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Zapytał, czy w tym roku będzie organizowane
spotkanie
Burmistrza Miasta
z dziećmi i młodz
ieżą z Klubów sportowych. Spotkania takie, integrujące
dzieci i młodzież sportową, odbywały się od kilku lat w
miesiącu lutym.

Robert Pawłowski: Nie widzę przeciwwskazań,
aby odbyło się spotkanie ze sportowcami: dziećmi
i młodzieżą.

Zapytał, w imieniu środowiska nauczycieli, o realizację
programu „Umiem pływać”. Wśród nauczycieli sposób
realizacji tego programu budzi wątpliwości, nie było
żadnych uzgodnień a zajęcia odbywają się w czasie
wolnym od pracy. W szkołach mówi się, że za te zajęcia
nauczyciele nie będą mieli płacone, natomiast w BIP jest
informacja, że Urząd Miejski finansuje ten program.
Niektórzy nauczyciele w tym czasie prowadzą płatne
zajęcia sportowe i co będzie z nimi, jeżeli będą musieli w
tym czasie jechać na basen.

Robert Pawłowski: Urząd organizuje wyjazdy na
basen dla dzieci bo uznał, że jest taka potrzeba.
Pokrywa koszty wyjazdów, a mianowicie opłaca
przejazd, pracę ratowników i bilety wstępu. W
Karcie Nauczyciela w art.. 6 i 42 istnieje zapis, że
czas pracy nauczyciela to 40 godzin tygodniowo,
który obejmuje:
1. Zajęcia dydaktyczne,
2. Inne zajęcia i czynności wynikające z funkcji
opiekuńczej,
3. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć ustala
się wg norm.
Udział nauczycieli w wyjazdach na basen
konsultowałem z Dyrektorami Szkół, którzy
bezpośrednio organizują te zajęcia. Zapewnili
mnie, że nie mają zastrzeżeń co do angażowania
do wyjazdów nauczycieli. Następnie Burmistrz
zapoznał Radę z informacją, jaką otrzymał w tej
sprawie od dyrektorów szkół.
Myślę - powiedział - że nauczyciele wykonają
swoją pracę z pasją i oddaniem.
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Mieszkańcy ul. Wilczej pytają o trasę przejazdu Busów,
które jeżdżą w kierunku Świerzawy i Wojcieszowa ul.
Wilczą a powinny ul. Hożą. Rano jest tam duże natężenie
ruchu.

Robert Pawłowski: nie byłoby problemu przejazdu
Bus-ów przez ul .Wilczą gdyby była ul. Lubelska.
Nie ma możliwości zakazu przejazdów.
Chcielibyśmy tą sprawę rozstrzygnąć z
mieszkańcami.

W Złotoryi powstał nielegalny tor do jazdy motocyklami.
Tor powstał na przedłużeniu ul. Karola Miarki i wąwozu .
Mieszkańcy twierdzą, że zgłaszali
Policji jednak bez skutku.

Robert Pawłowski: Nielegalne crossy to trudne
zadanie, ważna jest szybka reakcja mieszkańców.
Uczulę policję na szybką reakcję, szybką
identyfikację uczestników wyścigów.
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Dokonać pomiaru czystości powietrza w Złotoryi. Badania
takie były w mieście przeprowadzane w latach
dziewięćdziesiątych ze środków zewnętrznych ( badania
na ołowicę).

Andrzej Ostrowski : Badania takie wykonuje
corocznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska. Za ostatnie 12 m-cy w Złotoryi nie
stwierdzono przekroczeń ale znajdujemy się
powyżej ryzyka w miesiącach zimowych przez 35
dn

Mieszkańcy zgłosili potrzebę progu zwalniającego od
świateł na ul. Górniczej Proszę przyjrzeć się temu co do
zasadności.

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski: remontujemy
istniejące progi, nowe progi wykonywane są przy
okazji remontu ulic
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