
OR.0057.7.2016.IS                                   Skarżysko-Kamienna, 27.09.2016r.

Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta 

w okresie od 23.06.2016r. do 27.09.2016r.

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 23 czerwca

2016 roku do dnia 27 września 2016 roku.  

8 września odbyła się sesja Rady Miasta zwołana na wniosek prezydenta miasta, w czasie której radni

podjęli 5 uchwał, które są w trakcie realizacji. 

W okresie od 23 czerwca do 27 września 2016 roku prezydent wydał 64 zarządzenia. Dotyczyły one:

 Zarządzenie  Nr  173/2016  -  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  drugich  przetargów  ustnych

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku - Kamiennej przy

ul. Pięknej i Św. Brata Alberta;

 Zarządzenie NR 174/2015 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

 Zarządzenie Nr  175/2016 -  przeniesienia  planowanych wydatków na 2016 rok  między  jednostkami

organizacyjnymi;

 Zarządzenie Nr 176/2016 - harmonogramu prac związanych z opracowaniem informacji o przebiegu

wykonania budżetu gminy Skarżyska - Kamiennej za I półrocze 2016 roku;

 Zarządzenie Nr 177/2016 - przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały

Rady  Gminy  Skarżysko  -  Kamienna  w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru

rewitalizacji na terenie Gminy Skarżysko – Kamienna;

 Zarządzenie Nr 178/2016 - zmiany Zarządzenia nr 147/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z

dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie

Miasta w Skarżyska – Kamiennej;

 Zarządzenie Nr 179/2016 - zmiany Zarządzenia Nr 71/2013 z dnia 22 marca 2013 r.;

 Zarządzenie  Nr  180/2016  -  powierzenia  stanowiska  dyrektora  Gimnazjum  Nr  2  im.  Powstańców

Warszawy w Skarżysku – Kamiennej;

 Zarządzenie NR 181/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

 Zarządzenie Nr 182/2016 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;

 Zarządzenie  Nr  183/2016  -  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  z  tytułu  ustanowienia  prawa

służebności  przesyłu obciążającej  nieruchomości położone w Skarżysku -  Kamiennej  przy  ul.  Prusa,

Sikorskiego, Południowej i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego;

 Zarządzenie  NR  184/2016  -  ustalenia  ceny  wywoławczej  w  drugim  przetargu  na  sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Paryskiej;
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 Zarządzenie  Nr  185/2016  -  ustalenia  cen  wywoławczych  w przetargach na zbycie  nieruchomości

położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Norwida 20 i Osterwy 7;

 Zarządzenie Nr 186/2016 - przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Osterwy  7  w  Skarżysku  -  Kamiennej  wraz  ze  sprzedażą

ułamkową części gruntu;

 Zarządzenie Nr 187/2016 - 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 188/2016 - przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych,

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

 Zarządzenie Nr 189/2016 - zmiany zarządzenia nr 32/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z

dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród na 2016 rok dla pracowników Urzędu

Miasta w Skarżysku - Kamiennej;

 Zarządzenie  Nr  190/2016  -  komisji  przetargowej  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie

zamówienia publicznego o Wartości poniżej 5.225.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na:

'Budowa chodnika w ul. 3 Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków) w Skarżysku – Kamiennej;

 Zarządzenie  Nr  191/2016  -  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 SKARŻYSKA - KAMIENNA I ICH ZAGOSPODAROWANIE';

 Zarzadzenie  Nr  192/2016  -  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  przetargu  ustnego

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku -

Kamiennej przy ul. 11 Listopada;

 Zarządzenie Nr 193/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

 Zarządzenie Nr 194/2016 -  powołania komisji  przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego

nieograniczonego  na  dzierżawę  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Skarżysku  -  Kamiennej  u

zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej;

 Zarządzenie Nr 195/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

 Zarządzenie Nr 196/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

 Zarządzenie  Nr  197/2016  -  komisji  przetargowej  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie

