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Skarżysko-Kamienna, 30.11.2018r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta
w okresie od 8.11.2018 r. do 30.11.2018 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 8 listopada 2018 roku.

W okresie międzysesyjnym Prezydent wydał 26 zarządzeń.
W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta oraz w jego imieniu – zastępcy
prezydenta odbyli wiele spotkań na terenie miasta i poza nim.
Najważniejsze z wydarzeń to:

9 listopada odbywała się uroczystość z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im.
Jana Pawła II. Uroczyste spotkanie odbywało się w duchu dwóch innych, ważnych rocznic:
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 40-lecia wyboru Korola Wojtyły na
Papieża. Życzenia i gratulacje w imieniu władz miasta społeczności szkolnej składał zastępca
prezydenta, Krzysztof Myszka.

11 listopada w Skarżysku odbywały się uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Mieszkańcy miasta licznie wzięli udział w oficjalnych obchodach,
odbywających się przy pomniku „Bojownikom o Niepodległość” na Skwerze Solidarności. W
imieniu prezydenta miasta w uroczystości uczestniczył zastępca prezydenta, Krzysztof Myszka.

15 listopada prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig gościł w Tychach, gdzie
wspólnie z prezydentem Tych oraz wicemarszałkiem województwa śląskiego otworzył V
Międzynarodowe Spotkanie Biznesu. Była to jednocześnie okazja do zaproszenia zebranych
do udziału w IV Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Skarżysku-Kamiennej, które
odbędzie się w 2019 roku.

21 listopada obchodzony był Dzień Pracownika Socjalnego. Prezydent Skarżyska,
Konrad Krönig przekazał z tej okazji pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
życzenia i podziękowania za codzienne zaangażowanie w pracę z osobami potrzebującymi
wsparcia.

22 listopada, w czasie I sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 prezydent SkarżyskaKamiennej, Konrad Krönig złożył uroczyste ślubowanie i został zaprzysiężony na prezydenta
miasta na kolejną kadencję. Po sesji prezydent spotkał się z pracownikami Urzędu Miasta,
informując, że również w tej kadencji samorządowej zastępcami prezydenta pozostają:
Krzysztof Myszka i Andrzej Brzeziński, skarbnikiem miasta – Ewa Pawełczyk, a sekretarzem
miasta – Agnieszka Winiarska.
27 listopada prezydent miasta, Konrad Krönig gościł w swoim gabinecie nowo
wybranego wójta gminy Skarżysko Kościelne, Jacka Bryzika. Pogratulował mu objęcia funkcji
włodarza gminy. Rozmowa dotyczyła między innymi współpracy między obiema gminami.
29 listopada prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig uczestniczył w sesji Rady
Powiatu, w trakcie której radni dokonali wyboru członków Zarządu Powiatu. Prezydent miasta
pogratulował nowo wybranemu staroście, Arturowi Berusowi i wyraził nadzieję na dalszą
dobrą współpracę samorządów: miejskiego i powiatowego.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! Przedkładając w
dniu dzisiejszym sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej,
składam wniosek o jego przyjęcie.

