Protokół Nr 0002.X.2015
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 16 września 2015 r.
Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, o godz.13.30 sesję Rady Miejskiej w
Złotoryi otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara, która poinformowała, że w
sesji uczestniczy 12 radnych co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i
podejmować uchwały.
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z
Burmistrzem Robertem Pawłowskim, radcę prawnego Barbarę Szynkowską oraz
pozostałych zaproszonych gości.
Tradycją stało się już – powiedziała Przewodnicząca Rady, że na początku sesji nagradzamy,
honorujemy ludzi, którzy zrobili coś dla miasta, dla jego promocji. Również na dzisiejszej
sesji chcemy wręczyć listy gratulacyjne , dziękując za organizację imprez i promowanie
miasta.
List gratulacyjny wręczono Panu Bartoszowi Łoś za zorganizowanie IV Zlotu Fanów Ewy
Farnej.
Pan Bartosz Łoś podziękował za wyróżnienie, bo 4 lata organizacji zlotów daje motywację
do dalszej pracy. W zlocie wzięło udział 1500 fanów piosenkarki, byli także goście z
zagranicy, telewizja polska kręciła materiał o zlocie. Podziękował Urzędowi Miejskiemu i
stowarzyszeniom złotoryjskim za pomoc w organizacji zlotu.
Następny list gratulacyjny wręczony został Panu Cezaremu Skale, który wraz z Panią
Agnieszką Młyńczak ( nieobecna na sesji) byli organizatorami rekonstrukcji bitwy z okazji
202 Rocznicy Wielkiej Bitwy o Złotoryję. Było to widowisko historyczne z epoki
napoleońskiej.
Dziękując za wyróżnienie Pan Cezary Skała przypomniał, że organizacja widowiska jest
wspólnym sukcesem stowarzyszenia oraz Urzędu Miejskiego.
Podziękowania przekaże pozostałym kolegom zaangażowanym w organizację widowiska.
Brali w nim udział oprócz Polaków miłośnicy epoki napoleońskiej z Europy. Był to tzw.
biwak historyczny, który musi odbywać się poprzez rekonstrukcję wydarzeń.
Na sesję przybył radny Leszek Antonowicz – stan rady – 13 osób.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta o ujęcie
w porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego
Rozwoju Gospodarczego w Złotoryi.
Rada głosami : za – 13 przeciw – 0 wstrzymało się - 0 wyraziła na to zgodę.
Projekt uchwały otrzymał numer roboczy 4.16.
Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał Rady.
2. Wnioski , interpelacje i zapytania radnych.
3. Stan oświaty w mieście. Realizacja zadań statutowych przez szkoły podstawowe,
gimnazjum i przedszkola.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015
4.2. - w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29
grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
4.3. - w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Złotoryi,
4.4. – w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
4.5. - zmieniająca Uchwałę Nr 0007.IX.49.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25

czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
4.6. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi,
4.7. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi oraz zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Jerzmanickiej w Złotoryi,
4.8. - w sprawie podjęcia działań zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięcia
w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,
4.9. – w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych,
4.10. – zmieniająca Uchwałę Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27
listopada 2008 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania
itd……,
4.11. – w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29
stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”,
4.12. – w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
4.13. – w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25
października 2015 r.
4.14. - w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w
Złotoryi,
4.15. - w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej do Złotoryjskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
4.16. - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju
Gospodarczego w Złotoryi.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne…
Na sesję przybył radny Andrzej Kocyła. Stan Rady – 14 radnych.
AD. 1 – SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z WYKONANIA
UCHWAŁ RADY.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski omówił wykonanie uchwał Rady Miejskiej podjętych
na sesji w dniu 26 czerwca br. Rada podjęła 12 uchwał.
Zaznaczył, że każde działanie , które podejmuje Burmistrz oparte jest na jakiejś uchwale.
Dotychczasowa informacja z pracy Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym jak
rozumiem średnio interesuje radnych. W związku z tym przedstawił sprawozdanie z
realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
Większość uchwał została już wykonana np. uchwały budżetowe, pozostałe uchwały są
realizowane. Informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym otrzymali radni w formie
pisemnej. Znajdują się w niej również dane dotyczące wykonania uchwał Rady.
Informacji z działalności międzysesyjnej stanowi załącznik do protokołu.
Radny Józef Banaszek stwierdził, że dotychczasowe informacje o pracy Urzędu są ciekawe,
zawierają fakty. Dlatego prosi aby były one sporządzane w dalszym ciągu.
AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Waldemar Wilczyński przekazał Burmistrzowi Miasta na piśmie następujące sprawy:
1. Wykonać przejścia dla pieszych przy ul. Sikorskiego – przy schodach łączących z ul.
Górną,
2. Rozwiązać wyjazd z zaplecza ul. Rynek – Górna ( przed budynkiem Górna 2) np. poprzez
montaż lustra, jest to w tej chwili duże zagrożenie dla wyjeżdżających,
3. Przedłużyć o około 3 metry obie zatoki parkingowe przy ul. Sikorskiego,
4. Oczyścić i wykarczować teren za garażami przy pl. Lotników Polskich,
5. Zdemontować uszkodzony spowalniacz ruchu przy ul. Sikorskiego ( kierowcy często
łamiąc przepisy przejeżdżają chodnikiem co stanowi duże zagrożenie dla pieszych).
Radny Józef Banaszek zgłosił następujące sprawy;
1. Zmarł niedawno były radny Kazimierz Skucha – człowiek Solidarności. Proszę o uczczenie
jego pamięci minutą ciszy. Radni powstali i uczcili pamięć radnego Kazimierza Skuchy
minutą ciszy.
2. Na ostatniej Komisji mowa była o powinności świętowania narodowych rocznic. W dniu
dzisiejszym mamy rocznicę wyjścia wojsk radzieckich z Polski. Jest to zasługa Prezydenta
Lecha Wałęsy.
3. Na ul. Krzywoustego „krewcy” kierowcy jeżdżą bardzo prędko. Proszę o zwrócenie na to
uwagi.
Radny Franciszek Słaby - zgłosił następującą sprawę: na przystanku BUS przy ul. Hożej jest
jedna lampa, która jest tak zarośnięta drzewami, że nie daje wcale światła. Proszę o
interwencję w tej sprawie.
Radny Dariusz Dobosz - zgłosił wniosek w sprawie remontu nawierzchni i oświetlenia ul.
Łąkowej.
Radny Andrzej Kocyła w imieniu mieszkańców swojego okręgu wyborczego, zwrócił się z
prośbą o rozważenie możliwości wydzierżawiania miejsc parkingowych na parkingach
znajdujących się przy blokach mieszkalnych.
Ograniczy to w znacznym stopniu jazdę mieszkańców po całym mieście w poszukiwaniu
miejsca do parkowania i przyniesie dochód dla budżetu miasta. Chodzi oczywiście o parkingi
poza strefą płatnego parkowania.
Radna Agnieszka Zawiślak - przypomniała o konieczności oświetlenia ul. Cichej.
Radny Józef Banaszek - poprosił aby w Urzędzie Marszałkowskim zapytać się o postępy w
sprawie budowy obwodnicy. Może są jakieś pocieszające wiadomości.
AD.3 - STAN OŚWIATY W MIEŚCIE. REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH
PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA.
Z upoważnienia Burmistrza, Inspektor ds. Oświaty Paweł Kulig zwrócił się do radnych z
prośbą o zadawanie pytań dotyczących przedłożonego sprawozdania o stanie oświaty w
mieście. Sprawozdanie było szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 14 września br.
Radny Waldemar Wilczyński poprosił o wyjaśnienie , dlaczego ze szkół podstawowych
wyprowadzono język niemiecki.
Inspektor Paweł Kulig wyjaśnił, że rodzice na zebraniach wybrali język angielski.
Uzupełniając wypowiedź , Burmistrz Miasta Robert Pawłowski wyjaśnił, że generalnie

decyduje o tym MEN. Samorząd może pomyśleć o wprowadzeniu drugiego języka, ale musi
się to mieścić w siatce godzin no i w środkach finansowych. Uważam za słuszne- powiedział
– że rodzice mogą decydować jakiego języka dzieci będą się uczyć.
Radny Leszek Antonowicz stwierdził, że aby oświata funkcjonowała dobrze to
muszą zajść zmiany nie na szczeblu Burmistrza ale w MEN poprzez Kuratoria.
W tej chwili część odpowiedzialności ponosi gmina, rodzice, uczniowie.
Powinna być większa samodzielność szkół, biurokratyzowanie szkoły można by
uprościć. Śledzę różne dyskusje ale o oświacie się nie mówi nic. Gdyby decydentem była
szkoła to wiele rzeczy by funkcjonowało lepiej. Dlatego proszę pana Burmistrza, aby
podczas udziału w różnego rodzaju spotkaniach tę oddolną inicjatywę upowszechniać.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła przerwę w obradach od godz. 14.10 do
14.20.
O godz. 14.20 nastąpiło wznowienie obrad.
AD. 4 - PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk przekazała, że projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie był przedmiotem analizy na posiedzeniu Komisji. Projekt
uchwały omówiła Skarbnik Miasta Grażyna Soja. Komisja głosami: za – 10 wstrzymało się
– 2 skierowała projekt na sesję.
Rada Miejska głosami:
za – 13 przeciw - 0 wstrzymało się - 1 ( W.Wilczyński)
podjęła Uchwałę Nr 0007.X.59.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej
Złotoryja na rok 2015.
Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowania Gminy Miejskiej
Złotoryja , po omówieniu przez Panią Skarbnik Grażynę Soję, głosami: za - 11 wstrzymało
się – 1 został skierowany pod obrady Rady – poinformowała Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów Irena Mundyk.
Radni w głosowaniu:
za - 13 przeciw - 0 wstrzymało się - 1( W. Wilczyński)
podjęli Uchwałę Nr 0007.X.60.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady
Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania
Gminy Miejskiej Złotoryja.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła
omówił projekt uchwały w sprawie nadania Gimnazjum w Złotoryi imienia Walentina
Trozendorfa. Propozycja, po zapoznaniu się z uzasadnieniem, została przyjęta przez Komisję
i projekt jednogłośnie skierowano na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.X.61.2015 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Złotoryi.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk przekazała, że projekt uchwały
w sprawie dokonania darowizny nieruchomości został przez Komisję jednogłośnie
skierowany na sesję.
Rada w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się – 0