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

zadanie pn: 'WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E

NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY SKARŻYSKO – KAMIENNA';

 Zarządzenie Nr 198/2016 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;

 Zarządzenie  Nr  199/2016  -  zmiany  składu  członków  Rady  Programowej  Skarżyskiego  Inkubatora

Technologicznego;

 Zarządzenie Nr 200/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżysko - Kamienna na 2016 rok;

 Zarządzenie  Nr  201/2016  -  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  przetargów  na  sprzedaż

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul.  Sokolej 38 oraz

lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Norwida 20;

 Zarządzenie Nr 202/2016 - zasad organizacyjnych udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miasta
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Skarżyska – Kamiennej;

 Zarządzenie Nr 203/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

 Zarządzenie Nr  204/2016 -  przeniesienia  planowanych wydatków na 2016 rok  między  jednostkami

organizacyjnymi;

 Zarządzenie Nr 205/2016 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;

 Zarządzenie  Nr  206/2016  -  ustalenia  ceny  wywoławczej  w  trzecim  przetargu  na  oddanie  w

użytkowanie  wieczyste  na  okres  99  lat  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  położonej  w

Skarżysku - Kamiennej u zbiegu ulic Sokola – Tysiąclecia;

 Zarządzenie  Nr  207/2016  -  powołania  komisji  egzaminacyjnej  dla  Pani  Małgorzaty  Wawrzonek

ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

 Zarządzenie Nr 208/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

 Zarządzenie  Nr  209/2016  -  zmiany  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  w  Skarżysku  –

Kamiennej;

 Zarządzenie Nr 210/2016 - ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego;

 Zarządzenie Nr 211/2016 - wprowadzenia: 'System zatrudniania pracowników oraz Regulamin naboru

na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Skarżyska – Kamiennej';

 Zarządzenie  Nr  212/2016  -  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  przetargów  na  sprzedaż

nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Paryskiej;

 Zarządzenie  Nr  213/2016  -  zmiany  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  w  Skarżysku  –

Kamiennej;

 Zarządzenie 214/2016 - przyznania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów placówek

oświatowych podległych gminie Skarżysko – Kamienna;

 Zarządzenie  Nr  215/2016  -  powołania  Zespołu  Opiniującego  projekty  złożone  do  Budżetu

Obywatelskiego na 2017 r.;

 Zarządzenie Nr 216/2016 - 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 217/2016 - przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych,

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

 Zarządzenie Nr 218/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

 Zarządzenie Nr 219/2016 - zmiany zarządzenia nr 215/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z

dnia  23.08.2016  r.  w  sprawie  powołania  Zespołu  Opiniującego  projekty  złożone  do  Budżetu

Obywatelskiego na 2017 r.;

 Zarządzenie Nr 220/2016 - harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu budżetu gminy

Skarżyska - Kamiennej na 2017 rok;

 Zarządzenie Nr 221/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

 Zarządzenie Nr  222/2016 -  przeniesienia  planowanych wydatków na 2016 rok  między  jednostkami

organizacyjnymi;

 Zarządzenie  NR  223/2016  -  ustalenia  ceny  w drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  gruntowych

położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ulicy Armii Krajowej;
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 Zarządzenie  Nr  224/2016  -  ustalenia  cen  wywoławczych  w przetargach na zbycie  nieruchomości

gruntowych położonych w Skarżysku -  Kamiennej przy Alei  Niepodległości  i  ulicach Moniuszki  oraz

Pięknej;

 Zarządzenie Nr 225/2016 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

 Zarządzenie Nr 226/2016 - organizacji akcji kurierskiej na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej;

 Zarządzenie  Nr  227/2016  -  ustalenia  ceny  wywoławczej  w  drugim  przetargu  na  sprzedaż

nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 11 Listopada;

 Zarządzenie Nr 228/2016 - zmiany Zarządzenia Nr 214/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z

dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów

placówek oświatowych podległych gminie Skarżysko – Kamienna;

