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Skarżysko-Kamienna, 26.09.2018r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta
w okresie od 21.06.2018r. do 26.09.2018 r.

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 21 czerwca 2018 roku do 26 września 2018 roku.
W okresie międzysesyjnym Prezydent wydał 138 zarządzeń.
W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta oraz w jego imieniu – zastępcy
prezydenta odbyli kilkadziesiąt spotkań roboczych, między innymi z mieszkańcami miasta,
przedstawicielami miejskich jednostek, instytucji z miasta, regionu i kraju. Prezydent Konrad
Krönig uczestniczył też w wielu spotkaniach oficjalnych.
Najważniejsze z wydarzeń to:
22 czerwca przedstawiciele władz miasta na czele z prezydentem Konradem
Krönigiem gościli w skarżyskich szkołach na uroczystościach zakończenia roku szkolnego. W
dwóch skarżyskich szkołach – Zespole Placówek Oświatowych nr 3 i Zespole Szkól Publicznych
nr 1 – zakończenie roku miało szczególny charakter, ponieważ było to jednocześnie
pożegnanie z dotychczasowymi, wieloletnimi dyrektorami.
28 czerwca prezydent miasta podpisał umowę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie w wysokości ponad 20.000 zł
do utworzenia pracowni służącej edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 2.
1 lipca prezydent Skarżyska Konrad Krönig wręczał nagrody zwycięzcom Półmaratonu
WTÓRPOL, odbywającego się w naszym mieście przy współpracy z Urzędem Miasta,
2 lipca zastępca prezydenta miasta, Andrzej Brzeziński przekazał wykonawcy plac
pod budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek.
11 lipca w Urzędzie Miasta odbyło się podsumowanie programu „Decydujesz,
Pomagamy”, realizowanego przez Tesco Polska pod patronatem honorowym prezydenta
Skarżyska. Prezydent Konrad Krönig i przedstawiciele organizatora programu wręczyli granty
trzem organizacjom społecznym z powiatu skarżyskiego – w tym Klubowi Sportowemu „Gala
Skarżysko” – na realizację zgłoszonych inicjatyw.
19 lipca prezydent Konrad Krönig podpisał umowę z wykonawcą ulicy Chłodnej w
Skarżysku i przekazał plac budowy. Prace przy tej inwestycji zakończą się jesienią.
28 lipca przedstawiciele skarżyskiego samorządu uczestniczyli w Wojewódzkich
Obchodach Święta Policji odbywających się w Ujeździe.
31 lipca prezydent Konrad Krönig powierzył obowiązki nowym dyrektorom: Bogumile

Sadzy, która objęła to stanowisko w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 i Grażynie Rokicie,
która została dyrektorem Przedszkola Publicznego nr 1.
13 sierpnia prezydent miasta Konrad Krönig wraz z zastępcą Andrzejem Brzezińskim
uczestniczyli w spotkaniu, w trakcie którego podpisana została preumowa na budowę tunelu
pieszo-rowerowego pod torami w obrębie dworca PKP. Realizowana przez PKP PLK
wielomilionowa inwestycja ma się zakończyć w 2020 roku, a uczestnicy spotkania podkreślali,
że podpisanie umowy na dofinansowanie to efekt wzorcowej współpracy samorządów:
miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego.
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przebudowę ulicy Oleśnickiej.
18 sierpnia prezydent Konrad Krönig uczestniczył w Rodzinnym Pikniku Żeglarskim TSK
Sailing, odbywającym się na Rejowie pod jego patronatem honorowym.
22 sierpnia prezydent miasta przekazał wykonawcy do termomodernizacji gminny
budynek mieszkalny znajdujący się przy ul. Niskiej.
28 sierpnia prezydent miasta, Konrad Krönig i jego zastępca Krzysztof Myszka wzięli
udział w naradzie z dyrektorami placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest gmina, a celem spotkania była narada dotycząca organizacji nowego roku szkolnego.
Prezydent wręczył także akty powierzenia stanowisk dwóm nowym dyrektorom, wybranym w
postępowaniu konkursowym: Elżbiecie Chajdudze, która objęła funkcję dyrektora Zespołu
Szkół Publicznych nr 1 i Izabeli Hentka, która została dyrektorem Przedszkola Publicznego nr 9.
31 sierpnia prezydent Konrad Krönig wziął udział w zakończeniu i podsumowaniu
Letniej Akademii Karate organizowanej przy wsparciu Urzędu Miasta.
31 sierpnia i 1 września Skarżysko po raz trzeci było gospodarzem Międzynarodowego
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obcokrajowców, spojrzeniu zagranicznych inwestorów na Polskę, a także rozstrzygnięto
konkurs skierowany do mieszkańców powiatu skarżyskiego na najciekawszy pomysł
biznesowy.
3 września odbywały się uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. W uroczystościach
w szkołach miejskich udział brali również przedstawiciele władz miasta.
8 września prezydent Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig uczestniczył w uroczystych
obchodach 65-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kolejarz w Skarżysku.
11 września prezydent miasta Konrad Krönig wziął udział w spotkaniu dla starszych
mieszkańców miasta, które zainaugurowało trwające do końca października Skarżyskie Dni
Seniora.
12 września przedstawiciele władz miasta na czele z prezydentem Konradem
Krönigiem podpisali z wicemarszałkiem województwa świętokrzyskiego preumowę na
dofinansowanie do budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego w SkarżyskuKamiennej. Projekt realizowany będzie wspólnie przez miasto (lidera projektu) i powiat

skarżyski. Obejmuje on m.in. budowę wiaduktu nad torami, zakup autobusów, budowę
ścieżek rowerowych, budowę wypożyczalni rowerów miejskich. Dofinansowanie z RPO
województwa świętokrzyskiego wynosi ponad 36 mln zł.
13 września prezydent miasta podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim na
dofinansowanie do budowy bezpiecznych przejść dla pieszych. Powstaną one w okolicach
szkół, na ulicach: Norwida, Spółdzielczej i Słowackiego. Dofinansowanie w kwocie 93.500 zł
pochodzi z Programu Razem Bezpieczniej.
Od 19 do 21 września trwał cykl konsultacji budżetowych z mieszkańcami Skarżyska.
Odbyło się pięć spotkań: na osiedlach Bór, Dolna Kamienna, Pogorzałe, Książęce oraz w
MCK. W konsultacjach uczestniczyli: prezydent Konrad Krönig, jego zastępy Krzysztof Myszka i
Andrzej Brzeziński oraz skarbnik miasta, Ewa Pawełczyk. Zebrano liczne sugestie od
mieszkańców dotyczące oczekiwań co do kształtu budżetu miasta na 2019 rok.
26 września odbywała się konferencja, organizowana przez Urząd Miasta na temat
Marty i Andrzeja Bałtruszajtisów. Prelekcję na temat Bałtruszajtisów i ich roli w rozwoju osady
Kamienna i miasta Skarżysko-Kamienna wygłosił historyk, Krzysztof Zemeła. W spotkaniu udział
wzięli między innymi uczniowie skarżyskich szkół.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! Przedkładając w
dniu dzisiejszym sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej,
składam wniosek o jego przyjęcie.