podjęła Uchwałę Nr 0007.X.62.2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości.
Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 15 września br. jednogłośnie skierowała
projekt uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego powiedziała Przewodnicząca Komisji Irena Mundyk.
Radni w głosowaniu:
za - 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.X.63.2015 zmieniającą Uchwałę Nr 0007.IX.49.2015 Rady
Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że projekt uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego naszego miasta był omówiony na posiedzeniu Komisji w
dniu 10 września . Komisja głosami – 9 za ( jednogłośnie) skierowała go na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.X.64.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi.
Konsekwencją poprzedniej uchwały jest projekt w sprawie przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryi – powiedział Przewodniczący
Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz. Komisja zapoznała się z uzasadnieniem projektu i
głosami : za – 9 skierowała go na sesję.
Radni w głosowaniu:
za – 14 przeciw – 0 wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.X.65.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
miasta Złotoryi oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul.
Jerzmanickiej w Złotoryi.
Następnym projektem uchwały nad którym debatowała Komisja Gospodarcza
powiedział Przewodniczący Komisji Dariusz Dobosz - był projekt w sprawie
przygotowania działań do realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno –
prywatnego. Komisja po zapoznaniu się z zasadami podejmowania takich przedsięwzięć
skierowała jednogłośnie projekt uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za – 14
przeciw - 0 wtrzymało się - 0
podjęła uchwałę Nr 0007.X.66.2015 w sprawie podjęcia działań zmierzających do
przygotowania realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz - Komisja jednogłośnie skierowała
na sesję Rady projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Pomorskiej w Złotoryi do dróg
gminnych.
Rada w głosowaniu:
za -14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.X.67.2015 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja
do kategorii dróg gminnych.

Członkowie Komisji Gospodarczej - po zapoznaniu się ze zmianami w uchwale dot. zmian
w Strefie Płatnego Parkowania , jednogłośnie skierowali projekt pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.X.68.2015 zmieniającą Uchwałę Nr XXV/148/2008 Rady
Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia
w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania itd……..
Komisja Gospodarcza - powiedział jej Przewodniczący Dariusz Dobosz - zapoznała się ze
zmianami w „Planie gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” i głosami : za - 9
/jednogłośnie/ skierowała projekt uchwały na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.X.69.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.IV.21.2015 Rady
Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki
niskoemisyjnej miasta Złotoryja”.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki poinformował, że Komisja
wybrała do składu komisji opiniującej kandydatów na ławników radnych: Irenę Mundyk,
Franciszka Słabego i Agnieszkę Zawiślak i projekt uchwały w tej sprawie skierowała na sesję
Rady.
Radni w głosowaniu:
za - 14 przeciw --- 0 wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.X.70.2015 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów
na ławników.
Komisja Spraw Społecznych skierowała jednogłośnie na sesję projekt uchwały w sprawie
utworzenia odrębnych obwodów głosowania – powiedział jej Przewodniczący Adam
Bartnicki.
Rada w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.X.71.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
w szpitalach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki - poinformował, że Komisja
jednogłośnie skierowała projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni
na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.X.72.2015 w sprawie powołania przedstawicieli do Rady
Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
Na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych - powiedział Przewodniczący Komisji Adam
Bartnicki do składu Rady Pożytku Publicznego z ramienia Rady Miejskiej wybrani zostali:
radny Adam Bartnicki i Waldemar Wilczyński. Projekt uchwały skierowano pod obrady Rady
jednogłośnie.
Radni w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0

podjęli Uchwałę Nr 0007.X.73.2015 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej
do Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk poinformowała, że projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania strefy rozwoju gospodarczego omówił na posiedzeniu Z-ca Burmistrza
Andrzej Ostrowski. Radni jednogłośnie skierowali projekt pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.X.74.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego
Rozwoju Gospodarczego w Złotoryi.
AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA.
Odpowiedzi na zapytania zgłoszone w pkt 2 porządku obrad udzielił Burmistrz Miasta
Robert Pawłowski :
Radnemu Waldemarowi Wilczyńskiemu - otrzyma odpowiedź na piśmie. Realizacja
zgłoszonych wniosków wymaga wizji w terenie.
Radnemu Józefowi Banaszkowi - zwrócimy się do Policji z prośbą o częstsze kontrole
prędkości jazdy kierowców na ul. Krzywoustego. Jeżeli chodzi o budowę obwodnicy to
bazujemy na zapewnieniu radnej Jadwigi Szeląg, że w październiku będzie rozpisany przetarg
na projekt obwodnicy.
Radnemu Franciszkowi Słabemu - sprawdzimy czyją własnością jest lampa na ul. Hożej przy
Szpitalu. Sprawa garaży na ul. Konopnickiej, staramy się wygospodarować taką samą liczbę
miejsc garażowych. Rozważamy też, czy ul. Konopnickiej nie zrobić ulicą jednokierunkową
na całej długości.
Radnemu Andrzejowi Kocyle - nad tym problemem pracujemy. Nie chcemy aby to stworzyło
sytuację, że całe miasto będzie w kopertach.
Radnemu Dariuszowi Dobosz - remont ul. Łąkowej i oświetlenie to sprawa przyszłego roku,
podobnie ul. Cicha.
Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski poinformował, że Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei
rozpisał przetarg na remont mostu na ul. Chojnowskiej. Będą utrudnienia w ruchu.
AD. 6 - SPRAWY RÓŻNE.
Radny Waldemar Wilczyński - odnosząc się do wniosku, jaki złożył na poprzedniej sesji aby
pkt 1 porządku obrad, zgodnie ze statutem, brzmiał :”Sprawozdanie z wykonania uchwał” przedstawiona przez Burmistrza formuła bardzo mi się spodobała .
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski stwierdził, że jesteśmy w stanie wypracować
kompromis. Można przygotowywać informację z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym na
piśmie dla radnych, a także składać ustną informację z realizacji uchwał podjętych na
poprzedniej sesji. Zależy mi też na tym – powiedział – żeby pokazywać pracę Urzędu.
Nie było moją intencją – powiedział radny Waldemar Wilczyński- aby przedstawiać uchwałę
po uchwale , ale tylko najważniejsze.
Radny Józef Banaszek zaproponował, aby informacje z pracy w okresie międzysesyjnym
doszczegółowić a mianowicie napisać np. ile wniosków o egzekucję przygotowano itp.

