Sprawozdanie z działalności Burmistrza Zawidowa w okresie międzysesyjnym
Od 6 marca 2009 r. do 6 marca 2010 roku
Ostatnia sesja, na której przedstawiana była informacja z działalności Burmistrza
Miasta Zawidów odbyła się w dniu 30 marca 2009 r.

W okresie międzysesyjnym odbyły się:

1. SPOTKANIA
- 11marca 2009 – uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Ziemi
Zgorzeleckiej. Tematem posiedzenia była kwesta realizacji projektu inwestycyjnego pn.
„Budowa sieci szkieletowej i dostępowej w ramach działania 2.1 RPO dla Województwa
dolnośląskiego na lata 2007-2013”
- 7 kwietnia 2009r.- Zebranie Ogólne Członków PZFST: Południowo-Zachodniego Forum
Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”. Spotkanie z Wicemarszałkiem Woj. Dolnośląskiego
Panem Tadeuszem Drabem. Motyw przewodni spotkania: zmiany w statusie stowarzyszenia
na rzecz skuteczniejszego sięgania po środki unijne Programu Kapitał Ludzki.
Wielozadaniowej współpracy PZFST służą systematyczne spotkania, wymiana doświadczeń,
szkolenia i konferencje, uczestniczę w nich jako osoba zainteresowana partykularnym
interesem miasta i sekretarz komisji rewizyjnej.
- 27 kwietnia 2009 r. – udział w XIV posiedzenie Konwentu SGP Euroregionu Nysa.
- 8 maja 2009 r. – przyjąłem zaproszenie Burmistrzów: Goerlitz i Zgorzelca na wspólną sesję
Rad Miejskich – wręczenie tytułu „Zasłużony dla Europa-Miasta”, wypracowanie wspólnej
strategii rozwoju.
- 18 czerwca 2009 r. – uczestnictwo w posiedzeniu Rady Społecznej przy
Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Zgorzelcu
- 23 czerwca 2009 r. – spotkanie zorganizowane przez Starostę gminy Habartice w sprawie
zniesienia tonażu po czeskiej stronie.
- 25 czerwca 2009 r. – Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim: na którym oficjalnie
odebrałem decyzję o przyznaniu Gminie Zawidów dofinansowania ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej na budową hali sportowo-dydaktycznej
- 21 sierpnia 2009 r. – spotkanie w Urzędzie Miasta w Lubaniu celem przedyskutowania
przyjętych założeń w dokumencie: Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci drogowej
i kolejowej w woj. dolnośląskim”.
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2. UDZIAŁ W KONFERENCJACH
- 17 czerwca 2009 r. – XXVIII Konferencja Krajowa SGP Euroregionu Nysa” , Jelenia Góra,
- 25 czerwca 2009 r. – Regionalna Konferencja PKIS w Pieńsku „Sportowa gmina 2009”,
- 16 czerwca 2009 r. – Konferencja dot. oceny funkcjonowania gospodarki odpadami,
Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
- 7 czerwca 2009 r. – Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, konferencja w Międzyzdrojach nt.
eksploatacji systemów wodno-kanalizacyjnych
- 9 lipca 2009 r. – udział w dyskusji publicznej nad projektem dokumentu „Wytyczne
kierunkowe do kształtowania sieci drogowej i kolejowej w woj. dolnośląskim” Wrocław,
Uniwersytet Wrocławski
- 24 sierpnia 2009 r. – udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, Jelenia
Góra,
- 28 sierpnia 2009 r. – udział w Polsko – Niemieckiej Letniej Akademii Samorządu
Terytorialnego, Współpraca Samorządowa jako podstawa integracji na pograniczu polskoniemieckim, Jelenia Góra
- 9 grudnia 2009 r. – Konferencja Regionalna, Rozwój turystyczny w powiecie Goerlitz
współpraca transgraniczna, Niesky

