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Skarżysko-Kamienna, 1 października 2018 r.

Protokół z konsultacji społecznych
dotyczących zebrania propozycji do projektu budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok,
które odbywały się w dniach 19 – 21 września 2018 roku
Konsultacje

społeczne

odbywały

się

w

formie

cyklu

pięciu

spotkań

z

mieszkańcami,

organizowanych w poszczególnych częściach miasta w dniach od 19 do 21 września 2018 roku.
I SPOTKANIE
19 września 2018 roku o godz. 16.00 rozpoczęło się spotkanie konsultacyjne w budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej.
W spotkaniu uczestniczyli:


prezydent miasta Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig



I zastępca prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej, Krzysztof Myszka



II zastępca prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej, Andrzej Brzeziński



skarbnik miasta, Ewa Pawełczyk



sekretarz miasta, Agnieszka Winiarska



pracownicy Urzędu Miasta



mieszkańcy miasta, przede wszystkim osiedli Bór i Bzinek w Skarżysku-Kamiennej
Prezydent miasta, Konrad Krönig rozpoczął spotkanie od podziękowania zebranym za

przybycie na konsultacje oraz przedłożył informację na temat aktualnej sytuacji finansowej gminy
Skarżysko-Kamienna i jej zestawienia z sytuacją finansową na koniec 2014 roku, kiedy rozpoczynała
się obecna kadencja samorządowa.
Następnie głos zabrał I zastępca prezydenta miasta, Krzysztof Myszka, który skupił się na
przedstawieniu informacji o stanie skarżyskiej oświaty, przeprowadzonych i planowanych
remontach w budynku Szkoły Podstawowej nr 2

na osiedlu Bór, o planach inwestowania w

infrastrukturę wokół budynku oraz o planach uruchomienia na osiedlu Klubu Senior+, czyli miejsca
spotkań dla starszych mieszkańców. Zastępca prezydenta zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na
ważne dla szkoły i mieszkańców osiedla wydarzenia – planowane nadanie imienia Orła Białego
szkole. Mówił o pozyskaniu pozytywnej opinii w tej sprawie ze strony IPN oraz o sugestii zgłoszonej
przez Radę Osiedla Bór i mieszkańców dotyczącej przeniesienia pomnika z terenu dawnej Szkoły
Podstawowej nr 2 przy ulicy Krakowskiej na teren Zespołu Placówek Oświatowych na Borze. Mówił,
iż zamysłem jest skorelowanie nadania imienia szkole z odsłonięciem pomnika. Podkreślał też
trwające w tym zakresie procedury. Zapewnił, że sprawa zostanie dokończona w porozumieniu
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głównie z dyrekcją szkoły.
Kolejnym punktem było wystąpienie II zastępcy prezydenta miasta, Andrzeja Brzezińskiego,
który przedstawił krótkie podsumowanie inwestycji wykonanych i realizowanych na osiedlach Bór i
Bzinek. Informował, iż jest to w sumie osiem zadań inwestycyjnych.
Po wstępie prezydentów miasta, o zabieranie głosu i zgłaszanie propozycji do budżetu
miasta na 2019 rok poproszono uczestników spotkania.
W czasie konsultacji przewodnicząca Rady Osiedla Bór podniosła temat sztandaru dla
Szkoły

