
OR.0057.6.2016.IS             Skarżysko-Kamienna, 22.06.2016r.

Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta 

w okresie od 24.05.2016r. do 22.06.2016r.

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 24 maja 2016

roku do dnia 22 czerwca 2016 roku.  

W tym okresie wydano 33 zarządzeń. Dotyczyły one:

 Zarządzenie Nr 140/2016 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;

 Zarządzenie Nr 141/2016 - korzystania z prawa pierwokupu;

 Zarządzenie Nr 142/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

 Zarządzenie Nr  143/2016 -  przeniesienia  planowanych wydatków na 2016 rok  między  jednostkami

organizacyjnymi;

 Zarządzenie Nr 144/2016 - ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie celowej na zadanie realizowane

w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska – Kamienna;

 Zarządzenie Nr 145/2016 - powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski o udzielenie

dotacji celowej na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie

miasta Skarżysko-Kamienna;

 Zarządzenie  Nr  146/2016  -  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  przetargu  ustnego

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  położonej  w Skarżysku -

Kamiennej przy ulicy Legionów;

 Zarządzenie Nr 147/2016 - Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta

w Skarżysku – Kamiennej;

 Zarządzenie Nr 148/2016 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;

 Zarządzenie  Nr  149/2016  -  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  z  tytułu  nieruchomości  gminnych

położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Św. Brata Alberta służebnością przesyłu;

 Zarządzenie  Nr  150/2016  -  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  przetargu  ustnego

nieograniczonego  na  zbycie  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  położonej  w  Skarżysku  -

kamiennej przy ulicy Sokolej - ulicy Tysiąclecia;

 Zarządzenie Nr 151/2016 - zmiany Zarządzenia Nr 31/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku;

 Zarządzenie Nr 152/2016 - zmiany Zarządzenia Nr 105/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z

dnia  26.04.2016r.  w sprawie  wprowadzenia  'Programu odpracowania  zaległości  czynszowych'  dla

najemców lokali stanowiących własność Gminy Skarżysko–Kamienna;

 Zarządzenie  Nr  153/2016  -  ustalenia  szczegółowych  zasad  i  trybu  przyznawania  nagrody  rocznej

osobom  kierującym  niektórymi  podmiotami  prawnymi  oraz  wzoru  wniosku  o  przyznanie  nagrody
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rocznej;

 Zarządzenie  Nr  154/2016  -  ustalenia  ceny  wywoławczej  w  drugim  przetargu  na  sprzedaż

nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sokolej 38;

 Zarządzenie Nr 155/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok;

 Zarządzenie Nr  156/2016 -  przeniesienia  planowanych wydatków na 2016 rok  między  jednostkami

organizacyjnymi;

 Zarządzenie Nr 157/2016 - przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych,

położonych  na  terenie  miasta  Skarżyska-Kamiennej  wraz  z  oddaniem  w  użytkowanie  wieczyste

ułamkowej części gruntu;

 Zarządzenie Nr 158/2016 - przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych,

położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

 Zarządzenie Nr 159/2016 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;

 Zarządzenie  Nr  160/2016  -  ustalenia  cen  w  drugich  przetargach  na  sprzedaż  nieruchomości

gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Św. Brata Alberta i Pięknej;

 Zarządzenie  Nr  161/2016  -  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  przetargu  ustnego

nieograniczonego na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  położonej  w  Skarżysku-

Kamiennej przy ul. Towarowej;

 Zarządzenie  Nr  162/2016  -  komisji  przetargowej  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie

zamówienia publicznego o wartości powyżej 209 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na

zadanie pn: 'Zakup Energii Elektrycznej Na Potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Skarżyska – Kamienna';

 Zarządzenie  Nr  163/2016  -  powołania  Komisji  Zdrowotnej  dla  nauczycieli  i  nauczycieli  emerytów

Zespołu Placówek Oświatowych Nr 5 ubiegających się o środki finansowe z funduszu zdrowotnego;

 Zarządzenie  Nr  164/2016  -  powołania  Komisji  Zdrowotnej  dla  nauczycieli  i  nauczycieli  emerytów

Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4 ubiegających się o środki finansowe z funduszu zdrowotnego;

 Zarządzenie  Nr  165/2016  -  powołania  Komisji  Zdrowotnej  dla  nauczycieli  i  nauczycieli  emerytów

Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 ubiegających się o środki finansowe z funduszu zdrowotnego;

 Zarządzenie  Nr  166/2016  -  powołania  Komisji  Zdrowotnej  dla  nauczycieli  i  nauczycieli  emerytów

Zespołu Placówek Oświatowych ubiegających się o środki finansowe z funduszu zdrowotnego;

 Zarządzenie  NR  167/2016  -  powołania  Komisji  Zdrowotnej  dla  nauczycieli  i  nauczycieli  emerytów

