SPRAWOZDANIE WŁADZ MIASTA
w połowie kadencji samorządu lokalnego
na dzień 9 grudnia 2016 r.
W 2014 roku w wyborach samorządowych udział wzięło
49% mieszkańców uprawnionych do głosowania, oddano
7467 ważnych głosów. W pierwszej turze wyborów wybrano
15 radnych. Po raz pierwszy głosowaliśmy w 15 okręgach
jednomandatowych, na konkretnych kandydatów,
a nie na listy wyborcze. Tym większa satysfakcja wybranych
członków Rady Miasta z otrzymanego mandatu radnego.

W drugiej turze wyborów burmistrzem miasta został
Romuald Zawodnik, który w pierwszej turze otrzymał 1725
głosów poparcia, a w drugiej 3584, wyprzedzając
kontrkandydata Marka Janeczka o 610 głosów.

RADNYMI ZOSTALI:
Krystian Kamil Pająk, Zbigniew Belowski, Krzysztof Maj,
Krzysztof Sokołowski, Kazimierz Myśliwiec, Krzysztof
Bińkowski, Dariusz Kęska, Wojciech Maślanek, Jacek
Kustra, Iwona Wydmuch, Ewa Figurska, Wojciech Banaś,
Tomasz Łyżwa, Elżbieta Śmietanka, Stanisław Pacan.
1 grudnia 2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie
Rady Miasta, podczas którego wybrano przewodniczącym
Pana Zbigniewa Belowskiego, a wiceprzewodniczącym
Pana Kazimierza Myśliwca.

Zaprzysiężenie Burmistrza Miasta Pionki Romualda Zawodnika
na kadencję 2014 - 2018

*NADWYŻKA OPERACYJNA - to różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi w danym samorządzie.
Najprościej można ją wytłumaczyć na przykładzie finansów domowych. Nadwyżką operacyjną w rodzinie jest różnica między
tym co zarabiamy, a tym, co wydajemy na bieżące koszty utrzymania rodziny, a więc opłaty stałe (rachunki, żywność).
Jeśli nadwyżka jest duża to możemy inwestować.

Pionkowscy Radni na kadencję 2014 - 2018
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ZADŁUŻENIE MIASTA ZOSTAŁO OBNIŻONE O BLISKO 6,8 MILIONA ZŁOTYCH

Uporządkowanie finansów publicznych jest
niekwestionowanym sukcesem obecnej kadencji
i daje podstawę rozwoju miasta w kolejnych latach.
Zadłużenie Pionek zostało obniżone od 2014 roku o kwotę
6 852 208,00 zł, przy intensywnym wzroście inwestycji nowe drogi, chodniki, place zabaw, zagospodarowanie
Stawu Górnego i wiele innych.
OBNIŻENIE ZADŁUŻENIA MIASTA
SPOWODOWANE JEST:
- spłatą zobowiązań z budżetu miasta w wysokości
2 704 715,00 zł na koniec 2015 r.

- podjęciem działań mających na celu unormowanie
sytuacji w PWKC co umożliwiło osiągnięcie przez spółkę
zdolności kredytowej, co z kolei pozwoliło na wykupienie
przez nią długu wobec miasta
w wysokości
3 169 000,00 zł.
- przeprowadzeniem korzystnej konsolidacji zadłużenia,
która znacząco obniżyła oprocentowanie kredytów
i przesunęła ich spłatę na późniejsze lata. W wyniku
konsolidacji kredytów zadłużenie nie wzrosło, koszt
obsługi zadłużenia w porównaniu z pierwotnymi
harmonogramami spłaty wzrósł o 422 tysiące zł.

- spłatą zobowiązań z budżetu miasta w wysokości
1 056 980, 00 zł na koniec 2016 r.