3. UROCZYSTOŚCI I IMPREZY OKOLICZNOŚCOWE
-15 kwietnia 2009 - Reprezentowałem miasto na uroczystości 64. rocznicy Forsowania Nysy
Łużyckiej (Toporowo)
- 24 kwietnia 2009 – udział w VI Przeglądzie piosenki i tańca przedszkolnego, Ośrodek
Kultury w Zawidowie
- 26 maja 2009 r. – udział w uroczystym otwarciu zmodernizowanych pomieszczeń Szpitala
SPZOZ w Zgorzelcu
- 13 czerwca 2009 r. – otwarcie Dni Pieńska „Na szkle malowane” Święto Szkła Pieńsk 2009
- 10-11 lipca 2009 r. – uroczyste obchody X-lecia powstania Powiatu Zgorzeleckiego
- 18 lipca 2009 r. otwarcie nowo wybudowanej Świetlicy Wiejskiej we Wrociszowie Górnym
- 19 lipca 2009r. – XII Lóweckie Lato Agatowe
- 15 sierpnia 2009 r. – obchody Święta Wojska Polskiego i 65. Rocznicy Powstania
Warszawskiego, Zgorzelec, Kościół p.w.św. Bonifacego
- 19 sierpnia 2009 r.- udział w Bolesławieckim Święcie Ceramiki
- 23 sierpnia 2009 r. – udział w Gminnych Dożynkach – Łagów 2009
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- 1 września 2009 r. udział w 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, Zgorzelec
- 4 września 2009 r. – udział w uroczystym wręczeniu dyplomów czeladniczych, Starostwo
Powiatowe w Zgorzelcu, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
- 14 września 2009 r. – udział w Akademii z okazji Dnia Energetyka,
- 2 listopada 2009 r. – udział w Wieczornicy z okazji 91. Rocznicy odzyskania przez Polską
Niepodległości, Ośrodek Kultury w Zawidowie
- 30 września 2009 r. – „Pasowanie na Starszaka”, uroczystość w Przedszkolu Publicznym w
Zawidowie,
- 26 listopada 2009 r. – „Przegląd Recytatorski”, Przedszkole Publiczne w Zawidowie,
-11 grudnia 2009 r. – udział w uroczystości wręczenia Nagrody Mostu 2009 Profesorowi
Normanowi Davies’owi
- 3 grudnia 2009 r. – udział w Akademii Barbórkowej,
- 18 grudnia 2009 r. – spotkanie opłatkowe z Biskupem Legnickim, Zamek Kliczków

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
W sprawach skarg i wniosków w okresie międzysesyjnym Burmistrz Zawidowa oraz
Zastępca Burmistrza przyjęli 110 interesantów.

4. GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Zawarto następujące akty notarialne: (wskazać lokalizację, działkę, obręb)
Rep. A nr 451/2009 - działka przy ul.Skłodowskiej Obr. I nr ew. 919/2 o pow. 889 m²
1159/2009 – działka przy ul. Miłosza

Obr. I nr ew. 891/10 o pow. 2256 m²

2129/2009 - działka przy ul. Skodowskiej Obr.I nr ew. 170/28 o pow. 792 m²
2305/2009 – działka przy ul.Tęczowej

Obr.I nr ew. 845/1 o pow. 168 m²

464 /2009 - działka przy ul. Skłodowskiej Obr.I nr ew. 919/1 o pow. 1313 m²
2704/2009 – działka przy ul.Partyzantów Obr.I nr ew. 260/4 o pow. 60 m²
5246/2009 – działka przy ul.Ostróżno

Obr.I nr ew. 45/1 o pow. 7018 m²

4396/2009 – działka przy ul.Lubańskiej

Obr.I nr ew. 919/4 o pow. 994 m²

7435/2009 – działka przy ul. Mickiewicza Obr.i nr ew. 35/14 o pow. 220 m²
7442/2009 - działka przy ul.Mickiewicza Obr.I nr ew. 35/13 o pow. 219 m²
972/2010

- działka przy ul.Ogińskiego Obr.I nr ew. 718/18 o pow. 1779 m²
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Dokonano aktem notarialnym nr 3079/2009 zamiany działki nr ew. 35/1 na działkę 885/1 z
dopłatą przy ul. Mickiewicza Obr.I