 Zarządzenie Nr 229/2016 - powołania Komisji Wyborczej oraz określenia zasad i trybu przeprowadzenia

głosowania na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.;

 Zarządzenie Nr 230/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

 Zarządzenie Nr  231/2016 -  przeniesienia  planowanych wydatków na 2016 rok  między  jednostkami

organizacyjnymi;

 Zarządzenie Nr 232/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

 Zarządzenie Nr 233/2016 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;

 Zarządzenie Nr 234/2016 - powołania Komisji Stypendialnej gminnego programu 'Mocny fundament';

 Zarządzenie Nr 235/2016 – w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na dzierżawę

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

 Zarządzenie Nr 236/2016 – w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul.

Asfaltowej.

Sprawy różne:

24  czerwca w  Skarżysku  rozpoczęły  się  obchody  100-lecia  Harcerstwa,  nad  którymi  patronat

honorowy objął prezydent Konrad Krönig. W uroczystościach w imieniu prezydenta uczestniczył jego zastępca

Andrzej Brzeziński. 

3 lipca prezydent miasta wziął  udział  w oficjalnym otwarciu I  Triathlonu Świętokrzyskiego. Impreza

odbywała się przy współpracy z Urzędem Miasta. To jedyna taka impreza sportowa w regionie. Wzięło w niej

udział około 300 zawodników, w tym czołówka polskich triathlonistów. Wydarzenie przyciągnęło również wielu

widzów. 

3 lipca odbywały  się  uroczystości  upamiętniające Żołnierzy  Armii  Krajowej  w dzielnicy  Posadaj.  W

uroczystościach udział wziął zastępca prezydenta Krzysztof Myszka.

4  lipca,  w  73.  rocznicę  śmierci  generała  Władysława Sikorskiego  prezydent  Skarżyska-Kamiennej,

Konrad Krönig, przewodniczący Rady Miasta Leszek Golik oraz sekretarz miasta, Agnieszka Winiarska złożyli

kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem generała, który znajduje się przed Urzędem Miasta.

6 i 7 lipca prezydent Konrad Krönig uczestniczył w Międzynarodowym Forum Biznesu i Festiwalu Kultury

Si Silesia, odbywającym się w Tychach. Prezydent w czasie oficjalnego wystąpienia promował Skarżysko i nasz

potencjał inwestycyjny oraz gospodarczy. Prezentowany był również spot promocyjny. Prezydent zapraszał do

udział w I Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym, które odbędzie się w Skarżysku 6 i 7 października. W czasie
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forum Si Silesia prezydent odbył również kilka spotkań, m.in. z przedsiębiorcami. 

12 lipca w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie odbyły się uroczystości upamiętniające

pacyfikację  wsi.  W  uroczystościach  uczestniczyli  przedstawiciele  władz  państwowych,  wojewódzkich  i

samorządowych,  a  także  licznie  zebrani  mieszkańcy  powiatu  skarżyskiego.  W  imieniu  władz  Skarżyska-

Kamiennej w uroczystości wziął udział Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta miasta. 

12  lipca zastępca  prezydenta  miasta  Krzysztof  Myszka  reprezentował  władze  miasta  w  czasie

obchodów Święta Policji, odbywających się w skarżyskiej Komendzie Powiatowej. Uroczystość była okazją do

złożenia  funkcjonariuszom  policji  i  ich  bliskim  życzeń  oraz  gratulacji.  W  czasie  uroczystości  przypomniano

również, że nowa komenda policji w Skarżysku mogła być wybudowana dzięki dobrej współpracy pomiędzy

miastem a starostwem i przekazaniu działki przez gminę pod budowę obiektu. 

21 lipca do Skarżyska zawitała 50-osobowa grupa pielgrzymów z Białorusi, którzy przyjechali do Polski

na Światowe Dni Młodzieży. Oficjalnie w naszym mieście powitał ich Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta

miasta. Młodzież przez kilka dni poznawała Skarżysko i region świętokrzyski, a miasto było współorganizatorem

ich pobytu. 