Podstawowej

nr

2

na

osiedlu

Bór

i

przypomniała

o

przedstawionej

propozycji

przeprowadzenia zbiórki na ten cel, oczekuje jednak na „zielone światło” dla takiej inicjatywy ze
strony Urzędu Miasta. Zastępca prezydenta miasta, Krzysztof Myszka odpowiedział, iż decyzja
pozytywna w sprawie imienia Orła Białego dla szkoły wydana została przez IPN we wrześniu
bieżącego roku. Jeden z uczestników spotkania zasugerował, że sprawa przeniesienia pomnika
trwa zbyt długo, sugerowano też, że nie należało łączyć obu spraw: przeniesienia pomnika i
nadania szkole imienia. Zastępca prezydenta podkreślił, iż Urząd Miasta działa zgodnie z
procedurami. W związku z licznymi sugestiami w tej sprawie, zastępca prezydenta miasta, Krzysztof
Myszka zaprosił grupę osób inicjujących ten temat do Urzędu Miasta następnego dnia na
spotkanie z nim i poczynienie dalszych ustaleń w sprawie harmonogramu nadania imienia szkole i
przeniesienia pomnika.
Obecny na spotkaniu radny Rady Miasta, Grzegorz Łapaj przypomniał apel złożony do
prezydenta miasta w listopadzie 2017 roku o budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek,
która obecnie jest realizowana oraz o zabezpieczenie pieniędzy w budżecie miasta na
przeniesienie pomnika z terenu dawnej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulic Krakowskiej na teren
obecnej Szkoły Podstawowej nr 2. Zaapelował też o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2019
rok środków w kwocie około 65.000 zł na budowę chodnika – łącznika między ulicami Prusa i
Sikorskiego. Wspomniał, iż projekt zgłoszony został do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok i
obecnie jest poddawany pod głosowanie, jednak prosi o zabezpieczenie pieniędzy w budżecie na
wypadek, gdyby projekt nie został przegłosowany. Kolejnym podjętym temat w wystąpieniu była
inwestycja MPWiK – remont wodociągu i konieczności dalszego wykonywania inwestycji.
W dalszej części konsultacji padło pytanie o to, na jakiem etapie jest wykonywanie
odwodnienia ulicy Jodłowej i całej dzielnicy oraz wniosek o wprowadzenie do planu budżetu na
2019 rok przygotowania dokumentacji na przebudowę ulicy Jodłowej. Odpowiedzi udzielił
zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński, który poinformował, że plac pod budowę kanalizacji
deszczowej na osiedlu Bzinek został przekazany wykonawcy, a inwestycja zakończy się do 2020
roku. Zadeklarował też rozważenie przygotowania dokumentacji na budowę ulicy Jodłowej w 2020
roku, by móc wywołać zadanie inwestycyjne i wpisanie zadania do Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Poinformował też o przygotowywaniu dokumentacji na budowę chodnika w ulicy
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najprawdopodobniej w ciągu dwóch lat.
Głos zabrała przedstawicielka Rady Osiedla Bzinek, która podkreśliła konieczność
wykonywania kanalizacji deszczowej z uwagi na zalewaną ulicę Grota Roweckiego i w nawiązaniu
do informacji przedstawionej przed chwilą przez prezydenta Andrzeja Brzezińskiego, podkreśliła
konieczność wykonania chodnika w ulicy Grota Roweckiego. Pytała w związku z tym o plany
remontu nawierzchni ulicy Grota Roweckiego. Zawnioskowała też o udzielenie wsparcia w
wykonaniu szutrowej części ulicy Krakowskiej, która jest drogą powiatową. Padł też postulat o
utworzenie Klubu Seniora na osiedlu Bzinek. Ponieważ na osiedlu nie ma żadnego budynku
gminnego, pytała czy byłaby możliwość zapłaty za wynajem budynku pod ten cel. W czasie
wystąpienia zgłosiła też problem z dzikami, które wchodzą w przestrzeń miejską. W odpowiedzi głos
zabrał prezydent miasta, Konrad Krönig, który podziękował za zgłoszenie licznych sugestii do
budżetu, które odzwierciedlają potrzeby osiedli. W nawiązaniu do wniosku o utworzenie Klubu
Senior+ na osiedlu Bzinek podkreślił, iż temat jest warty rozważenia i należy do niego wrócić w
przyszłym roku. W związku ze zgłoszonymi potrzebami w zakresie inwestycji drogowych prezydent
zadeklarował, że będą podejmowane starania o sukcesywne realizowanie tych inwestycji. W
