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Stwierdził, że ma wiele wątpliwości czy konkurs na
sportowca roku był prawidłowo przeprowadzony i czy
przedstawiciele radnych byli wybrani prawidłowo.
Następnie zapytał, czy miasto bierze udział w konkursie
„DELFINEK”.

Robert Pawłowski: Uważam, że Mistrz Sportu
został wybrany prawidłowo. Organizatorem
konkursu był KGHM. Może moją winą jest, że
chciałem włączyć do komisji zbyt wielkie grono.
Odbywało się to na tzw.”ostatnią chwilę”. Nie
zdawałem sobie sprawy, że państwo tak aktywnie
chcieliby w tym uczestniczyć. Z 20 osób
zgłoszonych do konkursu wybrano 5 i spośród tej
liczby wybrano 1 osobę. Pojawiła się ponadto
sugestia aby w komisji nie uczestniczyła osoba
pracująca w klubach sportowych. Wszelkie uwagi
na temat komisji konkursowej przyjmuję z pokorą.
Z ramienia Rady w komisji uczestniczyli radna
Irena Mundyk i radny Stanisław Pazera.
Radny Andrzej Kocyła zauważył, że w pracach
Komisji mieli brać udział radni – członkowie
Komisji.
Burmistrz odpowiedział, że generalna zasada jest
taka, że nie uczestniczą w komisji osoby
zainteresowane.
Radny Józef Banaszek zapytał, czy w tej sprawie
opracowany jest regulamin
przystosowany do potrzeb.
Radny Leszek Antonowicz - dla rozładowania
sytuacji podał ciekawostkę historyczną. W swoich
archiwach odnalazł odznaczenia, które otrzymał
w latach 70-ych XX wieku a mianowicie „Mistrz
Sportu” i „Zasłużony Mistrz Sportu”.
Radni obejrzeli odznaczenia.
Burmistrz Miasta przypomniał, że jest to konkurs
dla sportowców Zagłębia Miedziowego. Chodzi o
promowanie własnych ludzi. Jako gmina nie
startowaliśmy w konkursie „Delfinek”.

podziękował Kierownikowi Hali Sportowej za
wynegocjowanie niższej ceny za maszynę do sprzątania
parkietu. Czy zaoszczędzone w ten sposób 10 tys. zł
można przeznaczyć na stypendia dla sportowców?

Robert Pawłowski: mimo oszczędności przy
zakupie maszyny do czyszczenia podłogi Hali
Sportowej, pozostałe środki musimy znaleźć.
Niemniej jednak chcemy wprowadzić system
stypendialny.

Czy w trakcie Dni Złotoryi będą się mogli wystawić
złotoryjscy przedsiębiorcy?

Robert Pawłowski: sprawa wystawiania swoich
stoisk przez złotoryjskich przedsiębiorców w
czasie Dni Złotoryi. Trzeba zwracać się do
wyłonionego operatora, który zabezpiecza nam
stoiska w Rynku. Mamy kilkunastu sponsorów i
oni mają zabezpieczenie.

Na ul. Basztowej, koło EKO, uzupełnienia wymaga kostka
brukowa,

Robert Pawłowski zaproponował, aby odpowiedzi
na pytania zadane na sesji udzielać w formie
pisemnej.

Czy jest możliwość przeniesienia znaku drogowego na pl.
Reymonta na drugą stronę ulicy koło kwiaciarni?

Robert Pawłowski: sprawę znaku drogowego koło
Baszty proszę uzgadniać z naczelnikiem Wydziału
Mienia.

Zapytał, na jakim etapie jest budowa parku STRET
WORKOUT czyli tzw. Małpiego Gaju.

Robert Pawłowski: do końca tygodnia czekamy na
oferty odnośnie wykonania tzw. Małpiego gaju.
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Zapytał, czy jest szansa na kontynuację stypendium
naukowego w Zespole Szkół Miejskich?

Źródło: protokoły z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi (BIP)

Robert Pawłowski : w budżecie zaplanowano 15
tys. zł na stypendia.
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