Sprzedaż lokali mieszkalnych :
Rep. A nr 2136/2009 - ul.Niepodległosci 9/2
Rep.A nr 5027/2009 - ul.Partyzantów 16/5
Rep.A nr 5029/2009 - ul.Lubelska 10/1
Rep.A nr 1152/2009 - ul.Szeroka 6/1
Rep.A nr 2276/2009 - ul.Lubelska ¼
Rep. A nr2283/2009 – ul.Zgorzelecka 9/5
Rep. A nr 2712/2009 – ul. Lubelska 3/1
Rep. A nr 3375/2009 – ul. Plac Zwycięstwa 14/2
Rep. A nr 5837/2009 – ul.Szeroka 11/2
Rep. A nr 8346/2009 – ul.Zgorzelecka 46/5

- Przekształcono 10 nieruchomości zabudowanych z użytkowania wieczystego w prawo
własności. ( działki o nr ew. 518,361,368,363,231,847,190,181/11, 35/8,256 i 261).
- Zlecono uprawnionemu rzeczoznawcy

wykonanie

59 szt. operatów szacunkowych

nieruchomości.
- Dokonano 18 szt. podziałów geodezyjnych na 39 działki.
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5. DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Udział w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym

a) zadanie zrealizowane/realizowane

„Animator – Moje boisko ORLIK 2012”
Koszt wniosku: 18.000,00
Wnioskowana kwota dotacji: 9.000,00
Wkład własny: 9.000,00

„Modernizacja elementów wyposażenia Stadionu Miejskiego w Zawidowie.
Rekultywacja płyty boiska wraz z remontem szatni.”
Koszt inwestycji: 49.999,00
Wnioskowana kwota dotacji: 34.499,00
Wkład własny: 15.500,00

„Remont instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodnej w Przedszkolu
Publicznym w Zawidowie”
Koszt Inwestycji: 163.480,60 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 50.000,00
Wkład własny: 113.480, 60

„Przydział sprzętu sportowego w ramach programu „Sport wszystkich dzieci”
Koszt inwestycji: 2.450,00
Wnioskowana kwota dotacji: 2.450,00
Wkład własny: 0

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Zawidowie“
Koszt inwestycji: 794.344,42
Wnioskowana kwota dotacji: 500.00,00
Wkład własny: 294.344,42
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„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”
Koszt inwestycji: : 14.950,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 11.960,00 zł
Wkład własny: 2.990,00 zł

„Pomoce dydaktyczne do Miejsc Zabaw w szkole”
Koszt inwestycji: 11.940,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 11.940,00 zł
Wkład własny: 0
Kwota ogólna: 11.940,00

Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Karol” na
potrzeby letnich imprez sportowych prowadzonych przez KS Piast
Wnioskowana kwota dotacji: 38.500,00zł
Wkład własny: 4.000,00 + Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu: 2.000,00

„Poznawanie się i wzajemne zrozumienie poprze spotkania mieszkańców miast
przygranicznych”
Koszt inwestycji: 4.696.724,88 zł
Wnioskowana kwota dotacji:
EWT Polska Saksonia – 946.078,040 €, Ministerstwo Sportu i Turystyki: 1.093.690,00 zł
„Rowerem na styku dwóch granic” (I etap)
Koszt inwestycji - 35 229,00 €
Wnioskowana kwota dotacji: 29.592,00 €
Krajowe środki łączne: 5.637,00 zł, w tym z budżetu gminy: 2.114,00 €

b) złożone wnioski o dotacje
„Razem Bezpiecznej” Rządowy program ograniczania przestępczości i zachowań
społecznych – monitoring miejski
Koszt inwestycji – 59.400,00
Wnioskowana kwota dotacji: 44.550,00 zł
Wkład własny: 14.850,00
6

Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”
Koszt inwestycji – 127 913,81 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 63 850,00 zł
Wkład własny: 64 063, 81 zł

c) wnioski przygotowywane do złożenia
„Bezpieczny turysta na królewskim trakcie” (projekt dot. monitoringu miasta)
Koszt inwestycji - 30 936,00 €
Wnioskowana kwota dotacji: 25.986,00 €
Krajowe środki łączne: 4.950,00 € w tym z budżetu gminy: 1.857,00 €
(Wniosek – wersja alternatywna. W przypadku barku dofinansowania na monitoring w
ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań społecznych, na
komitet Euroregionu Nysa trafi „Bezpieczny turysta na królewskim trakcie”)
„Remont ul. Osiedle w Zawidowie”
Koszt inwestycji: 389.495,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 193.247,00
Wkład własny: 195.248,00 zł

