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Skarżysko-Kamienna, 7.11.2018r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta
w okresie od 27.09.2018 r. do 7.11.2018 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 27 września 2018 roku do 7 listopada 2018 roku.

W okresie międzysesyjnym Prezydent wydał 20 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:
29

września

prezydent

miasta,

Konrad

Krönig

obserwował

Turniej

Bokserski

organizowany przez Skarżyski Klub Bokserski.
29 września prezydent Skarżyska uczestniczył w spotkaniu jubileuszowym z okazji 90lecia koła nr 43 Polskiego Związku Wędkarskiego w Skarżysku-Kamiennej. Była to okazja do
złożenia gratulacji i życzeń.
2

października prezydent Konrad

Krönig

odebrał

nagrodę dla najlepszego

samorządowca w powiecie skarżyskim w 2018 roku, przyznaną w plebiscycie Echa Dnia.
12 października odbywały się powiatowo-miejskie obchody z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Była to okazja do wyróżnienia i nagrodzenia – także nagrodami prezydenta
miasta – zasłużonych pracowników placówek oświatowych.
12 października prezydent miasta uczestniczył też w spotkaniu jubileuszowym z okazji
10-lecia skarżyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Była to okazja do złożenia gratulacji i
życzeń słuchaczom UTW.
17 października prezydent Skarżyska, Konrad Krönig i seniorzy uroczyście otworzyli Klub
Senior+, mieszczący się przy ulicy Rynek na osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku. To drugi taki
Klub w naszym mieście, uruchomiony dzięki środkom pozyskanym przez gminę z rządowego
programu Senior+.
17 października prezydent miasta złożył gratulacje i życzenia przedstawicielom Klubu
Seniora Złota Przystań, którzy świętują 10-lecie istnienia. Uroczystość z tej okazji odbywała się
w Miejskim Centrum Kultury.

18 października prezydent Skarżyska, Konrad Krönig oraz marszałek województwa
świętokrzyskiego Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak podpisali w Urzędzie Miasta
umowę na realizację ważnej inwestycji – rewitalizacji osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna.
Umowa gwarantuje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego.
19 października prezydent Skarżyska, Konrad Krönig odwiedził z życzeniami i
gratulacjami mieszkankę miasta, obchodzącą tego dnia 100 urodziny.
19 października w MCK odbył się bezpłatny koncert dla skarżyskich seniorów,
organizowany w ramach Dni Seniora. Wystąpiła aktorka i wokalistka Katarzyna Żak. W
spotkaniu uczestniczył prezydent miasta.
25 października odbywała się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta, wybranej w czasie
wyborów we wrześniu tego roku. Prezydent Konrad Krönig życzył młodym radnym
powodzenia w pracy na rzecz młodych mieszkańców miasta.
25 października prezydent miasta uczestniczył w odbiorze Szkoły Podstawowej nr 8 po
termomodernizacji. Inwestycja zakończyła się łącznie w sześciu placówkach oświatowych.
27 października odbywały się obchody 90-lecia Klubu Granat Skarżysko. W trakcie
uroczystości prezydent miasta odebrał podziękowania za wspieranie Granatu. Prezydent
uczestniczył też w odznaczeniu zasłużonych dla Klubu osób.
27 października prezydent Konrad Krönig wziął udział w koncercie charytatywnym
Fundacji Daj Szansę. Pogratulował przedstawicielom Fundacji dotychczasowych sukcesów i
zebrania pierwszego miliona złotych na stypendia dla uzdolnionych.
31 października prezydent miasta gościł w Urzędzie Miasta zespół cheerleaderek,
który kilka dni wcześniej zdobył II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Tańca Cheerleaders.
Prezydent pogratulował młodym tancerkom oraz ich trenerce. Podziękował też za wkład w
promocję miasta.
31 października prezydent Konrad Krönig wręczał nagrody krwiodawcom ze
Skarżyska-kamiennej wylosowanym w Letnim Konkursie dla Krwiodawców, wspieranym przez
Urząd Miasta. Nagrodzone zostały dwie osoby.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! Przedkładając w
dniu dzisiejszym sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej,
składam wniosek o jego przyjęcie.