sprawie problemu z dzikami w mieście głos zabrał zastępca prezydenta, Andrzej Brzeziński
informując o braku prawnych możliwości na skuteczną reakcję w tej sytuacji przez samorząd i
podjętej przez władze miasta inicjatywie apelu do parlamentarzystów ziemi świętokrzyskich i
odpowiednich ministerstw z wnioskiem o zmianę ustawodawstwa, by można było prowadzić
odstrzał zwierzyny dzikiej na terenach miejskich czy też możliwość odławiania dzików i przewożenia
w wyznaczone miejsca.
Kolejne pytanie, zgłoszone przez uczestnika konsultacji, dotyczyło budowy ulicy Dzielnej na
osiedlu Bór. Zastępca prezydenta miasta, Andrzej Brzeziński poinformował, że wyłoniony jest
wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowej czterech ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej
i Dębowej. Gdy dokumentacja będzie gotowa, ulice będą sukcesywnie wykonywane.
Kolejny uczestnik spotkania zgłosił problem ze skrzyżowaniem ulic Niepodległości, Legionów
i Metalowców w Skarżysku, pytając o plany wykonania tego skrzyżowania. Zgłosił też problem z
brakiem miejsc parkingowych i nieprawidłowym parkowaniem, prosząc, by Urząd Miasta
interweniował na policji o większą liczbę kontroli w tym zakresie. Andrzej Brzeziński, zastępca
prezydenta miasta poinformował, iż Zarząd Dróg Powiatowych na ten moment nie informował o
planach wykonania skrzyżowania ulic powiatowych: Niepodległości, Legionów i Metalowców i
poinformował, że Urząd Miasta wystąpi do Starostwa Powiatowego z pismem w tej sprawie. Padła
też deklaracja przekazania sugestii odnośnie problemów z nieprawidłowym parkowaniem do
Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej. Kolejny zgłoszony problem dotyczył
niebezpiecznego parkowania przy ulicach Okrzei i Mickiewicza. Również w tym przypadku
prezydent zadeklarował wystąpienie z pismem do komendanta powiatowego policji w Skarżysku o
częstsze kontrole w tym niebezpiecznym miejscu.
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Kolejnym, zgłoszonym przez uczestników spotkania tematem był postulat o utworzenie na
osiedlu Bór sklepu spożywczego. W odpowiedzi prezydent miasta Konrad Krönig poinformował, iż
nie jest to kompetencją samorządu, lecz rolą przedsiębiorców. Dodał, że Urząd Miasta stara się
wspierać w miarę posiadanych możliwości przedsiębiorców w ich inicjatywach.
Kolejny uczestnik konsultacji zgłosił postulat o zwiększenie ilości kursów autobusów MKS na
osiedlu Bór, szczególnie popołudniami. Głos zabrał zastępca prezydenta Andrzej Brzezińskim, który
poinformował, iż prawdopodobnie od przyszłego roku liczba kursów będzie zwiększana i w planach
jest także wprowadzanie modelu darmowej komunikacji, który na początku miałby objąć uczniów.
W nawiązaniu do wcześniej przedstawionej informacji o trwającym opracowaniu
dokumentacji projektowej do budowy czterech ulic na osiedlu Bór, padł postulat o wpisanie do
przyszłorocznego budżetu miasta wykonania dokumentacji ostatnich 3 ulic na osiedlu. W
odpowiedzi prezydent Konrad Krönig zadeklarował, że postulaty będą dokładnie przeanalizowane
i w miarę możliwości wpisywane do projekty budżetu. Podkreślił, że nie będą na pewno ujęte
wszystkie postulaty, lecz w miarę posiadanych możliwości finansowych.
Ostatnim zgłoszonym na konsultacjach tematem było pytanie dotyczące strzelnicy na ulicy
Paryskiej i planów dotyczących terenu, na którym działała strzelnica. Padł postulat o
zorganizowanie na tym terenie boiska. Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta, Andrzej Brzeziński
informując, iż naliczane są opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu, natomiast – w związku ze
zlecaniem opracowania koncepcji zagospodarowania terenu – prawdopodobnie będzie tamtędy
biegła droga (alternatywny dojazd do Bernatki).
Na tym spotkanie konsultacyjne zakończono.
II SPOTKANIE
19 września 2018 roku o godz. 18.00 rozpoczęło się spotkanie konsultacyjne w budynku Szkoły
Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej.
W spotkaniu uczestniczyli:


