
BKS.0057.2.2017.IS                                               Skarżysko-Kamienna, 22.02.2017r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od 25.01.2016r. do 22.02.2017r.

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

stycznia 2017 roku do 22 lutego 2017.  

W tym okresie Prezydent miasta wydał 29 zarządzeń. Dotyczyły one:   

 Zarządzenie Nr 23/2017 - przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań;

 Zarządzenie Nr 24/2017 - powołania komisji do przeprowadzenia rokowań celem w drodze

bezprzetargowej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Skarżysku  -  Kamiennej  przy  ul.

Wojska Polskiego;

 Zarządzenie Nr 25/2017 - niekorzystania z prawa pierwokupu;

 Zarządzenie  Nr  26/2017  -  sposobu  podpisywania  decyzji  ustalających  zobowiązanie

podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym oraz w formie

łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych;

 Zarządzenie Nr 27/2017 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2017 rok;

 Zarządzenie Nr 28/2017 - ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na zbycie nieruchomości

gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Paryskiej;

 Zarządzenie  Nr  29/2017  -  ustalenia  cen  wywoławczych  w  przetargach  na  sprzedaż

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

Pięknej;

 Zarządzenie Nr 30/2017 - wyznaczenia Gminnego koordynatora Ogólnopolskiego badania

liczby osób bezdomnych w 2017 r.;

 Zarządzenie Nr 31/2017 - nieskorzystania z prawa pierwokupu;

 Zarządzenie nr 32/2017 - ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży;

 Zarządzenie Nr 33/2017 - zmiany Zarządzenia Nr 31/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku;

 Zarządzenie  Nr  34/2017  -  powołania  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie;

 Zarządzenie Nr 35/2017 - harmonogramu prac związanych z opracowaniem informacji  o

przebiegu wykonania budżetu gminy Skarżyska - Kamiennej za 2016 rok;

 Zarządzenie Nr 36/2017 - komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia  publicznego  o  wartości  poniżej  209.000  euro  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  na:  'Termomodernizacja  i  efektywne  wykorzystanie  energii  w  trzech
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ośrodkach  subregionalnych.  Oszczędność  energii  w  sektorze  publicznym  -

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku – Kamiennej';

 Zarządzenie Nr 37/2017 - nieskorzystania z prawa pierwokupu;

 Zarządzenie Nr 38/2017 - zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku –

Kamiennej;

 Zarządzenie Nr 39/2017 - nieskorzystania z prawa pierwokupu;

 Zarządzenie Nr 40/2017 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2017 rok;

 Zarządzenie  Nr  41/2017  -  przeniesienia  planowanych  wydatków  na  2017  rok  między

jednostkami organizacyjnymi;

 Zarządzenie Nr 42/2017 - nieskorzystania z prawa pierwokupu;

 Zarządzenie Nr 43/2017 - powołania komisji do przeprowadzenia rokowań celem zbycia w

drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  niezabudowanej  położonej  w  Skarżysku  -

Kamiennej przy ul. Wojska Polskiego;

 Zarządzenie  Nr  44/2017  -  przymusowego  doprowadzenia  przez  Policję  do  kwalifikacji

wojskowej osób rocznika 1998 zamieszkałych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej

 Zarządzenie Nr 45/2017 - nieskorzystania z prawa pierwokupu;

 Zarządzenie Nr 46/2017 - komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

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

nieograniczonego  na  zadanie  pn:  'Wykonanie  remontów  cząstkowych  nawierzchni

bitumicznych dróg gminnych m. Skarżysko – Kamienna';

 Zarządzenie Nr 47/2017 - nieskorzystania z prawa pierwokupu;

 Zarządzenie  Nr  48/2017  -  ustalenia  ceny wywoławczej  w drugim przetargu  na sprzedaż

nieruchomości  gruntowej  zabudowanej  położonej  w  Skarżysku  -  Kamiennej  przy  ul.

Moniuszki;

 Zarządzenie  Nr  49/2017  -  powołania  komisji  do przeprowadzenia  rokowań  na zbycie  w

drodze bezprzetargowej i obciążenie służebnością gruntową działek gruntu położonych w

Skarżysku - Kamiennej przy ul. Armii Krajowej;

 Zarządzenie  Nr  50/2017  –  ustalenia  ceny  wywoławczej  w  piątym  przetargu  na  zbycie

nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów; 

 Zarządzenie  Nr  51/2017  –  zatwierdzenia  regulaminu  świadczenia  przez  gminę Skarżysko-

Kamienna  usługi  przewidzianej  do  realizacji  w  „Programie  usuwania  wyrobów

zawierających azbest  dla gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2032” polegające na

usuwaniu,  transporcie  i  utylizacji  wyrobów  zawierających  azbest  z  nieruchomości

znajdujących się na terenie gminy Skarżysko-Kamienna oraz wzoru wniosku o sfinansowanie

wywozu i  utylizacji  wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonej na terenie

Gminy Skarżysko-Kamienna stanowiącej własność osoby fizycznej.
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27 stycznia w Skarżysku rozpoczęły się ferie zimowe. Rozpoczęły się balem karnawałowym

dla najmłodszych, zorganizowanym w Miejskim Centrum Kultury. Uczestników wydarzenia wspólnie

z dyrektor MCK witał prezydent miasta. 

28  stycznia w  Skarżysku  odbywał  się  Ogólnopolski  Zjazd  Przewodników  Świętokrzyskich.

Ponad  120  przewodników  wzięło  udział  w  prelekcjach  zorganizowanych  w  Miejskim  Centrum

Kultury, a następnie zwiedzali Skarżysko i okolice. Uczestników zjazdu w imieniu prezydenta miasta

witał jego zastępca Andrzej Brzeziński.