Podsumowując dyskusję Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara stwierdziła, że radni
będą otrzymywać informację pisemną o pracy Urzędu, natomiast Burmistrz będzie omawiał
wykonanie uchwał.
Radni głosami : za - 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 przyjęli Protokół
Nr 0002.IX.2015 z sesji Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2015 r.
Wobec wyczerpania porządku obrad – o godz. 15-tej Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa
Miara ogłosiła sesję za zamkniętą.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara
http://www.zlotoryja.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4949&idmp=166&r=o

Informacja międzysesyjna – 16 września 2015 r.
Wydziału Funduszy Zewnętrznych
1. Przygotowano i złożono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie wniosek
o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa ośrodka rehabilitacyjno – leczniczego z halą
basenową przy Przychodni Rejonowej w Złotoryi", którego celem jest budowa ośrodka
leczniczo-rehabilitacyjnego wraz z halą basenową przy Przychodni Rejonowej w
Złotoryi”;
2. Otrzymano decyzję z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie o wyborze do
dalszego etapu projektu pn. ,,Rewitalizacja Miasta Złotoryja jako przykład modelowych
rozwiązań w zakresie ożywienia gospodarczego” dotyczącym wsparcia ,,JST” w procesie
opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji
na obszarach miejskich, który został złożony w odpowiedzi na konkurs pn. ,, Modelowa
Rewitalizacja Miast”, oraz udział w konferencji dotyczącej dalszego etapu niniejszego
konkursu w dn. 24-26 sierpnia w Warszawie;
3. Otrzymano decyzję z Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowaniu zadania
inwestycyjnego w wysokości 1.300.000,- zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (JST) 2015 na
projekt pn. ,,Modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w
Złotoryi”;
4. Zgodnie z zaleceniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie
przygotowano i złożono aktualizację ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
Złotoryja”, oraz przygotowano projekt uchwały na Sesję Rady Miejskiej w sprawie
zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia
29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta
Złotoryja”;
5. Otrzymano informację z WFOŚiGW w Legnicy o dofinansowaniu w formie dotacji oraz
pożyczki na projekt pn. ,, Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
„PSZOK” w Złotoryi”;
6. Zrealizowano oraz rozliczono bezpłatne, otwarte zajęcia dla dzieci w wieku
przedszkolnym w ,,Otwartych Ogrodach” przy przedszkolach, oraz żłobku: tj. w
Przedszkolu Miejskim nr 1, w Przedszkolu Miejskim nr 2, oraz w Żłobku Miejskim z
Grupami Przedszkolnymi, oraz zajęć na dla dzieci i młodzieży korzystających z
,,Otwartych stref sportowo-rekreacyjnych przy ul. Lubelskiej w ramach kontynuacji
projektu pn.,, Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z
realizacją zajęć sportowych” zrealizowanego przy dofinansowaniu ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
7. Zrealizowano 40 godzin zajęć z zakresu gier zespołowych dla dzieci i młodzieży na
,,Otwartych strefach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Lubelskiej;
8. Przygotowano zajęcia z zakresu lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży na ,,Otwartych
strefach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Lubelskiej. Realizacja zajęć odbędzie się w
dniach : 15.09.2015 r. – 30.11.2015 r.;
9. Uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej
Strategii Rozwoju Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023;
10. Przygotowano i przekazano do Lidera projektu- Gminy Jawor, dokumentację w związku
z kontrolą trwałości projektu pn. ,,Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie
Pogórza Kaczawskiego – w powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor
i gminie Świerzawa współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego
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Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013;
11. Współpraca z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz działania mające na celu
pozyskanie inwestora na strefę;
12. Przygotowano uchwałę na Sesję Rady Miejskiej w sprawie podjęcia działań
zmierzających do przygotowania realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego; i Uchwałę o przyjęciu planu gospodarki niskoemisyjnej ;
13. Zorganizowano jednodniowy wyjazd w dniu 28.08.2015 r. do miasta Pulsnitz (Niemcy);
14. Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu za półrocze 2015 roku – przekazano
do WBiF;
15. Sprawy bieżące, realizacja płatności rachunków i faktur.