prezydent miasta Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig



I zastępca prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej, Krzysztof Myszka



II zastępca prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej, Andrzej Brzeziński



skarbnik miasta, Ewa Pawełczyk



sekretarz miasta, Agnieszka Winiarska



pracownicy Urzędu Miasta



mieszkańcy osiedli Dolna Kamienna i Łyżwy.
Prezydent miasta, Konrad Krönig rozpoczął spotkanie od podziękowania zebranym za

przybycie na konsultacje oraz przedłożył informację na temat aktualnej sytuacji finansowej gminy
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Skarżysko-Kamienna. Mówił o redukcji zadłużenia, odzyskaniu płynności finansowej i skutecznej
sprzedaży mienia gminnego – zgodnej z zakładanym planem.
Następnie prezydent przekazał głos zastępcy, Krzysztofowi Myszce, który mówił o
działaniach samorządu: m.in. termomodernizacji szkół, w tym Szkoły Podstawowej nr 8 na osiedlu
Dolna Kamienna, tworzeniu Klubów Senior+, czy planowanym remoncie targowiska miejskiego.
Następnie poproszono mieszkańców o zabieranie głosu i składanie propozycji do planu
budżetu na 2019 rok.
Głos zabrali uczestnicy spotkania – przedstawiciele osiedla Łyżwy, którzy zwrócili uwagę na
niedostateczną ilość inwestycji w tej części miasta, szczególnie drogowych. W odpowiedzi,
zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński poinformował o inwestycjach w tej części miasta (m.in.
wykonanym chodniku w ulicy 3 Maja, przygotowywaniu dokumentacji do przebudowy ulicy
Langiewicza, realizowaniu ulicy Oleśnickiej), zgodził się z argumentem o licznych potrzebach
inwestycyjnych tej części miasta. Zadeklarował, że będą tam wykonywane kolejne większe
inwestycje drogowe – sukcesywnie każdego roku jedna ulica, z uwagi na fakt, że znajduje się tam
dużo krótkich ulic.
Mieszkańcy Łyżew zgłosili też sugestię, by w planie budżetu znalazły się pieniądze na
wykonanie placu zabaw, którego brakuje w tej części miasta. Prezydent miasta, Konrad Krönig
przychylił się do argumentów mieszkańców o braku miejsca, w których dzieci i młodzież mogłyby
spędzać czas i zadeklarował wpisanie tego zadania do planu budżetu.
W dalszej części spotkania padł postulat ze strony zebranych o szybszą reakcję na
zdarzające się awarie oświetlenia wynikające m.in. z przepalania się żarówek. Odpowiedzi udzielił
zastępca prezydenta miasta, Andrzej Brzeziński mówiąc o planach wymiany w ciągu dwóch lat
oświetlenia ulicznego na energooszczędne, które będzie również mniej awaryjne.
Obecny na spotkaniu radny Rady Miasta wnioskował do przedstawicieli władz miasta o
monit o uprzątnięcie terenu po prowadzonym remoncie przejazdu.
Kolejne, zgłoszone w czasie konsultacji budżetowych sugestie dotyczyły wykonywania
mniejszych ulic, np. Wiśniowej, Dobrej, a także Jagodowej. W odpowiedzi zastępca prezydenta,
Andrzej Brzeziński poinformował, że w miarę możliwości finansowych inwestycje będą kolejno
wpisywane do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W uzupełnieniu skarbnik miasta, Ewa Pawełczyk
dodała, że nie może paść deklaracja wykonania każdego zgłoszonego zadania. Ponowiła
deklarację wykonania placu zabaw, a kolejne zadania będą realizowane zgodnie z posiadanymi
możliwościami.
Na tym spotkanie konsultacyjne zakończono.
III SPOTKANIE
20 września 2018 roku o godz. 16.00 odbyło się spotkanie konsultacyjne w budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej na osiedlu Książęce w Skarżysku-Kamiennej.
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W spotkaniu uczestniczyli:


prezydent miasta Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig



I zastępca prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej, Krzysztof Myszka



II zastępca prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej, Andrzej Brzeziński



skarbnik miasta, Ewa Pawełczyk



pracownicy Urzędu Miasta



mieszkańcy miasta, szczególnie osiedla Książęce.
Prezydent miasta, Konrad Krönig rozpoczął spotkanie od podziękowania zebranym za