16 sierpnia po raz siódmy w Skarżysku ruszyła Letnia Akademia Karate, organizowana przez Zbigniewa

Zaborskiego przy współpracy z Urzędem Miasta. W wydarzeniu brało udział ponad 100 osób. Na rozpoczęciu

Akademii prezydenta reprezentował jego zastępca Krzysztof Myszka. 

20 sierpnia w Skarżysku odbył się XVI  Półmaraton WTÓRPOL 2016. Wzięło w nim udział ponad 300

zawodników z Polski i z zagranicy. W sportowej imprezie uczestniczyli również prezydenci miasta.

25 sierpnia prezydent miasta wziął udział w podsumowaniu Letniej Akademii Karate, gdzie otrzymał

podziękowanie za wsparcie Akademii przez Urząd Miasta. 

27  sierpnia odbyła  się  uroczystość  z  okazji  30-lecia  działalności  Stowarzyszenia  Diabetyków  w

Skarżysku-Kamiennej. W uroczystości w imieniu prezydenta wziął udział jego zastępca, Krzysztof Myszka. 

4  września prezydent  miasta  uczestniczył  w  Mszy  Dożynkowej,  odprawionej  w  kościele  pod

wezwaniem Brata Alberta. W Mszy dziękczynnej za plony uczestniczyli również skarżyscy działkowicze. 

5  września w  Urzędzie  Miasta  odbyła  się  konferencja  prasowa  z  udziałem  prezydenta  miasta  i

właściciela firmy Presmebel. W czasie konferencji mówiono o planach rozwojowych firmy na terenie naszego

miasta. Firma, która po okresie inkubacji opuściła Skarżyski Inkubator Technologiczny, kupiła halę i tam rozwija

swoja  działalność.  W czasie  konferencji  przedstawiciel  firmy  mówił  również  o  poszukiwaniu  pracowników,

między innymi szwaczek, tapicerów i osób do montażu mebli. Deklarował zatrudnienie na początek 100, a

docelowo nawet 500 pracowników. 

14  września prezydent  miasta,  jego  zastępca  Andrzej  Brzeziński  oraz  skarbnik  miasta  podpisali  z

przedstawicielami władz powiatu skarżyskiego umowę wspólnego finansowania budowy ulicy Ponurego oraz

przebudowy ulicy Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida. Podpisanie umowy dało powiatowi

możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa 50% kosztów tych zadań.

20  września prezydent  Skarżyska  uczestniczył  w  konferencji  organizowanej  przez  Świętokrzyskie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w czasie której po raz drugi otrzymał „Laur Michała Anioła”, przyznany

przez  ŚCDN  za  aktywny  udział  nauczycieli  z  placówek  oświatowych ze  Skarżyska-Kamiennej  w  kursach  i

szkoleniach organizowanych przez ŚCDN w roku szkolnym 2015/2016. 

Od  12  do  25  września trwało  głosowanie  na  projekty  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  2017.

Informację o zwycięskich projektach będzie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

W okresie międzysesyjnym prezydent odbył również kilkadziesiąt spotkań roboczych, między innymi z
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przedstawicielami innych samorządów, inwestorami, przedsiębiorcami i mieszkańcami miasta.

ZAPROSZENIE

6 i 7 października 2016 roku w Skarżysku odbędzie się I Międzynarodowe Forum Inwestycyjne. W jego

ramach odbędzie się szereg wydarzeń z udziałem przedstawicieli  kilkudziesięciu zagranicznych podmiotów

reprezentujących administrację publiczną, biznes oraz organizacje pozarządowe. Forum będzie okazją do

zaprezentowania  potencjału  inwestycyjnego  i  gospodarczego  naszego  miasta,  będzie  platformą  do

nawiązywania  kontaktów między  przedsiębiorcami.  Zaplanowano również  kilka  wydarzeń towarzyszących,

adresowanych do mieszkańców miasta: między innymi Regionalne Targi Pracy oraz piknik z licznymi atrakcjami

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami na stronie poświęconej Forum

pod adresem www.mfi.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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