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Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta 

w okresie od 28.04.2016r. do 23.05.2016r.

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 28

kwietnia 2016 roku do dnia 23 maja 2016 roku.  

W tym okresie wydano 28 zarządzeń. 

29  kwietnia w  Muzeum  im.  Orła  Białego  oficjalnie  zainaugurowano  sezon  turystyczny.

W  spotkaniu uczestniczyli m.in. zastępca prezydenta miasta Krzysztof Myszka, dyrekcja, pracownicy

muzeum  i  mieszkańcy  miasta.  Dyrektor  Muzeum  przedstawiła  ofertę  muzeum  na  najbliższe

miesiące.

3 maja odbyły się miejskie uroczystości z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W Bazylice Mniejszej odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny, a dalsza część uroczystości

odbyła się na Skwerze Solidarności, gdzie po krótkim wystąpieniu prezydenta miasta i programie

artystycznym  młodzieży,  zgromadzone  delegacje  złożyły  kwiaty  pod  pomnikiem  „Bojownikom

o  Niepodległość”.  

9  maja prezydent  Skarżyska,  Konrad  Krönig  wziął  udział  w  briefingu  prasowym,

organizowanym w Muzeum im. Orła Białego. W trakcie krótkiej konferencji  prezydent i  dyrekcja

Muzeum  zaprosili  do  udziału  w  Dniu  Otwartym  oraz  w  Nocy  Muzeów.  Z  obu  propozycji  –

odbywających się 13 i 14 maja – skorzystało wielu mieszkańców miasta i turystów. 

9 maja prezydent miasta, Konrad Krönig, zastępca Krzysztof Myszka i skarbnik miasta Ewa

Pawełczyk  gościli  w  Powiatowej  i  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej.  Spotkali  się  z  pracownikami

biblioteki, by złożyć im życzenia i podziękować za dotychczasową pracę, a okazją ku temu był

Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W czasie spotkania prezydent zapowiedział podwyżki wynagrodzeń

dla pracowników biblioteki, którzy otrzymują jedne z najniższych wynagrodzeń w naszym mieście.  
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17  maja prezydent  Skarżyska-Kamiennej,  Konrad  Krönig  oraz  skarbnik  miasta,  Ewa

Pawełczyk  i  Ewelina  Kaczorowska,  dyrektor  Centrum  Obsługi  Inwestora  wizytowali  Skarżyski

Inkubator Techniczny. Obecnie wynajęte są wszystkie hale w inkubatorze - odbywa się tam stała

rotacja. Jedne firmy, po procesie inkubacji, wyprowadzają się (niektóre kupują miejsce działki pod

budowę swoich hal),  inne start-up'y wprowadzają się. Dzięki  temu inkubator  spełnia swoją rolę.

W   czasie  wizyty  prezydent  rozmawiał  z  przedstawicielami  firm,  którzy  deklarują  dalszy  rozwój.

Warto podkreślić, że w Inkubatorze działa już firma PRESMEBEL, która cały czas poszukuje w naszym

mieście pracowników, a piersi skarżyszczanie już tam pracują. 

 

17 maja w Miejskim Centrum Kultury dobyła się konferencja prasowa na temat zbliżających

się Dni Skarżyska. W tym roku będzie to trzydniowe wydarzenie, zaplanowane na 3, 4 i 5 czerwca.

W  piątek, czyli 3 czerwca można skorzystać z bogatej propozycji różnych zajęć, spotkań i imprez

w   placówkach miejskich.  W sobotę,  4  maja od godziny  14.00 zapraszamy na stadion  Ruchu.

W   programie  moc  atrakcji  dla  dzieci  i  dla  dorosłych,  m.in.  pokaz  spadochroniarzy,  koncert

interaktywny dla dzieci, występy Patrycji Zarychty, Studium Instrumentów Etnicznych, Zespołu Pieśni i

Tańca  Skarżysko,  a  gwiazdą  wieczoru  będą  PSIO  CREW  i  GOORAL,  czyli  muzyka  z  góralskim

zacięciem. W niedzielę zapraszamy na I Krajową Wystawę Psów Rasowych (zapraszamy nie tylko

do udziału z psami, ale także do przyglądania się i głosowania na najpiękniejszego psa wystawy).