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta














Oddano do użytkowania inwestycje pn.:
 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Malinowej”,
 „Wykonanie trwałego zabezpieczenia skarpy oraz odtworzenie ciągu pieszego przy
ul. Sikorskiego”.
Podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska umowę pożyczki (kwota:
209 100 zł) oraz dotacji (46 900 zł) na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji
sanitarnej przy ul. Lubelskiej.
Podpisano umowę na dofinansowanie remontu elewacji Kościoła Parafialnego pw.
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Złotoryi: renowacja tynków i elementów
kamieniarki elewacji wielkiej wieży.
W Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu złożono wnioski dot. inwestycji w
ramach „Programu infrastruktury drogowej”:
 „Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr
328” (możliwe dofinansowanie - 50 % ok. 165 315,50 zł),
 „Budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową
chodnika ul. Legnickiej w m. Złotoryja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364”
(możliwe dofinansowanie - 50 % tj. ok. 473 441,00 zł).
Trwają prace przy przebudowie ul. Słowackiego. Termin zakończenia – 25.09.2015r.
Na ukończeniu są prace polegające na usunięciu kolizji linii napowietrzno – kablowej w
rejonie ulic sportowej i Kolejowej. Termin zakończenia – 28.09.2015r.
Trwają prace przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.
Lubelskiej. Termin zakończenia – 30.09.2015r.
Trwają prace przy budowie chodnika przy ul. Chojnowskiej i Cmentarnej. Termin
zakończenia – 24.09.2015r.
Sprzedano:
 6 mieszkań na rzecz najemców,
 2 nieruchomości gruntowe zabudowane garażami na rzecz dzierżawców,
 1 nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem gospodarczym w trybie przetargu
ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości,
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 1 nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem jednorodzinnym w trybie
nieograniczonego przetargu ustnego (ul. Hoża 50),
 1 nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym i niemieszkalnym w
rokowaniach (ul. Staszica 1 za kwotę 221 500 zł).
 Uregulowanie stanu prawnego 10 mieszkań – zmiana udziałów,
 Wydano 49 umów dzierżaw.
 Sporządzono i wysłano:
 15 zawiadomień o wszczęciu postępowań w sprawie naliczenia opłat adiacenckich na
ul. Łęczyckiej, Sieradzkiej i Warmińskiej
 8 Postanowień opiniujących projekty podziałów nieruchomości
 8 Decyzji podziałowych
 9 Wypisów i wyrysów z mpzp
 7 Zaświadczeń o przeznaczeniu działek w mpzp
 2 Opinie urbanistyczne nt możliwości zabudowy działek domem jednorodzinnym
 8 Zezwoleń na wykreślenie hipoteki
 Nadano 4 numery nieruchomościom

Wydział Spraw Społecznych
1. współorganizacja imprez: IV Międzynarodowego Złotu Fanów Ewy Farnej oraz Biwaku
Historycznego (m.in.: pomoc w przygotowaniu dokumentacji, w tym dokumentacji
imprezy masowej, pomoc techniczna oraz obsługa imprez,)
2. rozliczanie dotacji przyznanych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych
(sport) oraz dotacji przyznanej w trybie art.19a (tradycje regionalne)
3. realizacja materiałów promocyjnych: witaczy oraz turystycznego planu miasta
4. rozpoczęcie zajęć z lekkiej atletyki dla dzieci z klas IV-VI z programu „Dolny Śląsk dla
Królowej Sportu,
5. otrzymaliśmy finasowanie zajęć trenerskich dodatkowej grupy( ZKS „Górnik”)
1. w programie „Multisport” realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (od
początku roku mieliśmy dofinansowanie dla KS Renbut)
6. nagrywanie materiałów do programu turystycznego „Motocyklowa Polska”

Główny specjalista ds. informatyki
1.
Na stronie www.zlotoryja.pl :
2.
zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej
3.
Zaktualizowano rejestr umów w Biuletynie Informacji Publicznej.
4.
Dobiega końca rozbudowa monitoringu miejskiego w Złotoryi, czekamy na
przyłączenie prądu przez TAURON.
5.
Dokonano migracji systemu Besti@ (system sprawozdawczości finansowej)
6.
Trwają prace nad katalogiem lokalnych firm (będzie to katalog który będzie
prowadzony i aktualizowany przez samych zainteresowanych, wpis będzie całkowicie
darmowy)
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Wydział Obsługi Urzędu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zakończono nabór na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi interesantów.
Przeprowadzono archiwizację dokumentacji w wydziałach.
Zaprojektowano i zamówiono flagi samorządowe.
Rozpoczął się proces zmiany operatora telefonii komórkowej – dotyczy telefonów
służbowych
Przygotowano wrześniowe komisje i sesję Rady Miejskiej
Zaktualizowano rejestr Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza

Wydział Spraw Obywatelskich
1.
2.

3.
4.

W dniu 6 września 2015 r. przeprowadzono referendum ogólnokrajowe na terenie miasta
Złotoryja, poprzedzone kilkumiesięcznymi przygotowaniami.
W związku z zarządzeniem przez Prezydenta RP wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października 2015 r.
wykonywane są zadania, polegające na przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu
wymienionych wyżej wyborów na terenie miasta Złotoryja.
Sporządzono i przekazano szkołom wykazy dzieci urodzonych w latach 1999 – 2010,
podlegających obowiązkowi szkolnemu zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.
Realizowano bieżące zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wydział Gospodarki Odpadami
1.
2.
3.
4.