przybycie na konsultacje oraz przedłożył informację na temat aktualnej sytuacji finansowej gminy
Skarżysko-Kamienna. Mówił o redukcji zadłużenia, odzyskaniu płynności finansowej, zabezpieczeniu
pieniędzy w budżecie miasta na wkłady własne w inwestycje z projektów unijnych lub rządowych.
Następnie poproszono mieszkańców o zabieranie głosu w sprawie propozycji do budżetu
miasta na przyszły rok.
Na początku dyskusji podjęto temat wykonania projektu ulicy Długiej, która jest drogą
strategiczną dla osiedla. Obecnie przedstawiciele władz miasta zaakceptowali propozycję z uwagi
na fakt, że droga łączy drogi powiatowe, łączy też osiedla, więc można będzie starać się o
dofinansowanie do jej wykonania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Jeden z uczestników konsultacji zwrócił uwagę, że wykonanie jakiegokolwiek zadania
inwestycyjnego na osiedlu Książęce – np. plac zabaw, czy boisko do siatkówki plażowej – jest
niemożliwe z uwagi na brak działek gminnych, a mnogość terenów Skarbu Państwa. Złożył postulat
o pozyskanie części działek przez gminę. Głos zabrał zastępca prezydenta miasta, Andrzej
Brzeziński, który mówił o tym, iż gmina stara się odzyskiwać lub pozyskiwać jak najwięcej terenów, a
na osiedlu Książęce gmina ma zamiar skupywać działki szczególnie pod tereny inwestycyjne.
Zadeklarował planowanie w kolejnych latach pieniędzy w budżecie na ten cel. Prosił o wskazanie
potencjalnych działek, które gmina mogłaby pozyskać, a posiadanie działki otworzyłoby drogę
np. do budowy placu zabaw.
W dalszej części spotkania głos zabrał mieszkaniec miasta, który przedstawił zebranym swój
pomysł na inwestycję na osiedlu Książęce. Wyjaśnił, że ma w planach stworzenie stoku
narciarskiego i zwrócił się do mieszkańców posiadających działki na wskazanym terenie, by wnosili
grunty do spółki, co przynosiłoby właścicielom dochody. Prezydent miasta, Konrad Krönig
podziękował inwestorowi za obecność i przedstawienie swojego pomysłu oraz podkreślił, że miasto
jest otwarte na każdy ciekawy pomysł inwestycyjny. Inwestor został też zaproszony do udziału w
zebraniu Rady Osiedla Książęce.
Kolejny, zgłoszony w czasie konsultacji postulat dotyczył przedłużenia ulicy Kościelnej, które
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znajduje się na terenach prywatnych. Padła propozycja wykupu przez miasto terenów pod
budowę drogi w przyszłości. Zastępca prezydenta miasta, Andrzej Brzeziński poinformował, że takie
wykupy to ogromne koszty, ale podkreślił, że jest to idea warta rozważenia w przyszłości i w latach
2020-2021 można podjąć temat wykupu tych terenów.
Mieszkańcy zgłosili też wniosek o pomoc w wykonaniu chodnika przy ulicach Rycerskiej i
Książęcej, które są drogami powiatowymi. Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta, Andrzej
Brzeziński, który poinformował, że były na ten temat rozmowy ze Starostwem Powiatowym i gmina
deklarowała też wsparcie finansowe w tym zakresie. Mieszkańcy poprosili o ponawianie próśb w
Starostwie.
Następne pytanie dotyczyło oświetlenia na ulicy Rycerskiej, gdzie ostatnio była awaria. O
problemach technicznych związanych z sytuacją mówił zastępca prezydenta, Andrzej Brzeziński,
który poinformował też o planach miasta na wymianę oświetlenia ulicznego w mieście na LEDowe, które będzie mniej awaryjne.