DEMOGRAFIA
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat liczba ludności
zmniejszyła się o ponad 10%. Sytuacja
w grupie dzieci i młodzieży jest jeszcze trudniejsza,
ponieważ w ciągu ostatnich 10 lat straciliśmy około
40% populacji do 16 roku życia. Jednak liczba
placówek edukacyjnych i poziom zatrudnienia nie były na
bieżąco optymalizowane przez co koszt utrzymania 1
ucznia w naszych szkołach wzrósł 2 -krotnie (w 2005 r.
wynosił 4 164 zł, natomiast w 2015 r. już 10 174 zł).
Obecnie podjęto działania mające na celu obniżenie
kosztów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego
poziomu kształcenia.
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KLUCZOWE WYZWANIA Z POCZĄTKIEM KADENCJI
Najważniejsze z wyzwań jakie władze samorządowe napotkały z początkiem kadencji to: modernizacja oczyszczalni
ścieków, bomba ekologiczna, budowa cmentarza komunalnego, modernizacja basenu miejskiego, niemodernizowane
od lat obiekty miejskie, zdewastowane chodniki, nieutwardzone drogi miejskie, brak sieci burzowej odprowadzającej
z ulic i placów wodę deszczową, pogarszający się stan Ogródka Jordanowskiego, nieczynny ośrodek „Staw Górny”,
nieaktualny miejscowy plan zagospodarowania miasta dla terenów byłego „Pronitu”, brak zagospodarowania
przestrzennego, brak planów miejscowych i wykupionych terenów pod drogi, źle przekształcona spółka PWKC w Pionkach brak zdolności kredytowej, korzystanie przez PWKC z sieci ciepłowniczych i nieruchomości stanowiących własność miasta
Pionki bez tytułu prawnego jak również konieczność zrównoważenia budżetu i uporządkowania finansów miasta.

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków
do XII 2014 problem zaniechany
Zgodnie z wytycznymi UE do roku 2016 miejska
oczyszczalnia ścieków powinna zostać
zmodernizowana, aby mogła spełniać zaostrzone
wymogi czystości odprowadzanych do środowiska
ścieków. Okres dostosowawczy przesuwano kolejno
na lata 2005, 2010, 2015
BYŁO: Ani miasto ani spółka PWKC nie podjęły
żadnych kroków mających na celu modernizację
oczyszczalni ścieków, co obecnie naraża spółkę na
kary sięgające 150 000,00 zł miesięcznie. Można mieć
nadzieję, że po zmodernizowaniu oczyszczalni do roku
2019 naliczone kary zostaną umorzone.
OBECNIE: Spółka PWKC pozyskała środki z Unii
Europejskiej na przygotowanie dokumentacji
przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków
uzyskując dotację w wysokości 418 768,00 zł (czyli 85
% kosztów zadania), a następnie pozyskała środki na
ten cel w wysokości 18 718 494,00 zł. Całość inwestycji
wyceniono na 29 362 342,00 zł. (netto). Rozpoczęto jej
realizację.

Niemodernizowana od lat oczyszczalnia ścieków

Od lat
niewymieniana
aparatura
w PWKC
już dawno
powinna zostać
zmodernizowana

Oczyszczalnia
ścieków

2. Bomba ekologiczna na terenach byłego
PRONITU
do XII 2014 w fazie konsultacji
BYŁO: W 2013 roku ujawniono na terenach byłego
PRONITU zaleganie w odstojniku ponad 250 ton
niebezpiecznego materiału wybuchowego – nitrocelulozy.
Do grudnia 2014 roku zapewniono finansowanie usunięcia
tego materiału, ale bez wizji metody działania.
OBECNIE: Termin realizacji zadania był wyznaczony
na 30.04.2015, dlatego jedną z pierwszych czynności
podjętych przez władze samorządowe było przedłużenie
nierealnego terminu wykonania tego zadania, a także
poszukiwanie dalszych środków zewnętrznych
na pokrycie kosztów likwidacji zagrożenia. Oba te cele
zostały osiągnięte:
- został przesunięty termin realizacji zadania do dnia
31.05.2016r. ,
- uzyskano dodatkowe wsparcie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości 480 000,00 zł co ograniczyło udział własny
miasta do kwoty 120 000,00 zł.