Gimnazjum Nr 2 ubiegających się o środki finansowe z funduszu zdrowotnego;

 Zarządzenie  Nr  168/2016  -  powołania  Komisji  Zdrowotnej  dla  nauczycieli  i  nauczycieli  emerytów

Zespołu Placówek Nr 3 ubiegających się o środki finansowe z funduszu zdrowotnego;

 Zarządzenie  Nr  169/2016  -  powołania  Komisji  Zdrowotnej  dla  nauczycieli  i  nauczycieli  emerytów

Zespołu Placówek Publicznych Nr 1 ubiegających się o środki finansowe z funduszu zdrowotnego;

 Zarządzenie  Nr  170/2016  -  powołania  Komisji  Zdrowotnej  dla  nauczycieli  i  nauczycieli  emerytów

Przedszkola Publicznego Nr 9 ubiegającego się o środki finansowe z funduszu zdrowotnego;

 Zarządzenie  Nr  171/2016  -  powołania  Komisji  Zdrowotnej  dla  nauczycieli  i  nauczycieli  emerytów

Przedszkola Publicznego Nr 1 ubiegających się o środki finansowe z funduszu zdrowotnego;

 Zarządzenie  Nr  172/2016  -  komisji  przetargowej  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie

zamówienia publicznego o wartości poniżej 209 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na:

'Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2016 r. Podcinka koron drzew i wycinka
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drzew na działkach gminnych. Podcinka koron drzew i wycinka drzew na terenach gminnych między

budynkami  mieszkalnymi'.         

27 maja prezydent Skarżyska, Konrad Krönig przebywał w Poznaniu, gdzie spotkał się z potencjalnym

inwestorem  zewnętrznym  oraz  organizacją  pozarządową.  Spotkanie  dotyczyło  Międzynarodowego  Forum

Inwestycyjnego, które odbędzie się w Skarżysku w październiku tego roku.

31  maja w  MCK  odbywała  się  impreza  „Bohaterowie  naszych  bajek”  skierowana do  skarżyskich

przedszkoli  w  ramach  Ogólnopolskiego  Tygodnia  Czytania  Dzieciom.  Najmłodszym  czytali  m.in.  zastępca

prezydenta miasta, Krzysztof Myszka, sekretarz miasta, Agnieszka Winiarska i skarbnik miasta, Ewa Pawełczyk.

1 czerwca w Skarżysku odbywał się Turniej Piłki Siatkowej GALA 2016. Turniej został zorganizowany pod

Patronatem  Prezydenta  Skarżyska  i  przy  wsparciu  Urzędu  Miasta.  Wzięło  w  nim  udział  100  dziewcząt  ze

skarżyskich podstawówek. Zawody uroczyście otworzył Krzysztof  Myszka,  zastępca prezydenta miasta, a w

ceremonii zakończenia Turnieju wziął udział prezydent miasta, Konrad Krönig, który wręczał dyplomy i puchary

dla najlepszych zespołów. 

3 czerwca rozpoczęły się Dni Skarżyska. W tym roku zaproponowaliśmy trzy dni różnorodnych atrakcji.

W piątek, 3 czerwca moc atrakcji i propozycji dla mieszkańców i przyjezdnych przygotowały miejskie placówki:

MCK zaprosił na kilka bezpłatnych seansów kinowych, MCSiR zorganizował dla chętnych m.in. aquaaerobik,

Muzeum zaprosiło na bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem, pokazy grup rekonstrukcyjnych, prezentacje klas

mundurowych wraz z pokazami musztry, Miejska i Powiatowa Biblioteka przygotowała cykl spotkań, a wśród

nich m.in. spotkanie z honorowymi obywatelami Skarżyska, zaś Wodociągi prowadziły ciekawe lekcje w kilku

skarżyskich  szkołach.  Wszystkie  propozycje  przyciągnęły  tłumy  chętnych  –  również  spoza  miasta.  Na

zakończenie pierwszego dnia w Klubie Semafor odbył się koncert rockowy. Wstęp na wszystkie wydarzenia był

bezpłatny. W sobotę wszystkie atrakcje skupiły się na stadionie Ruch. Wśród atrakcji były liczne koncerty m.in.

w rytmach folkowych i góralskich a także: poczęstunek tortem, konkursy, pokaz spadochroniarzy, park zabaw

dla  najmłodszych,  kino  7D,  pokaz  samochodów  tuningowych,  prezentacje  firm  i  instytucji.  W  niedzielę

natomiast odbywała się Krajowa Wystawa Psów Rasowych, w której uczestniczyli właściciele psów z terenu

całej  Polski,  a wieczorem odbywały się koncerty  disco. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w

organizację Dni Miasta, a w szczególności głównemu organizatorowi – Miejskiemu Centrum Kultury i miejskim

jednostkom, które włączyły się w święto miasta ze swoimi atrakcjami. 