„Remont ul. Szerokiej w Zawidowie”
Koszt inwestycji: 268.944,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 134.972,00 zł
Wkład własny: 134.972,00 zł

„Przebudowa ulicy Lubelskiej od skrzyżowania z ulicą Warszawską do skrzyżowania z
ulicą Wesołą w Zawidowie”
Koszt inwestycji: 388.500,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 182.600, 00zł
Wkład własny: 205.000,00 zł
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EuRegioVital(e) 2011
Koszt inwestycji: 257.500,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 200.000,00
Wkład własny: 40.000,00

PROW 2007-13 Odnowa Wsi
W związku z planowanym ogłoszeniem kolejnego naboru, rozpoczęto przygotowanie
wniosków. Planowane jest złożenie wniosku na realizację następujących zadań:
„Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Zawidowie”. Modernizacja obejmie: prace ogólnobudowlane holu
parteru, kawiarni, sali widowiskowej z zapleczem, pomieszczeń gospodarczych i biblioteki,
wyposażenie sali widowiskowej w kotary sceniczne, systemy nagłaśniające, oświetlenie,
system monitorujący i alarmujący oraz meble biblioteczne do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Wartość dofinansowania zadania: 500.000,00 zł.
„Rewitalizacja Parku im. Jakuba Boehme w Zawidowie”
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewidziane są następujące działania:
- budowa nowego amfiteatru w Parku Miejskim wraz z niezbędna infrastrukturą (sanitariaty,
zaplecze techniczne, przyłącza wodno - kanalizacyjne i elektryczne);
- montaż ławek dla widzów na przebudowanej widowni;
- budowa alei rekreacyjnych
-

modernizacja

ciągów

komunikacyjnych,

dostosowująca

je

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych
- rekultywacja Parku Miejskiego (nasadzenia krzewów i drzew, nowa murawa);
- montaż elementów małej architektury,

Wymiana stolarki w budynku socjalnym przy ul. Młynarskiej w Zawidowie”.
Koszt Inwestycji: 75.600,00
Wnioskowana kwota dotacji: 49.600,00
Środki własne: 26.000,00
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6. WSPÓŁPRACA W RAMACH ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH I STOWARZYSZEŃ

a. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie LEADER

LGD Partnerstwo Izerskie zostało powołane w celu pozyskiwania środków finansowych na
swoją działalność, a tym samym za ich pośrednictwem wdrażanie lokalnej strategii rozwoju
na obszarach zrzeszonych w ramach stowarzyszenia. Pracownik referatu reprezentuje gminę
Zawidów w stowarzyszeniu, uczestnicząc w walnych zebraniach i współdecydując o alokacji
środków na poszczególne zadania inwestycyjne. W tym roku w ramach LGD Gmina ma
szansę uzyskać

dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń i zakup

wyposażenia do Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawidowie”. Ogólna
kwota zadania: 1.089.158 zł, dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich: 500.000,00 zł.

b. Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”

Misją Południowo-Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" jest
wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz gospodarczego, kulturalnego i społecznego
rozwoju miast i gmin pogranicza dolnośląskiego. Stowarzyszenie oferuje szeroki wachlarz
konferencji, seminariów, spotkań tematycznych i warsztatów dla członków działających w
strukturach stowarzyszenia, tworzy także

koncepcje turystyczne i ekologiczne

dla

poszczególnych obszarów, miast, gmin. „Pogranicze” jako suwerenny podmiot aplikuje o
środki unijne w imieniu partnerów skupionych wokół stowarzyszenia.

7. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
W prowadzonej przez Gminę Miejską Zawidów polityce stymulowania rozwoju
przygranicznego istotną rolę stanowi integracja społeczna dwóch narodów poprzez sport i
kulturę. Dotychczasowe doświadczenia jasno dowodzą, iż najlepsze efekty w zbliżaniu do
siebie odmiennych wspólnot osiąga się na poziomie wydarzeń sportowych, imprez
kulturalnych i warsztatów integracyjnych.
Zwieńczeniem kilkuletniej współpracy Gminy Zawidów i Bernstadt auf dem Eigen jest
projekt, który powstał w 2009 r. pn. ”Poznawanie się i wzajemne zrozumienie poprzez
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spotkania mieszkańców miast przygranicznych”. Wypracowana metodologia integracji poza
pierwiastkiem przełamującym wzajemną alienację przyczyni się do wypracowania wspólnych
ścieżek nauczania (łącznik- miejsce spotkań polskich i niemieckich dzieci).
Efektem finalnym projektu będzie kompleks sportowo-edukacyjny przy zawidowskim Zespole
Szkół z nowoczesną z infrastrukturą okołosportową i „łącznikiem”. Jak podkreślają
pomysłodawcy „łącznika”, edukacja ma być przygodą i podróżą po polsko- niemieckiej
kulturze. Warsztaty w polsko-niemieckich grupach, wymiana międzyszkolna, interaktywne formy
nauki i zabawy. Każde 45 minut w szkole spędzone z pomysłem i emocją. Na budowę obiektu

gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy
Terytorialnej Polska- Saksonia.
7. INWESTYCJE
- Budowa oświetlenia przy szkolnym boisku wielofunkcyjnym, prace rozpoczęły się w
październiku ubiegłego roku i zakończyły się w styczniu bieżącego roku. Koszt inwestycji:
29.745,66 zł brutto

- W czerwcu 2009 roku sporządzona została dokumentacja projektowa ulicy Lubelskiej w
Zawidowie na łączną kwotę: 20.740,00 zł brutto. Gmina wystąpiła z wnioskiem o
dofinansowanie zadania pn. „Remont ul. Lubelskiej w Zawidowie” w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Przygotowano dokumentację przetargową, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zadanie:
„Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 260 000 zł na sfinansowanie zadań
inwestycyjnych: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic wraz z oświetleniem
ul. Prusa, Miłosza, Mickiewicza oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem
ul. Szkolna w Zawidowie”.

- W listopadzie 2009 roku sporządzono dokumentację projektową na ulicę Miłosza wraz z
oświetleniem– 38.000 zł brutto, oświetlenie- 12.200 zł brutto.

- Przygotowano dokumentację przetargową, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zadanie:
„ Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.270.000 zł na zadanie
inwestycyjne pn. Poznawanie się i wzajemne zrozumienie poprzez spotkania dla
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mieszkańców miast przygranicznych - Budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych
Zespołu Szkół w Zawidowie”.
- Przygotowano wniosek o dofinansowanie kosztów osobowych projektu „Animator - Moje
Boisko ORLIK 2012” na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

- W maju 2009 roku przygotowano dokumentację projektową na przebudowę skweru ul.
Zgorzelecka – ul. Szkolna, wartość robót: 106.744,51 zł brutto.

- Wykonanie i montaż typowego modułu budynku socjalno-szatniowego oraz podejścia do
obiektu w ramach budowy kompleksu „ Moje boisko-Orlik 2012”. Okres realizacji zadania:
10.08-03.2009r.

8. EWIDENCJA LUDNOŚCI - STATYSTYKA (31.03.2009)
a) Liczba mieszkańców miasta Zawidów
- stałych - 4433
- czasowych - 90
c) W okresie międzysesyjnym zameldowano na
- pobyt stały 38 osób
- pobyt czasowy 59 osób
- przemeldowano 46 osób
d) Wymeldowania
- z pobytu stałego 21 osób
- z pobytu czasowego 2 osoby
e) Ponadto:
- zameldowano 45 noworodków
- odnotowano 41 zgonów
- odnotowano 57 małżeństw
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9. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

- W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy w Referacie
Prawno-Administracyjnym, podinspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej, doręczyciel poczty w
dniu 3 marca zatrudniono Panią Magdalenę Kasperek, która została zakwalifikowana przez
Komisję Rekrutacyjną Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

- W lutym 2009 r. sporządzono i przesłano do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu
harmonogram prac społecznie użytecznych organizowanych na terenie Gminy Zawidów.
Zgodnie z przedmiotowym harmonogramem prace społecznie użyteczne będą wykonywane
od marca do grudnia przez 15 osób.

- W okresie międzysesyjnym, prawnik udzielający porad prawnych dla mieszkańców Miasta
Zawidów udzielił następującej pomocy prawnej: przyjął ogółem 40 osób i udzielił 40 porad.

