Zawidów, dn. 16.06.2008r.

Szanowny Pan
Robert Drabko
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Zawidowie

Szanowny Panie Przewodniczący,
Zgodnie z pkt 18 „Zadań i kompetencji Burmistrza Miasta” przedkładam
Panu – w załączeniu – informację z mojej działalności za okres od dnia 15.04.2008r. do
dnia 15.06.2008r. (włącznie)
Z wyrazami szacunku

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Zawidowa
za okres od 15.04.2008r. do dnia 15.06.2008r. (włącznie)
Sprawozdanie jest relacją z wydarzeń, faktów i czynności wykraczających poza
relacje publikowane na stronach internetowych Urzędu.
I tak w minionym okresie:
1. Jak każdego roku brałem udział w uroczystościach związanych z forsowaniem Nysy
Łużyckiej. Była to 63 rocznica, a uroczystości odbywały się w Toporowie i na
cmentarzu w Zgorzelcu.
2. Tak jak uprzednio Pan Poseł Roman Brodniak – biuro poselskie w Zgorzelcu otworzył
Pan Poseł Jerzy Szmajdziński.
3. Chcę tylko w jednym punkcie odnotować wielokrotne spotkania odbyte w okresie
objętym sprawozdaniem oraz wyjazdy konsultacyjne do Wrocławia i Warszawy w
temacie „Moje Boisko – Orlik 2012”, w którym starujemy jako jedna z 57 gmin, które
chcą zrealizować zadanie w 2008r. Prace trwają, a w dniu 29.04.Sejmik Dolnośląski
uchwalił dla Zawidowa dotację w wysokości 330.000zł.
4. Wraz z innymi Burmistrzami byłem na spotkaniu w Firmie DENSO w Liberce. Byliśmy
gośćmi Pana Prezydenta Murayama a tematem była dalsza współpraca.
5. Komisja odbiorowa odebrała ostatni odcinek budowy drogi Ostróżno.
6. Odbyły się coroczne zawody w wyciskaniu sztangi leżąc o puchar Burmistrza
Zawidowa. Startowało 30 zawodników z 6 klubów.
7. Uczestniczyłem we wspólnej Sesji Rad Zgorzelca i Goerlitz, która odbyła się w Teatrze
Goerlitz.
8. Na zaproszenie profesora Jerzego Kropiwnickiego – Prezydenta Łodzi,
uczestniczyłem w Zgromadzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu
Tekstylnego, które odbyło się w Łodzi, a na którym miałem możność nawiązania
kontaktu ze Stowarzyszeniem Włókienników Polskich poprzez które staram się
pozyskać potencjalnych inwestorów i powrócić do tradycji tkackich naszego Miasta
sięgających roku 1463.
9. Listem intencyjnym podpisanym w Bogatyni Marszałek Województwa przystąpił do
Zgorzelecko-Bogatyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
10. W Wałbrzychu, na zamku „Książ”, odbyła się konferencja nt. decentralizacyjnych
zadań publicznych, którą prowadził Pan Wicepremier Grzegorz Schetyna, a która
dotyczyła m.in. systemu metropolitalnego.
11. Odnotować trzeba (dla historii), że Urząd ma nowy służbowy samochód osobowy
marki Renault.
12. Ponadto brałem rutynowo udział w takich zgromadzeniach i posiedzeniach jak:
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
- Rady Społecznej ZOZ
- Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
- Konwenty – euroregionalne i związkowe.

a także uroczystościach regionalnych np. – „Dni Mostu” w Pieńsku, „Kwisonalia” w
Gryfowie, zakończenie etapu Krajowego Wyścigu Kolarskiego w Sulikowie.
Ponadto:
- przyjmowałem mieszkańców w sprawach skarg, wniosków oraz w sprawach
osobistych,
- reprezentowałem Urząd w sprawach notarialnych i kierowałem bieżącymi sprawami
Miasta.

