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Skarżysko-Kamienna, 24.09.2021r.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta
w okresie od 14 do 24 września 2021 roku

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
poprzedniej sesji Rady Miasta.
W czasie obrad sesji 14 września 2021 roku podjętych zostało 8 uchwał.
W okresie międzysesyjnym Prezydent Miasta wydał 21 zarządzeń, między innymi
w zakresie: przeniesienia planowanych wydatków na 2021 rok między jednostkami
organizacyjnymi; zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok; ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy; zasad nadzoru właścicielskiego nad
spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Skarżyska-Kamiennej.
W okresie międzysesyjnym roku ogłoszone zostało następujące postępowanie:
- 16 września 2021 roku ogłoszone zostało postępowanie w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. „Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego etap III”.
W okresie między sesjami Prezydent Miasta i w jego imieniu Zastępcy Prezydenta
odbyli szereg spotkań.
Wybrane z wydarzeń w okresie międzysesyjnym to:
14 września Prezydent Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig spotkał się z Wiktorią
Sieczką - skarżyszczanką, która zdobyła tytuł Mistrza Świata w Trójboju Siłowym. Prezydent
pogratulował zawodniczce sukcesów i podziękował za promowanie naszego miasta.
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Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rozmowa dotyczyła dotychczasowej współpracy na linii UTW –
miasto, prowadzonej w Skarżysku-Kamiennej polityce prosenioralnej oraz dalszych planów w
tym zakresie.
20 września w Urzędzie Miasta gościł Maksymilian Wiatr – uczeń Szkoły Podstawowej nr
1, który reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w Paintballu, gdzie wraz z drużyną
wywalczył tytuł Mistrza Świata w Paintballu. Gratulacje i podziękowania za reprezentowanie
miasta przekazał zawodnikowi Zastępca Prezydenta Miasta, Krzysztof Myszka.

22 września Prezydent Konrad Krönig przekazał nagrody dla Szkoły Podstawowej nr 2,
wywalczone przez uczniów w konkursie ekologicznym, zorganizowanym przez gminę w
ramach programu edukacji ekologicznej „Czyste Świętokrzyskie”. W spotkaniu z prezydentem
wzięli udział przedstawiciele uczniów, nauczyciele oraz dyrektor placówki.
24 września Prezydent Miasta przywitał w mieście przedstawicieli Biura Programu
„Niepodległa”, którzy przez trzy kolejne dni gościli Skarżysku z mobilnym, interaktywnym
muzeum dotyczącym historii odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent Konrad Krönig
zwiedził wystawę i złożył wpis w księdze pamiątkowej.
24 września Prezydent Skarżyska-Kamiennej uczestniczył w spotkaniu, w trakcie
którego oficjalnie zaprezentowany został teledysk do piosenki profilaktycznej, nagranej przy
współpracy z Urzędem Miasta przez skarżyskich policjantów, młodzież, duchownych i
nauczycieli. Prezentacja odbywała się w Miejskim Centrum Kultury w gronie osób
zaangażowanych w projekt.
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