Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Zawidowa w okresie
Od 03 marca 2011 r. do 12 kwietnia 2011 r.

Sprawozdanie obejmuje okres od sesji, która odbyła się 3 marca 2011 i dotyczy
mojej działalności jako Burmistrza, a także działań służących dobru miasta i
Jego mieszkańcom, oraz informacje, które moim zdaniem powinniście Państwo
znać:
1. W dniu 3.03 odbyło się w Starostwie Poszerzone Posiedzenie Zespołu
Zarządzania Kryzysowego. W jego trakcie (obok wielu innych tematów)
sprawozdanie złożył Komisarz Gotthardt – Z-ca Komendanta Powiatowego
Policji w Zgorzelcu. Wynika z niego, że w stosunku do analogicznego okresu
tj. lutego ubiegłego roku rozbojów było 2 w porównaniu do 4,
- o 17 mniej kradzieży,
- z 39 włamań – 50% dotyczy Zgorzelca, a 27% Bogatyni,
- ustalono 25 nietrzeźwych kierowców i 9 przypadków narkotykowych,
- samochody nie były kradzione tylko niszczone.
W dalszej części poinformowano nas, że ilość etatów w Straży Granicznej
zredukowano z 230 na 180, a straż pożarna interweniowała w 234
wypadkach. Sanepid podał o hospitalizacji 1 przypadku AH1N1 i dalszych
dwóch podejrzeniach choroby, a ponadto 106 przypadkach ospy wietrznej i
1033 zgłoszeń normalnej grypy.
Powiatowy lekarz weterynarii powiadomił, że zakończył się 2-miesięczny
strajk lekarzy weterynarii, który obejmował pewne zakresy ich czynności.
Nie zarejestrowano przypadków zakażeń, a jedynie 6 obserwacji
wścieklizny.
-WKU Wrocław ma swoją siedzibę obecnie w Bolesławcu i obejmuje
większość powiatów w naszym rejonie.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej przewiduje, że na odtworzenie
koryta Witki potrzeba będzie – do końca roku - ~50 mln zł, a mnie obiecał
wycinkę drzew i krzaków wzdłuż Kociego Potoku. W celu omówienia
tematu obiecał mi wizytę w Zawidowie dyr. Krajenta – po świętach
Wielkanocnych. Dyskusja potoczyła się na temat tzw. „cieków nie istotnych
dla gospodarki”. Do nich bowiem należy również ciek z Lasku Lubańskiego,
który normalnie nie istnieje jako zagrożenie i może zostać objęty regulacją w
ramach 192.000 zł przeznaczonych na cały powiat.
- Zapora na Witce po wyborze 1 z 3 koncepcji budowy - ale w każdym z
wariantów będzie miała przelew naturalny - będzie mogła pomieścić 2 razy
więcej wody niż podczas ostatniej powodzi, a całość robót ma być
zakończona do jesieni 2013 roku.
2. Stosownie do potrzeb odbywały się (i odbywają) posiedzenia rady budowy
dot. remontu w Ośrodku Kultury. Podejmowaliśmy decyzje dot. parkietu,
płytek podłogowych i kolorystyki.
3. W dniu 11.03 przekazałem na zorganizowanej przez zgorzelecki portal
internetowy Gali statuetkę „Człowieka Roku 2010” w dziedzinie
„Polityka” Panu Posłowi Romanowi Brodniakowi. Wspomnę, że tytułem
„Osobowość Roku 2010” uhonorowana została dyrektorka szpitala w
Zgorzelcu Pani Zofia Barczyk.
4. Odwiedziła mnie Pani mgr Jarmila Hegrovà dyrektorka Zakladnej Šzkoly
w Liberce z propozycją współpracy szkół.
5. Spotkałem się z gen. Rzemieniem we Wrocławiu w sprawie pozyskania
pieniędzy na odbudowę mostu i usunięcie szkód w nasypie równoległym
do ulicy Dworcowej. Sprawa jest w toku.
Przy tej okazji podpisałem również z Urzędem Marszałkowskim dotację
w kwocie 51.000 zł co z udziałem środków z budżetu krajowego w
kwocie 9.000 zł dało szkole 60.000 zł na nauczanie dodatkowe.