5.

współorganizacja zbiórki elektrośmieci z Firmą AG-EKO z Lubina w dniu 19 września
2015r.
weryfikacja złożonych oświadczeń dot. wezwań pomiędzy różnicą osób zameldowanych
a zamieszkałych,
współpraca z firmą WGS84 w sprawie opracowania Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja,
postępowanie w sprawie zawieszenia wymierzonej kary pieniężnej za rok 2013 w
wysokości 23 684 zł na okres 1 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Delegatura w Legnicy za przekroczenie dopuszczalnego poziomu tj. 50% ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w
stosunku do masy tych odpadów z 1995 roku. Gmina Miejska Złotoryja w roku 2013
uzyskała 57,5% tym samym przekroczyła dopuszczalny poziom o 7,5% tj. 205,21 Mg.
wysłanie zapytania ofertowego dot. ceny na kontenery KP7 i KP 10,

Wydział Budżetu i Finansów
1. Sprawdzanie prawidłowości sprawozdań z jednostek podległych za II kwartał 2015 r.
2. Sporządzenie sprawozdań za II kwartał 2015 r.
3. Złożenie wniosków do CEPIK-u o udostępnienie danych (opłata dodatkowa),
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4. Wystawianie upomnień na podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości i środków
transportu dla osób fizycznym i prawnym, opłatę za psa, opłatę dodatkową i wieczyste
użytkowanie)
5. Prowadzenie postępowań podatkowych
6. Przygotowanie dokumentów do postępowań egzekucyjnych
7. Przygotowywanie decyzji ustalających wysokość podatków
8. Wystawianie decyzji na zwrot opłaty skarbowej
9. Zakładanie kont podatnikom i prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości
10. Obsługa kasowa mieszkańców miasta – III rata podatku od nieruchomości
11. Złożenie w Sądzie Rejonowym w Złotoryi wniosków o wpis hipoteki przymusowej
za zadłużenia
12. Przygotowanie dokumentów księgowych do archiwizacji za lata 2011-2013
13. Sporządzanie przelewów dla poszczególnych kontrahentów
14. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym not Wspólnot Mieszkaniowych
15. Księgowanie i uzgadnianie kont środków trwałych
16. Bieżące prace: rozkładanie wyciągów, księgowanie, sprawdzanie pod względem
formalno-rachunkowych dokumentów, obsługa klientów
17. Przygotowanie dokumentów księgowych do kontroli dokonanej przez audyt wewnętrzny
18. Przygotowanie do kontroli dokumentów księgowych z Projektu „Rozwój aktywnych
form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego „Zagospodarowanie Kąpieliska
Zalew w Złotoryi”
19. Zastępstwa na stanowisku kasjerki z powodu dłuższej choroby pracownika.

Wydział Mienia
1) Uporządkowano skarpę przy ul. Sikorskiego – pracownicy interwencyjni,
2) Wykonano łącznik pomiędzy ul. Cmentarną i ul. Wyszyńskiego – pracownicy
interwencyjni,
3) Wykonano barierki stalowe przy ul. Krasickiego – likwidacja przejścia na ul. Krasickiego –
pracownicy interwencyjni,
4) Utwardzano grysem bazaltowym alejki w sektorze L na cmentarzu komunalnym –
pracownicy interwencyjni,
5) Zamontowano 5 koszy i 4 ławki na terenie miasta,
6) Wprowadzono zmianę organizacji ruchu ul. Gwarków (ograniczenie do 30 km/h, inne
niebezpieczeństwa, uszkodzona nawierzchnia),
7) Wprowadzono zmianę organizacji ruchu – ul. Żeromskiego (znak STOP - wyjazd z
biblioteki),
8) Wprowadzono zmianę organizacji ruchu przy ul. Bukowej (ograniczenie do 30km/h, inne
niebezpieczeństwa oraz zamontowane zostało lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Bukowa,
Leszczyńska, Dębowa),
9) Wprowadzono zmianę organizacji ruchu przy ul. Śląskiej (ograniczenie do 30 km/h, inne
niebezpieczeństwa),
10) Wprowadzono zmianę organizacji ruchu: al. Miła (namalowano linie postojowe),
11) Wprowadzono zmianę organizacji ruchu: plac za ZOKiR (oznakowanie pionowe),
12) Wprowadzono zmianę organizacji ruchu (przejście dla pieszych) ul. Cmentarna –
Wyszyńskiego przy łączniku oraz w obrębie skrzyżowania ul. Śląskiej z Hożą,
5