3. Cmentarz komunalny - do XII 2014 problem zaniechany
BYŁO: Pomimo świadomości, że wyczerpują się ostatnie miejsca grzebalne na pionkowskich cmentarzach parafialnych
do końca swojej kadencji uprzednie władze nic w tej sprawie nie zrobiły.
OBECNIE: Przygotowany został projekt, którego realizacja planowana jest na 2017 rok.

SPRAWOZDANIE WŁADZ MIASTA
w połowie kadencji samorządu lokalnego
na dzień 9 grudnia 2016 r.
4. Modernizacja basenu
miejskiego
do XII 2014 problem zaniechany
BYŁO: Od kilku lat nierealizowane zalecenia SANEPID-u
groziły całkowitym zamknięciem
basenu miejskiego.

stara i zniszczona elewacja basenu

elewacja basenu po remoncie

OBECNIE:Przeprowadzono remont niecki basenu, plaży,
pomieszczeń wejściowych,
fasady budynku. Zabytkowy filtr
nie był czyszczony od lat.
Wykonano wymianę złoża filtrującego, rury odprowadzającej wodę z basenu, dysz
napowietrzających. Jest
szansa, że basen wkrótce
wznowi funkcjonowanie. Na rok
2017 zaplanowano ostatni etap
remontu.

Filtr w basenie miejskim
- w trakcie modernizacji
usunięto 14 ton zbrylonego osadu i kamienia

Filtr po wymianie

5. Gospodarka odpadami
komunalnymi
do XII 2014 problem zaniechany
BYŁO: Brak inwestycji i zakupów
na rzecz poprawy gospodarki
odpadami komunalnymi.
Podjęto uchwałę z zaniżonymi
(w stosunku do faktycznych
kosztów) stawkami tzw. opłaty
śmieciowej - przez co tylko w 2014
roku miasto dopłaciło 407.433,00
zł do wywozu nieczystości, co jest
niezgodne z przepisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
OBECNIE: Wybudowano nowe
wiaty śmietnikowe przy blokach
komunalnych. Nowe wiaty
śmietnikowe powstają przy
budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz w zasobach mieszkaniowych Pionkowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
W roku 2016 (w celu doprowadzenia
do samofinansowania się gospodarki odpadami komunalnymi, czego
wymaga ustawa z dnia 13.09.1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach) dostosowano stawki
opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Pozyskano środki na modernizację
Punktu Selektywnej Zbiórki

odstraszające wiaty śmietnikowe znajdują się jeszcze
w wielu punktach miasta

*zużyty sprzęt elektryczny,
elektroniczny, RTV i AGD ,
*zużyte świetlówki , żarówki,
stare farby i rozpuszczalniki, puszki
po farbach , klejach , olejach,
*zużyte opony,
*odpady wielkogabarytowe, w tym :
meble, wanny , zlewy, dywany ,itp,
*inne odpady, takie jak: odzież,
parasole, walizki, obuwie, sprzęt
sportowy,sprzęt ogrodowy, itp

6. Zabezpieczenia p/poż
w Urzędzie Miasta,
przedszkolach i szkołach

Na terenie miasta zaczęły pojawiać się nowe wiaty

Odpadów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w wysokości 431.262,68 zł.
Do PSZOK-u przyjmowane będą
nieodpłatnie posegregowane
odpady problemowe:
*papier, tektura,
*szkło,
*tworzywa sztuczne,
*przeterminowane leki,
*chemikalia i opakowania po nich,
*zużyte baterie i akumulatory,

do XII 2014 problem zaniechany
BYŁO: Od lat nie realizowano
zaleceń straży pożarnej odnośnie
bezpieczeństwa p/poż w
przedszkolach i szkołach oraz w
Urzędzie Miasta
.
OBECNIE: Pożar w jednym z biur
magistratu uzmysłowił, jak pilne jest
to zadanie. Wykonano częściowy
remont instalacji. Na kolejne lata
zaplanowano dalszą modernizację
instalacji elektrycznych i zabezpieczeń p.poż w instytucjach
publicznych w tym przedszkolach.
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tzw. Centrów Animacji
Społeczeństwa Informacyjnego
(CASI) z wyposa-żeniem w 300
wysokiej klasy zestawów
komputerowych, przekazanie do 30
gospodarstw domowych zestawów
komputerowych z drukarkami
i przeszkolenie beneficjentów.