6. W dniach 15 i 16 marca byłem słuchaczem szkolenia w Centrum
Naukowo-Badawczym

Ochrony

Przeciwpożarowej

Państwowego

Instytutu Badawczego w Józefowie koło Otwocka. Obecność była
rygorystycznie obowiązkowa, a kary za absencję bardzo wysokie.
Szkolenie dotyczyło zarządzania w przypadkach nadzwyczajnych w
oparciu o Ustawę o zarządzaniu kryzysowym z 26.04.2007r.
7. Od 21.03 do 5.04 przebywałem na urlopie (zaległym, zeszłorocznym).
8. W tym czasie – od 24.03 do 27.03 tj. przez 4 dni, byłem
współorganizatorem XVII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy w
Zgorzelcu połączonego z otwarciem rozbudowanego i przebudowanego
Ośrodka

Rehabilitacyjnego

prowadzonego

przez

Pana

Profesora

Śliwińskiego. Wspominam o tym dlatego, żebyście Państwo mieli
świadomość, że to właśnie dzięki takim działaniom mieszkańcy
Zawidowa

potrzebujący

pomocy

specjalistów

i

urządzeń

rehabilitacyjnych uzyskują ją stosunkowo szybko, pomimo, że wg
oficjalnych danych opublikowanych w związku z uroczystościami
otwarcia okres oczekiwania wynosi 3 lata, a w zaleceniach poszpitalnych
1 rok.
9. Otrzymałem poważną ofertę od kolegów z Niemiec na wykonanie robót
kamieniarskich i sztukatorskich w okresie po 1 maja 2011 do 2015 roku.
O ile kogoś z Państwa ten temat zainteresuje – zapraszam na rozmowę.
10. W dniu 2.04 odebrałem „Dyplom honorowy dla Pana Józefa
Sontowskiego

Burmistrza

Miasta

Zawidów.

Czytelnicy

„Gazety

Wojewódzkiej” docenili w ten sposób Pana niezłomny charakter, zapał i
charyzmę”. Otrzymałem to za „Osobowość roku 2010”.
11. W przedostatni dzień urlopu tj. 4.04 przyjąłem zaproszenie do
Karkonoskiej

Państwowej

Szkoły

Wyższej

(dawne

Kolegium

Karkonoskie) na uroczystość „Otwarcia Hali Sportowej”, której nadano

imię śp. Jerzego Szmajdzińskiego – Marszałka Sejmu, posła naszej
ziemi.
Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała na prośbę i zgodnie z
Uchwałą Senatu Uczelni Pani Małgorzata Sekuła – Szmajdzińska,
wdowa po Marszałku.
Przypomnę tylko, że Jerzy Szmajdziński wielokrotnie, przy różnych
uroczystościach lokalnych bywał w Zawidowie.
12. W dniu 6.04, w środę odbyło się w naszym Urzędzie posiedzenie
Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Kolejne posiedzenia będą
odbywały się kolejno w pozostałych 8 gminach. Głównym tematem były
wspólne działania w związku z nową ustawą „śmieciową”. Podano
również oficjalnie do wiadomości – co przekazuję – że spalarnia
zwierząt „nie domowych” dla naszego regionu znajduje się w Osetnicy.
13. W poniedziałek 11.04 w banku w Jeleniej Górze wraz z Panią Skarbnik
podpisaliśmy 144.000 zł kredytu na zadania inwestycyjne w Ośrodku
Kultury i w szkole, a we wtorek 12.04 w Urzędzie Marszałkowskim
Aneks na przedłużenie terminu rozliczenia Ośrodka Kultury.

Tyle oficjalnych słów sprawozdania.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni przyjmijcie proszę ode mnie i od
mojej rodziny najgłębsze wyrazy szacunku i podziękowania za słowa
współczucia wyrażane przez Państwo pod moim adresem w związku ze
śmiercią mojego brata. Wieniec zawiozłem i złożyłem na grobie.
Pański telefon do mnie – Panie Przewodniczący – naprawdę głęboko mnie
wzruszył. Dziękuję.