13) Utworzono przystanek autobusowy przy ul. Górniczej,
14) Utworzono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Mickiewicza,
15) Zamontowano poręcz przy ul. Wojska Polskiego – zejście od ul. Tuwima,
16) Zamontowano tabliczki: „zakaz dokarmiania ptaków” przy pl. Reymonta, „zakaz
wprowadzania psów” przy: ul. Rynek, al. Miła, ul. Sikorskiego, ul. Solna,
17) Zamontowano wiatę przystankową przed ZOKiR,
18) Rozwieziono i rozplantowano piasek Nad Zalewem – pracownicy interwencyjni,
19) Zakończono malowanie oznakowania poziomego – 1 815 m2 ,
20) Rozbito fundament betonowy pod ogrodzeniem, wykonano skarpowanie oraz wywieziono
gruz i ziemię przy budynku - ul. Broniewskiego 23 (zomo),
21) Naprawiono mieszanką bazaltową ul.: Magnoliową, Łąkową, Leszczyńską, Wiejską i
Rzemieślniczą,
22) Naprawiono chodnik przy ul. Konopnickiej z płytek betonowych,
23) Odtworzono rowy melioracyjne przy ul. Polnej,
24) Rozstrzygnięto przetarg na najem dwóch lokali użytkowych przy ul. Szkolnej 8A/1 i 8A/2
(do wynajmu pozostają dwa lokale 8B/1 i 8B/2),
25) Ogłoszono kolejny przetarg na wynajęcie lokali przy ulicy Szkolne 8B/1 i 8B/2,
26) Utwardzono dojazd na ul. Legnicką i Broniewskiego mieszanką bazaltową,
27) Naprawiono zjazdy dla wózków –Pl. Reymonta, ul. Basztowa, Krótka,
28) Naprawiono schody przy ul. Spacerowa,
29) Zamontowano lampę na ul. Chopina (po zdarzeniu drogowym),
30) Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji dla zadania pod nazwą:
” Wzmocnienie muru oporowego przy ulicy Zielonej w Złotoryi”
31) Zlecono RPK Sp. z o.o. budowę pieców kaflowych i trzonów kuchennych zgodnie z
kolejnością na liście zgłoszeń,
32) Zlecono RPK Sp. z o.o. wykonanie instalacji wentylacyjnych w lokalach komunalnych,
33) Wykonano murek oporowy przy ul. Pagórkowej,
34) Uprzątnięto gruz po zniszczonym w zdarzeniu drogowym przystanku autobusowym przy
ul. Legnickiej,
35) Naprawiono schody ul. Broniewskiego,
36) Wyłoniono wykonawcę na remont kładki dla pieszych przy ul. Rzecznej
termin realizacji 31.10.2015r.,
37) Wyłoniono wykonawcę na remont muru oporowego przy ul. Krzywoustego,
38) Starosta zatwierdził zmianę organizacji ruchu w obrębie ul. Cmentarnej podczas
obchodów Wszystkich Świętych,
39) Dnia 18.09.2015r. organizowana jest akcja sprzątania świata (będą przekazywane worki i
rękawice), zebrane odpady będą odbierane od osób biorących udział w akcji,
40) Opracowano kosztorysy na remonty lokali komunalnych oraz wywieszono listę lokali do
remontu (7 lokali).

Główny specjalista ds. oświaty
1.

2.

W dniach 22-24.06.br odbyły się zakończenia roku szkolnego 2014/2015 absolwentów
klas VI Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Złotoryi, w czasie zakończeń wręczane
były nagrody oraz wyróżnienia Burmistrza Miasta Złotoryja dla najlepszych uczniów;
Do Wojewody Dolnośląskiego został złożony wniosek o dofinansowanie na zakup
książek do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych w ramach Rządowego
programu „Książka naszych marzeń”;
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Do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu został złożony wniosek o udzielenie dotacji w
2015r. na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
4. Gmina Miejska otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej dofinansowanie:
- w zakresie wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych
ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą;
- w zakresie wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w
szkołach podstawowych;
- w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych;
5. Zakończono realizację zadań w ramach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z
organizacjami pozarządowymi ;
6. W przedszkolu Miejski nr 1 zakończono prace związane z wymianą drzwi wewnętrznych
na ognioochronne oraz zamontowano na każdej kondygnacji hydranty.
7. W dniu 21.08.br przeprowadzono egzamin na nauczyciela mianowanego – nauczycielki z
Gimnazjum w Złotoryi;
8. W dniu 26.08.br odbyła się narada z dyrektorami placówek oświatowych której tematem
było „Przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016”;
9. W dniu 27.08.br. odbyła się narada z Kuratorem Dolnośląskim, której tematem było
podsumowania roku szkolnego 2014/2015 i rozpoczęcie nowego roku szkolnego
2015/2016;
10. Dokonano zmian w arkuszach organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny
2015/2016;
11. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2015;
3.

Straż Miejska
1. Zabezpieczenie i obstawa :
- koncert Ewy Farnej
- święto policji
- napoleońska inscenizacja historyczna
- referendum
2. Zatrzymano i przekazano policji osoby poszukiwane przez KPP Złotoryja oraz w
związku z interwencjami :
- kradzież auta - ul. Hoża
- jazda bez uprawnień - pl. Niepodległości
- kradzież - ul. Rynek
- zakłócanie porządku - ul. Rynek
- bójka - ul. Kościuszki
3. Usunięto wraki pojazdów z ulicy Karola Miarki, Akacjowa, Staszica, Różana,
Kwiska , Krzywoustego oraz nieużytkowane pojazdy z parkingu przy ul.
Konopnickiej.
4. Odłowiono i przewieziono do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy 5
bezdomnych psów z terenu miasta .
Interweniowano odnośnie porzuconych kotów 3 krotnie, rannych dzików 2 krotnie ,
rannej sarny oraz roju pszczół .
5. Asystowano pracownikom RPK i UM podczas interwencji dotyczących spraw
mieszkaniowych (ul. Krzywoustego 15 , Łąkowa 3 , Mickiewicza 18 , Słoneczna ,
Piłsudskiego 1, Krzywoustego 17 , Łąkowa 19 -2 krotnie i Wojska Polskiego 14).
6. W ramach akcji ,, żółta kartka ‘’ zdyscyplinowano 34 kierowców.
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7. Zrealizowano 10 konwoi wartości pieniężnych dla UM Złotoryja.
8. Przeprowadzono 9 wywiadów - kontroli, na zlecenie WSO UM Złotoryja odnośnie
postępowania o wymeldowanie, zameldowanie .
9. W ramach podejmowanych interwencji przekazano pogotowiu ratunkowemu 6
osób ( 4 w stanie upojenia alkoholowego z obrażeniami i 2 chore )
10. Odwieziono do izby wytrzeźwień w Legnicy 1 osobę.
11. Interweniowano odnośnie barszczu Sosnowskiego na ul. Legnickiej 35.
Wspólnie z mopsem interweniowano na ul. Bystrzyckiej odnośnie chorych
psychicznie kobiet zagrażających mieszkańcom, które umieszczono w szpitalu psych.
Złotoryja.
Odbyło się wejście do lokalu wraz ze strażą pożarną w związku z podejrzeniem
zgonu osoby.
12. Trwa od 1 września 2015 r. Akcja bezpieczna droga do szkoły która na wniosek
mieszkańców została przedłużona do 2 października 2015.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