Obecny na spotkaniu radny Rady Miasta, Juliusz Bilski zgłosił wniosek o ustawienie kolejnych
nowych wiat przystankowych. W trakcie rozmowy na ten temat padła sugestia zakupu 4 nowych
wiat w przyszłym roku. Andrzej Brzeziński zadeklarował rozważenie tego tematu.
W dalszej części konsultacji padł postulat o stworzenie na osiedlu miejsca do integracji i
rekreacji, np. małego skateparku. Prezydent miasta, Konrad Krönig wyjaśnił, iż duży i profesjonalny
skatepark w przyszłym roku powstanie na osiedlu Zachodnie w ramach rewitalizacji, a stworzenie
takiej małej infrastruktury na osiedlu Książęce związane jest z pozyskaniem działek na ten cel.
Kolejna propozycja zgłoszona przez mieszkańca dotyczyła stworzenia miejsca, które byłoby
„centrum osiedla”, nie przy szkole i nie przy kościele, lecz w neutralnym miejscu, pośrodku osiedla.
Zastępca prezydenta, Andrzej Brzeziński powrócił do deklaracji rozważenia przez miasto wykupu lub
pozyskania działek, ponieważ to otworzyłoby drogę do tematów budowy infrastruktury.
Kolejny postulat dotyczył utrzymania rowów melioracyjnych, z których część jest zarośnięta.
W odpowiedzi zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński poinformował, iż rowy są czyszczone w
miejscach, w których gmina ma taką możliwość, ale gmina nie jest właścicielem wszystkich rowów.
Poinformował też, że gmina będzie interweniowała w tej sprawie w nowo powołanym
Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.
W dalszej kolejności zgłoszony został wniosek o wsparcie finansowe Nadleśnictwa w
wykonaniu drogi dojazdowej do cmentarza Partyzanckiego. Andrzej Brzeziński, zastępca
prezydenta poinformował, że Nadleśnictwo nie zgłaszało się do gminy z takim wnioskiem, a w
uzupełnieniu skarbnik miasta, Ewa Pawełczyk poinformowała, że takie dofinansowanie przez gminę
nie zawsze jest możliwe. Należy też dokładnie sprawdzić, kto jest właścicielem terenu.
Radny Rady Miasta zgłosił problem z oświetleniem boiska przy szkole, które powstało w
ramach Budżetu Obywatelskiego. Poinformował, że włączenie światła powinno być konsultowane
z dyrekcją szkoły i zgłosił, że może to stanowić problem z użytkowaniem boiska po zakończeniu
pracy szkoły, a boisko – zgodnie z założeniami Budżetu Obywatelskiego – powinno być
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ogólnodostępne do godziny 22.00. Zastępca prezydenta, Krzysztof Myszka poprosił o ustalenie tych
zasad z dyrekcją szkoły – zarządcą obiektu.
Następny wniosek zgłoszony w czasie konsultacji dotyczył zniszczenia ulicy Turystycznej
przez pojazdy dojeżdżające do budowy drogi S7. Zastępca prezydenta, Andrzej Brzeziński
poinformował, że wykonawca budowy zapewniał, iż nie będzie korzystał z tych dróg, a jeżeli
problem istnieje zwrócił się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie takich sytuacji, a miasto będzie
interweniowało w tej sprawie u wykonawcy. Poinformował też, że będzie wnioskował o zarządzenie
inwentaryzacji dróg po zakończeniu budowy drogi ekspresowej S7.
Na tym konsultacje zakończono.
IV SPOTKANIE
20 września 2018 roku o godz. 18.00 odbyło się spotkanie konsultacyjne w budynku Szkoły
Podstawowej nr 9 na osiedlu Pogorzałe w Skarżysku-Kamiennej.
W spotkaniu uczestniczyli:


prezydent miasta Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig



I zastępca prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej, Krzysztof Myszka



II zastępca prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej, Andrzej Brzeziński



skarbnik miasta, Ewa Pawełczyk



pracownicy Urzędu Miasta



mieszkańcy miasta, szczególnie osiedla Pogorzałe.
Prezydent miasta, Konrad Krönig rozpoczął spotkanie od podziękowania za uczestnictwo w

konsultacjach. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Osiedla Pogorzałe, który podziękował
za organizację spotkania i wyraził nadzieję, że zgłoszone przez mieszkańców postulaty będą
uwzględnione w projektowanym budżecie przedłożył informację na temat aktualnej sytuacji
finansowej miasta. Mówił o redukcji zadłużenia, odzyskaniu płynności finansowej, zabezpieczeniu
pieniędzy w budżecie miasta na wkłady własne w inwestycje z projektów unijnych lub rządowych.
Następnie zwrócił się do zebranych mieszkańców z pytaniem o najpilniejsze potrzeby osiedla, które
należałoby uwzględnić w budżecie na przyszły rok.
Oddano głos mieszkańcom. Jako pierwszy postulat, zgłoszono potrzebę inwestycji w
infrastrukturę drogową na terenie osiedla oraz potrzebę stworzenia planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla, na którym jest duży potencjał do rozwoju budownictwa jednorodzinnego.
Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński, który poinformował, jakie inwestycje w
minionych 4 latach zostały wykonane, przytaczając przebudowę ulicy Pogodnej i odbudowę
części ulicy Wieżowej. Zadeklarował dokończenie w 2019 roku inwestycji na ulicy Wieżowej oraz
wykonanie w kolejnych latach ulicy Głównej i Rajdowej. W nawiązaniu do postulatu o Miejscowy
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Andrzej Brzeziński wyjaśnił, że nie ma przeszkód, by
przystąpić do uchwalenia planu.
W trakcie dyskusji o infrastrukturze drogowej padł argument ze strony mieszkańców, że
inwestycje na ulicach Wieżowej i Pogodnej przeprowadzone zostały z dofinansowaniem
zewnętrznym i gmina powinna starać się o dofinansowanie również do budowy ulic Głównej i
Rajdowej. Prezydent miasta przychylił się do tej uwagi i zadeklarował, ze gmina – gdy tylko pozna
szczegóły przyznawania wsparcia z nowego rządowego programu – będzie się o dofinansowanie
starała.
W dalszej kolejności przedstawiciel Rady Osiedla ponowił postulat o wpisanie do projektu
budżetu wykonania dalszej części ulicy Wieżowej. Prezydent miasta, Konrad Krönig wyraził
aprobatę

i

ponownie

padło

zapewnienie

o

wpisaniu

zadania

do

projektu

budżetu.

Przewodniczący Rady Osiedla poprosił też o opracowanie w przyszłym roku projektu do
wykonania następnej ulicy na osiedlu Pogorzałe – zaproponował ulicę Zagórską, która jest drogą
żużlową. W odpowiedzi zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński wyjaśnił, iż intencją władz miasta
jest, by każdego roku wykonywana była przynajmniej jedna ulica i kolejna przygotowywana do
budowy. W uzupełnieniu prezydent Konrad Krönig dodał, że wszystkie zgłoszone uwagi będą
wzięte pod rozwagę, a inwestycje drogowe będą sukcesywnie realizowane.
Kolejne zgłoszone tematy dotyczyły potrzeby budowy chodników przy ulicach Rajdowej i
Głównej, ponieważ są to drogi, którymi dzieci idą do szkoły. Poproszono, by zostało to wzięte pod
uwagę, gdy gmina będzie starała się o dofinansowania z rządowego programu. Zastępca
prezydenta Andrzej Brzeziński ponowił informację, że gmina czeka na konkretne wytyczne co do
rządowego programu, kto i jak będzie rozdzielał środki i w jakiej wysokości, a gdy te szczegóły i
wytyczne będą znane, gmina będzie się starała o pozyskanie dofinansowania.
W dalszej części spotkania przewodniczący Rady Osiedla zwrócił uwagę na potrzeby szkoły
na osiedlu i zapytał, czy gmina ma plany termomodernizacji budynku szkoły. Odpowiedzi udzielił
zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński informując, że gmina stara się o pozyskanie dofinansowania
do termomodernizacji kolejnych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta, w tym Szkoły
Podstawowej nr 9. Prezydent Konrad Krönig podkreślił, iż są duże szanse, że gmina pozyska
dofinansowanie i termomodernizacja będzie wykonywana.
Padło pytanie do prezydenta o plany wobec Szkoły Podstawowej nr 9, czy nadal będzie
prowadzona przez Stowarzyszenie, czy wróci do prowadzenia przez Urząd Miasta. Prezydent
miasta, Konrad Krönig poinformował, że planów takich nie było, a propozycja przejęcia szkoły
przez gminę padła po raz pierwszy na tym spotkaniu, dlatego podkreślił, że taką ewentualność
należy przede wszystkim dogłębnie przedyskutować z członkami stowarzyszenia. W uzupełnieniu
zastępca prezydenta, Krzysztof Myszka dodał, że szkoła prowadzona przez stowarzyszenie cieszy się
dobrą opinią, a gdy stowarzyszenie nie będzie sobie radziło z prowadzeniem szkoły, głównie
finansowo, może zwrócić się do gminy z rezygnacją z prowadzenia placówki, a wymogiem będzie
przejecie szkoły przez gminę. Poinformował o procedurach w takiej sytuacji i podkreślił, że do tej
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Kolejne pytanie dotyczyło możliwości utworzenia na osiedlu Pogorzałe Klubu Seniora.
Informacji na ten temat udzielił Krzysztof Myszka, zastępca prezydenta miasta, który wyjaśnił, iż
założeniem jest, by docelowo takie kluby powstały w każdej części miasta i poprosił o sugestie ze
strony mieszkańców, jaki budynek można by na ten cel zagospodarować.
Na zakończenie spotkania głos zabrał mieszkaniec miasta, który przedstawił zebranym swój
pomysł na inwestycję na osiedlu Książęce. Wyjaśnił, że ma w planach stworzenie stoku
narciarskiego i zwrócił się do mieszkańców posiadających działki na wskazanym terenie, by wnosili
grunty do spółki, co przynosiłoby właścicielom dochody. Mieszkańcy zadeklarowali podjęcie
dalszych rozmów na ten temat z inwestorem.
W podsumowaniu głos zabrał prezydent miasta, który ponowił deklaracje wpisania dalszej
części ulicy Wieżowej w przyszłoroczny budżet, zadeklarował rozważenie wpisania w budżet
wykonania projektu ulicy Zagórskiej, ponowił informację, że gmina będzie aplikowała o
dofinansowania do utworzenia kolejnych Klubów Senior+ i lokalizacja jednego z nich na osiedlu
Pogorzałe jest tematem otwartym oraz podkreślił starania o pozyskanie dofinansowania na
wykonanie termomodernizacji szkoły. Zadeklarował, że będą stopniowo rozważane i realizowane
pozostałe zgłoszone w czasie konsultacji tematy.
Na tym konsultacje zakończono.
V SPOTKANIE
21 września 2018 roku o godz. 17.00 odbyło się spotkanie konsultacyjne w Miejskim Centrum Kultury
w Skarżysku-Kamiennej.
W spotkaniu uczestniczyli:


prezydent miasta Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig



I zastępca prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej, Krzysztof Myszka



II zastępca prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej, Andrzej Brzeziński



skarbnik miasta, Ewa Pawełczyk



pracownicy Urzędu Miasta



mieszkańcy miasta.
Na wstępie prezydent miasta, Konrad Krönig podziękował przybyłym za udział i przedstawił

informację o obecnej sytuacji finansowej miasta. Poprosił następnie o zgłaszanie uwag i propozycji
do budżetu na 2019 rok.
W tej części spotkania mieszkanka miasta poprosiła o wykonanie inwestycji przy bloku przy
ulicy Norwida 19. Wyjaśniła, że projekt polegający na budowie miejsc postojowych, remoncie
chodnika i schodów został zakwalifikowany do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego,
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jednak obawia się, że propozycja nie zyska odpowiedniego poparcia, ponieważ zgłosiła go mała
wspólnota mieszkaniowa, zaś projekt jest ważny z punktu widzenia nie tylko mieszkańców bloku, ale
i ogółu mieszkańców tej części miasta, z uwagi na częste korzystanie z tego terenu i lokalizację w
okolicy sklepów. Mieszkanka poprosiła o wykonanie inwestycji, przynajmniej w części, w ramach
budżetu miasta w 2019 roku. Wyjaśniła, iż pełna wartość projektu to około 100.000 zł. W odpowiedzi
prezydent miasta, Konrad Krönig wyjaśnił, iż w pierwszej kolejności należy poczekać na wyniki
głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dlatego też propozycja nie może
znaleźć się w projekcie budżetu. Zadeklarował jednak, że w przypadku gdy projekt nie pozostanie
wybrany w ramach głosowania do Budżetu Obywatelskiego, zostanie rozważone wprowadzenie
zadania do budżetu miasta.
Kolejnym podniesionym tematem był problem z brakiem miejsca dla młodzieży jeżdżącej
wyczynowo na deskorolkach, hulajnogach i rowerach i która korzysta z placu Staffa, niszcząc go.
Prezydent miasta, Konrad Krönig poinformował, że duży i profesjonalny skatepark w przyszłym roku
powstanie na osiedlu Zachodnie w ramach rewitalizacji i będzie miejscem przyciągającym również
osoby spoza Skarżyska.
Na tym konsultacje zakończono.

Protokołowała: Izabela Szwagierek
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