- W 2009 roku odbyło się 12 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Wpłynęło 14 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe z tego: 6
skierowano na badanie biegłego, 2 wycofano, 2 podjęło dobrowolne leczenie. W punkcie
Konsultacyjno-Informacyjnym przeprowadzono 20 rozmów motywujących do podjęcia
leczenia odwykowego, 4 osobom przyznano dofinansowanie na dojazdy na terapię. Ponadto
Komisja rozpatrzyła 17 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Pomocą finansową w formie świadczeń rodzinnych objęto 191 rodziny:
a. zasiłki rodzinne – 166.325 zł
b. dodatki do zasiłków rodzinnych: 166.567 zł
c. świadczenia opiekuńcze: 164.612 zł
d. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka: 51.000 zł

- Z dodatków rodzinnych skorzystało 65 rodzin na łączną kwotę 83.977, 43 zł,
- Zarejestrowano 5148 pism wpływających do Urzędu
- Wysłano 1286 przesyłek poleconych, 719 listów zwykłych
- W ramach współpracy z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi na tablicy Urzędu
wywieszono 20 obwieszczeń
- Przyjęto opłatę skarbową na kwotę 14 163
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Z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych :
a) wydano 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
c) wygaszono 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu braku złożenia
oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni lub nie wniesienia
opłaty;
- Trwa akcja zimowa. Od grudnia 2009 r. do 6 marca 2010 r. łączne koszty zimowego
utrzymania dróg wyniosły 32,849,19 zł.
- W zakresie spraw, które rozstrzyga i podejmuje decyzją Burmistrz Miasta Zawidów, jako
organ

wykonawczy

gminy

wydano

następujące

zarządzenia

(załącznik

nr

1)

10. UWZGLĘDNIONE MONITY, SPRAWY OCZEKUJĄCE ROZSTRZYGNIĘĆ
- We wrześniu 2009 r. DSDiK odpowiedziało na moje liczne monity odnośnie poprawy
bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 355 i sfinansowało budowę chodnika łączącego
Zawidów z sąsiednim Ksawerowem. Koszt - nieco ponad 400 tys. zł. Chodnik zostanie
oddany do użytku w maju bieżącego roku.

- Po żmudnych negocjacjach udało się również zaktywizować PKP do poprawy
uszkodzonego przejazdu kolejowego Mikułowa-Granica Państwa w ciągu drogi 355.

- Odnośnie drogi wojewódzkiej 355 - prowadzącej przez Zawidów do granicy państwa,
wystosowane zostały kolejne noty do generalnego zarządcy. Głos w trudnych rozmowach z
DSDiK na moją prośbę zabrało Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa. Czekamy
na odpowiedź i realne efekty potencjalnych deklaracji.

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego budynek przy ul. Młynarskiej 8, stanowiący dotychczas
majątek Straży Granicznej, został przekazany w formie darowizny Gminie Miejskiej
Zawidów. Stroną przekazującą jest Starosta Zgorzelecki, który formalnie zarządza obiektem.
Obiekt zostanie wykorzystany dla potrzeb miasta. Powstaną w nim lokale mieszkalne
komunalne i socjalne. Przeniesione zostaną tam również biura Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
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- Z początkiem marca br. skierowano pismo do Wojewody Dolnośląskiego w sprawie działki
623 – w PZPM Zawidów zakwalifikowanej jako tereny specjalne, o powierzchni 0.6823 ha.
Właściwym dysponentem wspomnianej działki jest Wojewoda, prawnym Skarb Państwa.
Działka 623 zlokalizowana jest na pasie granicznym biegnącym wzdłuż Kociego Potoku, co
komplikuje przeprowadzanie na obszarze kompleksu parkowo-leśnego Góra Zamkowa
działań inwestycyjnych. Ubiegamy się o przekazanie działki 623 Gminie Zawidów w formie
użyczenia.

- Budynek straży granicznej przy ul. Zgorzeleckiej 45 przekazany gminie Zawidów w 2007
roku przystosowany miał być na lokale socjalne. Pojawiło się zainteresowanie kupnem lub
partnerstwem publiczno-prywatnym z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej. W
związku z powyższym Gmina zwróciła mienie Staroście 19 stycznia 2010 r., który następnie
ogłosi przetarg na zbycie nieruchomości.
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