wykonano sieć wodociągową w ul. Słowackiego wraz z przyłączami,
świadczono obsługę i zabezpieczenie imprez w odbywających się w mieście: „Biegu
Wygasłych Wulkanów” oraz „Zlotu fanów Ewy Farny”,
podpisano umowę na wywóz nieczystości z terenu Gminy Zagrodno,
przeszkolono 24 pracowników z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Do
końca 2016 roku Spółka planuje przeszkolić wszystkich pracowników,
zamontowano zraszacz w centrum miasta dla mieszkańców na upalne dni,
zamontowano pierwsze poidełko w jednej z placówek miejskich (Gimnazjum
ul. Wilcza 41). Planuje się również montaż kolejnych trzech poidełek. Dodatkowo
wykonano badania wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym,
dokonano podłączenia mieszkańców miejscowości: Kozów, Rokitnica, Wysocko,
Rzymówka, Kopacz do miejskiej sieci wodociągowej. Powyższe było spowodowane
wysychającymi studniami w gminie wiejskiej Złotoryja,
rozpoczęto prace związane z budową sieci wodno–kanalizacyjnej przy
ul. Lubelskiej.
W okresie międzysesyjnym Spółka wykonywała również prace bieżące:
odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, gminy Krotoszyce
oraz gminy Zagrodno,
eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Złotoryja oraz gminy
Krotoszyce,
wykonano bieżące prace związane z pielęgnacją zieleni, utrzymaniem czystości
i konserwacją elementów małej architektury w mieście,
konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście,
zarządzanie nieruchomościami – 275 wspólnot mieszkaniowych oraz 54 budynków
komunalnych.

ZOKIR
ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ i zajęć merytorycznych
1. Interaktywna Nieobozowa Akcja Letnia INAL 2015 (2 tygodnie, akcja finansowana ze
środków funduszu działań przeciwalkoholowych, uczestniczyło 20 dzieci)
8

2. Lato z Nordic Walking ( 3 wyjazdy od 12 do 18 uczestników 50+, Jakuszce, Mizerka,
Świeradów Strój)
3. „Wakacje w mieście” (2 akcje), pierwsza tygodniowa z udziałem przedstawicieli
zagranicznych Fundacji AISEC, druga: cztero tygodniowa zajęcia we wtorki, środy i
czwartki)
4. Przygotowanie ulotek informacyjnych o zapisach i rozpoczęcie zajęć w sekcjach stałych
ZOKiR: modelarska, plastyczna, klub fotograficzny, Zespół Tańca Dawnego Ars Saltandi,
Teatr Trzech Pokoleń
IMPREZY przy współpracy ZOKiR
1. Święto Policji (akademia w ZOKiR)
2 Zjazd fanów Ewy Farny (spotkanie w Sali kinowej ZOKiR – 2 edycje)
3. Biwak Historyczny (nagłośnienie i realizacja formalno – merytoryczna)
4. Dzień Wojska Polskiego nad zalewem złotoryjskim
5. Dożynki Parafialne – obsługa akustyczna (parafia Św. Jadwigi)
PRACE TECHNICZNO – GOSPODARCZE
1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie zalewu złotoryjskiego, dwukrotna wymiana
wody w zalewie, koszenie, sprzątanie.
2. Remont instalacji c.o. w Muzeum Złota.
3. Utrzymanie kąpieliska nad zalewem
4. Modernizacja złotoryjskiego kina (od 10 sierpnia kino cyfrowe).

Miejska Biblioteka Publiczna
1. Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem
2. Wystawka książek „Z przewodnikiem na wakacje”
3. Wirtualne podróże po świecie. Prezentacja multimedialna dotycząca życia i ciekawostek z
6 wybranych krajów, wirtualny spacer, smakowanie regionalnych potraw. Spotkanie w
ramach cyklu „Biblioteka miejsce przyjazne Seniorom”.
4. Dzień z bajką. Impreza interaktywna dla najmłodszych. Prezentacja multimedialna „Bajka
dawniej i dziś” przygotowana przez MBP. Przedstawienie teatralne „Rzepka”
przygotowane przez Klub Seniora, bajkowe rymowanki zaprezentowane przez
uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Występ uczestników akcji: Lato w
Mieście” ZOKiR.
5. Święto Wojska Polskiego - spotkanie upamiętniające zwycięską bitwę warszawską z 1920
r. zorganizowane w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego.
6. Wystawka książek „Domowe przetwory”
7. Akcja Narodowe Czytanie 2015 – publiczne czytanie „Lalki” Bolesława Prusa
8. Promocja książki TMZZ „W modelarskiej miniaturze” oraz wystawa prac
9. Lekcja biblioteczna „Kamyczek w Bibliotece”
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