Popołudniu kolejne atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz kilkugodzinny występ zespołów disco. Dni

Skarżyska 2016 to trzy dni różnorodnych atrakcji – każdy znajdzie coś dla siebie. Szczegóły znajdują

się na plakatach i ulotkach dostępnych w mieście, a także w mediach. Zapraszamy do udziału!

17  maja zastępca  prezydenta  miasta,  Krzysztof  Myszka  uczestniczył  w  Powiatowych

Obchodach Dnia Strażaka. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, medali i awansów

na wyższe stopnie służbowe.

19  maja odbywały  się  Mistrzostwa  Skarżyska-Kamiennej  w  Czwórboju  Lekkoatletycznym

Szkół  Podstawowych  oraz  Indywidualne  Zawody  Lekkoatletyczne,  organizowane  przez  Urząd

Miasta. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Krzysztof Myszka, zastępca prezydenta miasta.

19  i  20  maja prezydent  Skarżyska-Kamiennej  uczestniczył  w  Europejskim  Kongresie

Gospodarczym w Katowicach.   Prezydent brał  udział  w licznych spotkaniach,  poszerzając listę

kontaktów  biznesowych,  promując  atuty  miasta  w  kręgu  potencjalnych  kontrahentów  oraz

promując  I  Międzynarodowe  Forum  Inwestycyjne,  które  odbędzie  się  w  naszym  mieście

w  październiku.

21 maja w Miejskim Centrum Kultury odbyła się premiera musicalu dance „Art  Factory”

w  reżyserii  Macieja  Pawłowskiego  prowadzącego  w  Skarżysku  Autorską  Szkołę  Musicalową.
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W   premierze uczestniczył m.in. prezydent miasta. Warto przy tej okazji podkreślić, że to pierwsze

tego typu widowisko w Skarżysku. Wystąpili utalentowani podopieczni Autorskiej Szkoły Musicalowej

Macieja Pawłowskiego, która od kilku miesięcy działa w naszym mieście, a do której uczęszczają

mieszkańcy  również  okolicznych  miast.  Zadaniem  ASM  jest  kształcenie  profesjonalnych  kadr

aktorów, wokalistów i tancerzy dla potrzeb teatrów muzycznych i filmu. W czasie premiery musicalu

jego  autorzy  dziękowali  prezydentowi  Skarżyska  za  wsparcie  działalności  ASM  i  pomoc

w  przygotowaniu musicalu. 

22 maja w Skarżysku odbywał się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Respect Dance

2016 o Puchar Prezydenta Skarżyska-Kamiennej. Turniej współorganizowany był przez Urząd Miasta.

Turniej  był wyjątkowym wydarzeniem, skupił pary taneczne z różnych części kraju. Kibicowali im

m.in. skarżyszczanie. Osobiście kibicował także prezydent miasta. 

Sprawy różne:

Chciałbym poinformować, że 11 maja odbyło się posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej, które odrzuciło wniosek radnych opozycyjnych o uznanie nieważności uchwały

Rady  Miasta  z  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  restrukturyzacji  zadłużenia  gminy.  RIO  uznało

argumenty  zawarte we wniosku jako bezzasadne.  Chciałbym przy  tej  okazji  podkreślić,  że  bez

wprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia – co Wysoka Rada uczyniła na sesji w dniu 11 kwietnia

2016  roku  podejmując  stosowną  uchwałę,  zmuszeni  bylibyśmy  wprowadzić  plan  naprawczy,

redukujący znacznie poziom zadłużenia w ciągu 3 lat, co w praktyce oznaczałoby zastosowanie

wszystkich  możliwych  rozwiązań  skierowanych  na  ten  cel  np.  zwiększenie  dochodów  poprzez

podnoszenie podatków od nieruchomości, drastyczne oszczędności wydatków, mniejsze dotacje

dla jednostek podległych, zamrożenie budżetu obywatelskiego. 

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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