7. Sypiące się fasady
budynków
do XII 2014 problem zaniechany
BYŁO: Niebezpieczeństwo
sypiących się elementów
u szczytowych fasad Miejskiego
Ośrodka Kultury, basenu i bud. przy
Alejach Lipowych 13. Inne pilne
remonty.
OBECNIE: Wyremontowano fasady
budynków Miejskiego Ośrodka
Kultury, basenu i budynku przy
Alejach Lipowych 13, a także
wyremontowano taras WTZ dzięki
czemu osoby niepełnosprawne
mogą z niego bezpiecznie korzystać.

KONTYNUACJA SPRAW
I ZADAŃ PRZEJĘTYCH
Z POPRZEDNIEJ KADENCJI
PROJEKT UNIJNY
„Internet w Gminie Miasto
Pionki
dobrem powszechnym”
(wartość 2 063 688,01 zł)
Projekt bezpłatnego przekazania
osobom wykluczonym zestawów
komputerowych z drukarkami
i Internetem oraz ich przeszkolenia
w obsłudze dostarczonego sprzętu.
W 100% finansowany ze środków
unijnych.
BYŁO: Z początkiem kadencji
projekt był w zerowym stadium
zaawansowania. Centrum Projektów
Polska Cyfrowa (CPPC) wyrażało
wątpliwość, czy jest realne
wykonanie projektu do końca roku
2015.
OBECNIE: Podjęto wyzwanie.
Udało się wynegocjować szersze
kryteria selekcji beneficjentów (do
projektu zakwalifikowano
386
osób), zmieniono sposób dostawy
Internetu, itp. W efekcie udało się
wykonać projekt, a ponad 70
młodych osób znalazło pierwszą

Taras w budynku WTZ przed i po remoncie

pracę i zarobiło znaczące pieniądze
szkoląc beneficjentów,
Koszty utrzymania wskaźników
projektu przez następne 5 lat
obniżono do kwoty poniżej 50.000,złotych zamiast 700.000,-. CPPC
potrąciła z wartości projektu kwotę
88.536,26 złotych, na co miasto
odwołało się do sądu. Prawomocne
rozstrzygnięcie jeszcze nie
nastąpiło.

PROJEKT UNIJNY „Internet
szansą rozwoju mieszkańców
Gminy Miasta Pionki”
(wartość: 3.661.246,- zł)
Projekt budowy miejskiej sieci
światłowodowej, stworzenia ośmiu

BYŁO: Na dzień rozpoczęcia nowej
kadencji projekt zrealizowany
finansowo w 72%, naliczone już
korekty w wysokości 61.759,37 zł
z tytułu zawartych umów
z pracownikami urzędu miasta.
Zgodnie z umową z wykonawcą
projekt winien być zakończony na
dzień 18.11.2014 roku, a więc przed
rozpoczęciem nowej kadencji, ale
nie był.
OBECNIE: decyzja o karach
umownych na tę kwotę została
zakwestionowana przez miasto,
brak prawomocnego rozstrzygnięcia
sądu.
Przedłużono termin realizacji
projektu, co zakwestionowało
CPPC, naliczając korektę w
rozliczeniu w wysokości 25%
wartości projektu. Decyzji w tej
sprawie nie wydano. W przypadku jej
wydania miasto będzie się od niej
odwoływało do sądu.
Uzyskano zgodę CPPC na zakup
dodatkowych 130 komputerów,
160 pakietów oprogramowania,
4 6 d r u k a r e k z k w o t
zaoszczędzonych w przetargach.
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Staw Górny

Utylizacja materiałów
niebezpiecznych

Orlik Lekkoatletyczny

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów

Bus do przewozu osób
niepełnosprawnych

Samochód bojowy

Modernizacja oczyszczalni
w Pionkach jest wymogiem UE
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NA MAPIE ZAZNACZONO INWESTYCJE ZREALIZOWANE
NA TERENIE MIASTA OD POCZĄTKU KADENCJI
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* WM
wspólnota
mieszkaniowa