30 stycznia prezydent Skarżyska Konrad Krönig wziął udział w inauguracji 18. edycji Zimowej

Akademii Karate, organizowanej przez Skarżyski Klub Sportów Walki  Kyokushin-Karate na czele ze

Zbigniewem Zaborskim. Organizację wydarzenia wsparł finansowo Urząd Miasta. 

2  lutego prezydent  miasta  i  jego  zastępca  Andrzej  Brzeziński  uczestniczyli  w  spotkaniu

roboczym, odbywającym się w Warszawie w PKP PLK S.A. Poświęcone było rozmowom na temat

inwestycji  przy skarżyskim dworcu – między innymi budowie tunelu, remoncie dworca i budowie

parkingu „park&ride”. 

12  lutego odbyły  się  uroczystości  upamiętniające  77.  rocznicę  rozstrzelania  przez

hitlerowców w lesie na Borze 360 patriotów związanych z organizacją Orła Białego. Uroczystości

rozpoczęły się Mszą świętą,  po której  uczestnicy przeszli  na plac przy mogile pomordowanych,

gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Na zakończenie delegacje złożyły wieńce. Władze

miasta reprezentował zastępca prezydenta Krzysztof Myszka. 

13 lutego prezydent Konrad Krönig gościł w swoim gabinecie mieszkańca miasta, który kilka

tygodni wcześniej ruszył na pomoc zaatakowanej na ulicy 80-letniej kobiecie. Mężczyzna zatrzymał

napastnika, dzięki  czemu trafił  on w ręce policji.  Prezydent miasta oraz Komendant Powiatowy

Policji  w  Skarżysku  gratulowali  skarżyszczaninowi  i  dziękowali  za  obywatelską postawę,  szybką  i

sprawną reakcję. 

13 lutego odbywało się kolejne spotkanie na temat inwestycji przy skarżyskim dworcu. Tym

razem  odbywało  się  w  Skarżysku.  Władze  miasta  reprezentował  prezydent  Konrad  Krönig  i

zastępca Andrzej Brzeziński.  W czasie spotkania zapadły ustalenia co do budowy tunelu pieszo-

rowerowego przy dworcu PKP i osobnej przeprawy kołowej. Będą to więc dwie osobne inwestycje. 

14 lutego prezydent miasta wizytował teren na Bernatce, gdzie rozpoczęło się tego dnia

porządkowanie  terenu  i  przygotowywanie  pod  przyszłą  inwestycję  planowaną  przez  Fundację

Rozwoju i Promocji Polski Wschodniej, czyli budowę parku tematyczno-edukacyjnego. Prezydent po

uzgodnieniach z prywatnym inwestorem zapowiedział, iż szczegóły dotyczące parku i jego motyw

przewodni zostaną zaprezentowane w czasie II Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego, które

odbędzie się we wrześniu tego roku. 

14  lutego w  Skarżysku  odbywała  się  dzisiaj  uroczystość  upamiętniająca  75.  rocznicę

powstania  Armii  Krajowej,  zorganizowana  przez  Światowy  Związek  Żołnierzy  Armii  Krajowej  –

Inspektorat  Skarżysko-Kamienna  oraz  Zespół  Szkół  Technicznych  w  Skarżysku.  Władze  miasta

reprezentował w czasie uroczystości zastępca prezydenta miasta Krzysztof Myszka. Dla uczczenia
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pamięci o bohaterach AK, prezydent miasta Konrad Krönig oraz skarbnik miasta Ewa Pawełczyk

złożyli  kwiaty  pod  pomnikiem  poświęconym  generałowi  Antoniemu  Hedzie-Szaremu,  dowódcy

oddziałów partyzanckich Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, Honorowemu Obywatelowi Miasta

Skarżyska-Kamiennej. 

15  lutego prezydent  Skarżyska-Kamiennej,  Konrad  Krönig  i  nadleśniczy  Nadleśnictwa

Skarżysko, Zbigniew Dąbrowski podpisali porozumienie o współpracy i wzajemnym wspieraniu się w

promocji, rozwoju turystyki i rekreacji. W dokumencie zapisano, iż obie strony porozumienia będą

wzajemnie wspierały się między innymi w działaniach promocyjnych, będą wspólnie podejmowały

inicjatywy proekologiczne i edukacyjne oraz udzielały sobie wzajemnej pomocy przy organizacji

prelekcji, wykładów oraz innych wydarzeń o tematyce turystycznej i przyrodniczej.

16 lutego w Zespole Placówek Oświatowych na osiedlu Bór odbywał się tradycyjny Koncert

Noworoczny. W wydarzeniu udział wzięli prezydent miasta Konrad Krönig i jego zastępca Krzysztof

Myszka,  którzy  otrzymali  wyróżnienia  przyznawane  szkole  dla  osób  wspierających  placówkę.

Prezydent  w  trakcie  spotkania  zadeklarował  przeprowadzenie  remontu  łazienek  w  szkole  w

bieżącym roku.

Sprawy różne

W  poniedziałek,  27  lutego  o  godzinie  16.00  w  Urzędzie  Miasta  odbędzie  się  kolejne

posiedzenie  Rady  Gospodarczej  działającej  przy  prezydencie  miasta.  Weźmie  w  nim  udział

przedstawiciel  włoskiego inwestora działającego w branży stolarskiej.  Zapraszamy do udziału w

posiedzeniu wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w tej branży. O szczegóły

można dopytywać także w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku. 

Składając  sprawozdanie  chciałbym  jednocześnie  poinformować,  iż  decyzją  prezydenta

umorzony  został  podatek  od  nieruchomości  za  2016  rok  Szpitalowi  Powiatowemu w Skarżysku-

Kamiennej. Umorzona kwota główna to 177 tysięcy 327 zł, a umorzone odsetki to kwota 6 tysięcy

763 zł.

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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