
Informacja  

o wynikach konsultacji projektu budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna na 2017 r. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 302/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 listopada 

2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu gminy Skarżyska - 

Kamiennej na 2017 rok w dniach od 6 grudnia 2016 roku do 13 grudnia 2016 roku prowadzone były 

konsultacje społeczne projektu budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna na 2017 r. 

Opinie oraz uwagi do projektu budżetu można było zgłaszać do 13 grudnia 2016 roku. 

Wpłynęły dwa wnioski. 

Wniosek nr 1: 

Wnioskodawca: Konrad Wikarjusz 

Propozycja zabezpieczenia środków w budżecie w kwocie 60.000 zł (przesunięcie z promocji 

jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie układu komunikacyjnego 

osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i Placu Staffa. 

Wynik konsultacji: 

Zgłoszoną propozycję uznano za potrzebną z punktu widzenia funkcjonowania obsługi ruchu 

kołowego oraz pieszego na osiedlu Piłsudskiego, jednak dla faktycznej realizacji zadania niezbędne 

jest dokładne przeanalizowanie możliwości gminy pod kątem sfinansowania realizacji inwestycji 

również w latach następnych. Analiza taka zostanie przeprowadzona w trakcie trwania roku 

budżetowego (po rozstrzygnięciu największych przetargów). 

Wniosek nr 2: 

Wnioskodawca: Grzegorz Łapaj 

Propozycja zabezpieczenia w budżecie na 2017 r. środków w wysokości 300.000,00 zł na 

wprowadzenie innowacyjnego programu ideą zbliżonego do budżetu obywatelskiego, jednak 

dotyczącego infrastruktury drogowej, w którym mieszkańcy mogliby rozdysponować  środki na 

projekty związane z utwardzeniem dróg kruszywem, budowę lub remonty chodników, budowę lub 

remont parkingów. 

Wynik konsultacji: 

Stan dróg i chodników w mieście zawsze wzbudzał dużo emocji. Potrzeby w tym zakresie były i są 

w dalszym ciągu  bardzo duże. Nie widzimy jednak konieczności tworzenia dodatkowego 

programu. Środki budżetu obywatelskiego mogą być przeznaczone na realizację projektów 

o charakterze inwestycyjnym, należących do zadań własnych gminy. Zadania związane poprawą 

infrastruktury drogowej należą do takich zadań. Dlatego proponuje się, aby w kolejnej edycji 

budżetu obywatelskiego osoby zainteresowane złożyły wniosek na zadania drogowe.  

Prezydent Miasta 

Konrad Krönig 



 

 

 