**SM
spółdzielnia
mieszkaniowa
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NOWE PLACE ZABAW

plac zabaw przy ul. Kruczej

plac zabaw nad Stawem Górnym

zabaw przy ul. Brzozowej
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SIEĆ GAZOWNICZA
Właścicielem części sieci
gazowniczej jest miasto Pionki,
jednak od lat nieodpłatnie
użytkuje ją spółka Skarbu
Państwa PGNiG. Dlatego
podjęto negocjacje mające na
celu uzyskanie opłat w związku
z posiadaną nieruchomością.
Niezależny rzeczoznawca
wycenił sieć gazowniczą miasta
Pionki na nieco ponad 600 000
zł, natomiast kwotę dzierżawy
na ponad 46 000 zł rocznie.
Miasto zaproponowało PGNiG
odkupienie sieci gazowej lub jej
dzierżawę oraz zamierza
wystąpić o zapłatę za bezumowne korzystanie z sieci
w latach poprzednich.

Ściągalność podatku
od nieruchomości
w latach 2015 - 2016
W wyniku przeprowadzonych
czynności polegających na
kontroli rzetelności
i poprawności deklaracji
na podatek od nieruchomości,
składanych przez podatników w
latach 2015-2016 odnotowano:
1. zwiększenie opodatkowanej
powierzchni budynków
mieszkalnych o 2868 m.kw.;
2. zwiększenie opodatkowanej
powierzchni budynków
pozostałych o 1190 m.kw.;
3. zwiększenie opodatkowanej
powierzchni budynków
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej
o 8563 m.kw; co spowodowało
zwiększenie wpływów
do budżetu miasta Pionki
w latach 2015-2016 o kwotę
346 550 zł.
Sprzedaż mienia gminnego
dokonana w latach 2015-2016
zwiększyła wpływy z tytułu
podatku od nieruchomości o
kwotę 203 712,00 zł;
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WSPÓŁPRACA Z INNYMI SAMORZĄDAMI I INSTYTUCJAMI

Istotnym zadaniem władz miasta
jest współpraca z innymi samorządami
i instytucjami, których przychylność ma
z n a c z e n i e d l a m i e s z k a ń c ó w.
W tym kontekście z satysfakcją można
odnieść się do współpracy z:
- samorządem Województwa
Mazowieckiego;
- samorządem Powiatu Radomskiego;
- samorządami ościennych miast
i gmin w ramach Lokalnej Grupy
Działania;
- samorządami powiatowymi, miast
i gmin wokół Radomia
- w ramach Stowarzyszenia
Radomskiego Obszaru
Funkcjonalnego;
- samorządami miast Stowarzyszenia
Centralnego Okręgu Przemysłowego;
- samorządami Stowarzyszenia S-12;
- władzami kolejowymi;
- nawiązanie partnerstwa z
samorządem miasta Wiszniewe na
Ukrainie.

Samorząd Województwa
Mazowieckiego - dobra
współpraca owocowała w
następującym zakresie:
1. Pan Marszałek Adam Struzik
3-krotnie wizytował nasze miasto.
2. Podpisano porozumienia na
współpracę w celu modernizacji ulicy
Kozienickiej i Mickiewicza.
3. Wykonano i sfinansowano remont
chodnika prowadzącego na cmentarz.
4. Przeznaczono środki na modernizację Biblioteki Pedagogicznej.
5. Dofinansowano zakup wozu
bojowego dla OSP.
6. Zwiększono dofinansowanie
inwestycji na stadionie o 790 000,00
złotych.