5 czerwca prezydent Konrad Krönig uczestniczył w uroczystej Mszy świętej z okazji Złotego Jubileuszu

Kapłaństwa  proboszcza  parafii  pw.  św.  Brata  Alberta,  dziekana  dekanatu  skarżyskiego,  ks.  kan.  Mariana

Mężyka. Była to okazja do złożenia życzeń i gratulacji. 

6 czerwca prezydent miasta Konrad Krönig wziął udział w szkolnej odsłonie akcji „Cała Polska czyta

dzieciom” w Zespole Szkół Publicznych nr 4. 

7 czerwca Krzysztof Myszka, zastępca prezydenta Skarżyska-Kamiennej i Agnieszka Winiarska, sekretarz

miasta  wzięli  udział  w  uroczystości  w  związku  z  powołaniem  na  stanowisko  komendanta  powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej bryg. Marcina Machowskiego. Była to okazja do złożenia

gratulacji i życzeń. 

9 czerwca Krzysztof Myszka, zastępca prezydenta miasta wziął udział w konferencji prasowej, podczas

której zaprezentowano oficjalny program obchodów 100-lecia Harcerstwa w Skarżysku-Kamiennej. Obchody

będą  trwały  od  24  do  26  czerwca.  Honorowy  Patronat  nad  obchodami  rocznicowymi  objął  prezydent
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Skarżyska-Kamiennej. 

14  czerwca zastępca prezydenta  Skarżyska,  Krzysztof  Myszka  reprezentował  władze miasta  w  na

uroczystości  z  okazji  Światowego  Dnia  Krwiodawcy.  Spotkanie  promujące  honorowe  krwiodawstwo

zorganizował Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku.

15  czerwca prezydent  miasta  wziął  udział  w  Dniu  Otwartym  Klubu  Fotograficznego  ZOOM,

działającego z inicjatywy prezydenta w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku. Klub ZOOM prowadzi Krystian

Dróżdż.  W czasie  Dnia Otwartego Uczniowie skarżyskich szkół  mieli  okazję  zobaczyć,  jak  wygląda studio  i

pracownia fotograficzna, a także nauczyć się, jak wykonywać zdjęcia. 

15 czerwca prezydent Skarżyska,  Konrad Krönig wziął  udział  w spotkaniu w Akademii  Holistycznej.

Spotkał się m.in. z braćmi Krzysztofem i Jakubem Martysami, którzy odnieśli  ostatnio sukcesy na zawodach

bokserskich w Konstantynowie Łódzkim.  Była to  okazja do złożenia gratulacji.  Prezydent miasta natomiast

otrzymał podziękowania od trenera Krzysztofa Ogłozy za wspieranie Akademii. 

16  czerwca w  Bibliotece  Publicznej  odbywało  się  podsumowanie  konkursu  „Najlepszy  czytelnik

biblioteki dziecięcej”. Z laureatami konkursu spotkał się zastępca prezydenta Krzysztof Myszka. 

20 czerwca w Miejskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala, podsumowująca rok szkolny. W

spotkaniu  uczestniczyli:  prezydent  Konrad  Krönig  i  jego  zastępca  Krzysztof  Myszka.  W  czasie  uroczystości

poznaliśmy „Absolwentów na 6”. Ten prestiżowy tytuł co roku przyznawany jest uczniom kończącym naukę w

szkołach podstawowych i  gimnazjach,  którzy  osiągnęli  wysokie wyniki  w nauce.  Uroczystość była również

okazją do wyróżnienia szkół, których uczniowie wykazali się sportową aktywnością oraz do podziękowań za

wieloletnią pracę odchodzącym na emeryturę pracownikom placówek oświatowych. 

Sprawy różne:

W  Skarżysku  po  raz  drugi  w  historii  miasta  rusza  Budżet  Obywatelski.  13  czerwca  rozpoczęło  się

przyjmowanie propozycji projektów. Te należy zgłaszać na specjalnych formularzach dostępnych zarówno w

Urzędzie Miasta, jak i na stronie internetowej www.skarzysko.pl. Swoją propozycję projektu w ramach Budżetu

Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 16 rok życia. Każdy projekt powinien

być poparty przez minimum 50 mieszkańców miasta.

Całkowity koszt jednego zadania w ramach zgłaszanego projektu nie może przekroczyć 1/8 środków

przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego. Kwota w Budżecie Obywatelskim na 2017 rok wynosi

400 tysięcy złotych.

Propozycje zadań w ramach budżetu obywatelskiego będą przyjmowane do końca lipca. Następnie

przejdą one weryfikację formalną i merytoryczną. We wrześniu natomiast odbędzie się głosowanie – w tym

roku również elektroniczne. 

Więcej szczegółów na temat harmonogramu budżetu obywatelskiego znaleźć można między innymi

na stronie internetowej Urzędu Miasta, także w BIP w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI. 

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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