Dzięki dobrej współpracy z
samorządem Powiatu
Radomskiego:
1. Wymieniono grunty koło szkoły
specjalnej i stadionu miejskiego;
2. Wykonano i sfinansowano remont
chodników w okolicach przychodni
zdrowia;
4. Podjęto działania w zakresie
modernizacji ulic i planów budowy
ścieżek rowerowych (wzajemna
pomoc w programie budowy tzw.
schetynówki)

dzięki dobrej współpracy z innymi samorządami sfinansowano i wykonano
remonty dróg i chodników, a także odnowiono wiadukt kolejowy

Lokalna Grupa Działania
(Zwoleń) to przede wszystkim:
1. Pozyskanie środków
na modernizację ośrodka
wypoczynkowego nad Stawem
Górnym;
2. Możliwość pozyskania
dofinansowania dla PROCH-u na
wyposażenie siłowni na terenie
stadionu miejskiego;

Stowarzyszenie Radomskiego
Obszaru Funkcjonalnego.
Do ROF należy Radom, powiaty
ościenne i gminy wokół Radomia.
Współpraca to przede wszystkim:
1. Szansa na pozyskanie środków
unijnych m.in. na budowę ścieżek
rowerowych i rewitalizację miast.
2. Koordynacja układów
komunikacyjnych, wydarzeń
kulturalnych, ofert w zakresie turystyki
i rekreacji, wspólnej promocji regionu.

Stowarzyszenie Miast
Centralnego Okręgu
Przemysłowego
Siedzibą Stowarzyszenia są Pionki.
W roku 2017 obchodzona będzie 80.
rocznica powstania Centralnego
Okręgu Przemysłowego. Oprócz
promocji wspólnego dziedzictwa COP
postanowiono działać na rzecz zmiany
prawa ułatwiającego inwestycję na

terenach po-COP-owskich (zalesienie,
zdewastowana infrastruktura
poprzemysłowa).

Stowarzyszenie S-12
Samorządy leżące wzdłuż drogi
krajowej S-12, działające na rzecz
budowy szerokiego korytarza
drogowego łączącego granicę polskoniemiecką i polsko-ukraińską, w celu
ożywienia gospodarczego
przylegających regionów. Siedzibą jest
Radom, a przewodniczącym prezydent
Radomia.

Współpraca ze spółkami PKP
owocowała w:
1. Remont wiaduktu kolejowego
całkowicie sfinansowany przez PKP w kwocie 448 500,00 zł.
2. Nawiązanie współpracy w zakresie
budowy tunelu ZwoleńskaAugustowska;
3. Negocjacje w sprawie przejęcia
bezpłatnie budynku dworca PKP
Pionki oraz zakupu placu pod
targowisko miejskie.
4. Po latach ponowne uruchomienie
windy na dworcu PKP Pionki
Zachodnie.

Partnerstwo z Wiszniewe
Wymiana grup młodzieży, wymiana
doświadczeń w zakresie oświaty
i zadań samorządowych, współpraca
w zakresie kultury.

SPRAWOZDANIE WŁADZ MIASTA
w połowie kadencji samorządu lokalnego
na dzień 9 grudnia 2016 r.
OPRACOWANO PLANY I STRATEGIE

5. PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO POD
ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ

Opracowanie planów i strategii - pierwszym etapem w drodze do realizacji celu

1. STRATEGIA ROZWOJU
MIASTA PIONKI
Dotyczy lat 2016-2022 i jest
dokumentem pokazującym, a także
grupującym koncepcje rozwoju
społecznego i gospodarczego
miasta. Określa on kierunki rozwoju
w zmieniających się warunkach
zewnętrznych i wewnętrznych kraju,
wskazując drogę przygotowania
miasta do funkcjonowania
w strukturach polityki krajowej, Unii
Europejskiej oraz Radomskiego
Obszaru Funkcjonalnego. Główny
nacisk położony jest na działania
kreujące rozwój społeczny
i gospodarczy. Wszelkie działania
powiązane są z zadaniami własnymi
miasta, które zmierzają poprzez
wykorzystanie: potencjału ludzkiego,
technicznego, infrastrukturalnego
oraz kulturalnego do zaspokojenia
potrzeb podstawowych całej
społeczności miasta.

2.PROGRAM REWITALIZACJI
MIASTA PIONKI
To dokument planistyczny, którego
celem jest wskazanie kierunków
działań planowanych przez miasto
Pionki w zakresie rewitalizacji.
Uchwalenie Programu Rewitalizacji
jest niezbędne do ubiegania się
o wsparcie ze środków
zewnętrznych w tym ze środków Unii
Europejskiej w perspektywie 20142020 na realizację projektów
rewitalizacyjnych.

3. PLAN GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ
Dokument strategiczny, którego
celem jest określenie wizji rozwoju
gminy w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej. Jego kluczowym
elementem jest wyznaczenie celów
strategicznych i szczegółowych,
realizujących określoną wizję gminy.

4. MIEJSKI RADOMSKI
OBSZAR FUNKCJONALNY ROF
Główny krajowy dokument strategiczny, w którym zaznaczono potrzebę
integracji obszarów funkcjonalnych
największych polskich miast.
W celu stworzenia sprawnie
działającego miejskiego obszaru
funkcjonalnego konieczne jest
wdrożenie zarządzania
wykraczającego poza sztywne
granice administracyjne gmin.
Miejski Radomski Obszar Funkcjonalny (ROF) zajmuje powierzchnię
1 530 km2 i obejmuje obszar 15 gmin
położonych w południowej części
województwa mazowieckiego
w ramach trzech powiatów:
miasta na prawach powiatu
Radom,
powiatu radomskiego,
powiatu szydłowieckiego.
Strategia ROF jest dla Gminy Miasto
Pionki dokumentem bazowym
w którego ramy powinna się
wpisywać Strategia Rozwoju Miasta
Pionki.

Zgodnie z obowiązującym planem
zagospodarowania przestrzennego
są w mieście tereny przeznaczone
pod zabudowę jednorodzinną,
dla których jest obowiązek
opracowania planu miejscowego.
Są to tereny pomiędzy ulicami:.
Chemiczna, Leśna, Al. Piastowska
i Al. Lipowe. Planuje się przystąpić
do opracowania
planu dla tych
terenów w 2017 r.
6. PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENÓW
PO BYŁYCH ZAKŁADACH
ZTS „PRONIT”
Rada Miasta Pionki podjęła Uchwałę
Nr XLV/341/2014 o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla terenów po byłych zakładach
ZTS „Pronit”.
- Powyższa uchwała dopuszcza
etapowe opracowanie planu – osiem
etapów. Aktualnie w opracowaniu są
dwa obszary. Przewidywany termin
zakończenia prac – sierpień 2017 r.
- Ponadto zgodnie z podjętą
Uchwałą Rady Miasta Nr
XXIII/115/2016 z dnia 16 stycznia
2016 r.
przystąpiono
do sporządzenia studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Miasta Pionki. Miasto zleciło
opracowanie studium uwarunkowań
– przewidywany termin zakończenia
prac związanych z tym
opracowaniem to sierpień 2017 r.
- W przyszłym roku planowane
jest przystąpienia do opracowania
planów dla kolejnych obszarów
terenu byłego „Pronitu”.

SPRAWOZDANIE WŁADZ MIASTA
w połowie kadencji samorządu lokalnego
na dzień 9 grudnia 2016 r.
KULTURA - NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY I WYDARZENIA
MIEJSKI OŚRODEK
KULTURY

UTWORZENIE ODDZIAŁU
SZKOŁY MUZYCZNEJ
W PIONKACH
We wrześniu 2015 r. z inicjatywy
Burmistrza Miasta Pionki powstał
Odział Zamiejscowy Szkoły
Muzycznej I stopnia w Kozienicach z
siedzibą w Pionkach przy
Publicznym Gimnazjum nr 2. Szkoła
finansowana jest ze środków MEN
i nauka w niej jest darmowa.
Do rekrutacji przystąpiło 170 kandydatów, z czego w roku szkolnym
2015/2016 naukę rozpoczęło 40
uczniów. Zostały utworzone dwie
klasy pierwsze – jedna w cyklu
dziecięcym 6-letnim z 21 uczniami
i jedna w cyklu młodzieżowym 4letnim z 19 uczniami. Uczniowie
podjęli naukę gry na następujących
instrumentach: fortepian, akordeon,
gitara, skrzypce, wiolonczela, flet,
klarnet, saksofon, trąbka, puzon.
W bieżącym roku szkolnym
2016/2017 w Oddziale Zamiejscowym Szkoły Muzycznej I stopnia
kształci się 59 uczniów (28 w cyklu
dziecięcym i 31 w cyklu
młodzieżowym).
Powstała dodatkowa klasa perkusji,
która została wyposażona ze
środków Gminy Miasto Pionki.
Zakupiono również: pianino,
instrumenty perkusyjne, instrumenty
smyczkowe.

Rok 2016 to liczne zmiany nie tylko
w wyglądzie Miejskiego Ośrodka
Kultury, ale również jego organizacji.
Przeprowadzony został niezbędny
remont budynku MOK, który objął:
naprawę nieczynnej od 10 lat
wentylacji, budowę podjazdu dla
osób z niepełnosprawnością,
wycyklinowanie i polakierowanie
podłogi, remont gzymsu, malowanie
oraz całkowitą zmianę wyglądu
kawiarni. Łączny koszt przeprowadzonych prac to: około 25 000,00zł z
czego dotacja z Urzędu Miasta
wyniosła 18 500,00 zł. Uwzględnione
koszty obejmują jedynie zakup
materiałów, ponieważ remont
instytucji wykonywali pracownicy
MOK, konserwator UM i więźniowie
Zakładu Karnego w Żytkowicach.
Wzrosło zainteresowanie udziałem
w nowo powstałych sekcjach.
W 2015 roku było 80 uczestników
sekcji w MOK-u. Obecnie jest to 211
osób + 120 uczestników innych zajęć
.

Warsztaty kulinarne w kawiarni MOK z finalistą
V edycji MasterChef Michałem Fabiszewskim

TELEWIZJA LOKALNA
Kurier Pionkowski
Miasto Pionki w dniu 10.05.2016 r.
uzyskało Koncesję nr 649/2016-TK
Przewodniczącego Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego
pod nazwą „Telewizja lokalna
KURIER PIONKOWSKI”.
Oficjalna codzienna emisja
programu ruszyła 1 lipca 2016 roku.
Obecnie w każdy poniedziałek
odbywa się emisja nowego odcinka,
który powtarzany jest przez cały
tydzień.
Program nadawany jest w sieciach
telewizji kablowych: Pionkowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej,
Osiedlowej Telewizji Kablowej
Stowarzyszenia Tele-Pion oraz
Stowarzyszenia Centrum Energii
Lokalnej. Można także oglądać
program na youtube a także
prowadzony jest fanpage.
Redakcję telewizyjną obsługują
2 osoby, które zostały zatrudnione
w ramach robót publicznych finansowanych przez Powiatowy Urząd
Pracy.

WYDAWCA: Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Aktywności Lokalnej
Urząd Miasta Pionki
Aleja Jana Pawła II 15
26-670 Pionki
tel. 516-276-187

Kawiarnia CieKawa
jest miejscem spotkań, relaksu przy
muzyce granej na żywo, miejscem
bez alkoholu. Organizuje również
imprezy okolicznościowe dla dzieci
i dorosłych. Pięknieje każdego dnia i
przyciąga coraz większą liczbę
stałych bywalców.

I Ogólnopolski Festiwal
Piosenki
z Czarnego Krążka
W dniach 15 i 16 kwietnia br.
w Centrum Aktywności Lokalnej w
Pionkach odbył się I Ogólnopolski
Festiwal Piosenki z Czarnego
Krążka pod honorowym patronatem
Andrzeja Piasecznego. Podczas gali
finałowej otworzono również „Izbę
Czarnej Płyty”.

GALERIA TWORZYWO
W Centrum Aktywności Lokalnej
otworzono nową galerię sztuki.
Pierwszy wernisaż zatytułowany
„Inspiracja płynie z tradycji” był
wystawą pokonkursową.
SKAUT.PL Dariusz Zając
ul. Czachowskiego 46
26-600 Radom
NAKŁAD: 7 000 egz.
DRUK:

