Protokół Nr 0002.XII.2015
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi odbytej w dniach
6 listopada i 26 listopada 2015 r.
I część sesji – 6 listopad 2015 r.
Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym , o godz. 13.30, sesję otworzyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara, która stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14
radnych ( nieobecny radny Andrzej Kocyła), co stanowi kworum niezbędne do podejmowania
uchwał.
Przewodnicząca Rady Miejskiej przywitała obecnych radnych, Kierownictwo Urzędu
Miejskiego na czele z Burmistrzem Robertem Pawłowskim i pozostałych zaproszonych gości.
Zaproponowany porządek obrad, przyjęty jednogłośnie, przedstawiał się następująco:
1. Podjęcie uchwał:
1.1. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja,
1.2. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych ,
1.3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 r.
2. Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara poinformowała , że projekty uchwał były
omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów i radni zaakceptowali potrzebę
podjęcia ich bezzwłocznie.
Jak radnym wiadomo, niemiecka firma Borgers ma zdecydować , czy wybuduje
w strefie fabrykę zatrudniającą docelowo 600 pracowników w Złotoryi czy w Zielonej Górze.
Burmistrz nie ustaje w staraniach o przyciągnięcie inwestora do naszego miasta. Dlatego
wystąpiła konieczność podjęcia uchwały o ulgach podatkowych co powinno przekonać
inwestora do budowy zakładu w Złotoryi.
Wydłużenie zwolnienia od podatku od 10 do 12 lat ma zrekompensować Niemcom
dodatkowe koszty inwestycji.
AD. 1 - PODJĘCIE UCHWAŁ.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk przekazała, że
Komisja , po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zwolnień od podatku,
jednogłośnie skierowała projekt uchwały pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII.82.2015 w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych
inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy
Miejskiej Złotoryja.
Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportu był przedmiotem analizy Komisji
Budżetu i Finansów – powiedziała Przewodnicząca Irena Mundyk i większością głosów był
skierowany pod obrady Rady.

Radni w głosowaniu:
za – 11 przeciw - 0
wstrzymało się- 3 ( D.Dobosz, S.Pazera,M.Gagatek)
podjęli Uchwałę Nr 0007.XII.83.2015 w sprawie określenia wysokości podatku od środków
transportowych.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy był omówiony na Komisji Budżetu i
Finansów przez Panią Skarbnik Grażynę Soję. Radni po wysłuchaniu wyjaśnień ,
jednogłośnie skierowali go na sesję Rady – powiedziała Przewodnicząca Komisji Irena
Mundyk.
Rada w głosowaniu:
za – 14 przeciw – 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII.84.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej
Złotoryja na rok 2015.
AD. 2 – SPRAWY RÓŻNE.
Głos zabrał Wilhelm Rochner przedstawiciel firmy Borgers. Poinformował, że inwestor
potrzebuje pod fabrykę 10 ha ziemi. Złotoryja i Zielona Góra wybrana została spośród 60
propozycji z całej Polski. Złotoryja przegrywa jednak konkurencję z Zieloną Górą w 2
sprawach, a mianowicie teren pod inwestycję jest nierówny i fabrykę trzeba budować na 2
poziomach co zwiększy koszty. Druga sprawa to koszty za odrolnienie gruntów. Pan Rochner
poinformował ponadto, że firma Borges jest firmą rodzinną, która obchodzić będzie w
przyszłym roku 150 - lecie. Siedziba firmy znajduje się w miasteczku Bocholt, stąd chęć
budowy fabryki w Złotoryi bo utożsamiamy się z małymi miasteczkami. Zajmujemy się
produkcją tekstyliów dla przemysłu motoryzacyjnego. Nasze zakłady są w Stanach
Zjednoczonych, Chinach i Niemczech. Dzisiejsza decyzja Rady – powiedział - pozwoli nam
zrekompensować koszty związane z lokalizacją fabryki w Złotoryi.
O godz. 14-tej Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła przerwę w obradach do
dnia 26 listopada 2015 r.
II część sesji w dniu 26 listopada 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 14 radnych ( nieobecna radna Agnieszka Zawiślak) . Stanowi to kworum,
przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitała przybyłych na sesję: Kierownictwo Urzędu z Burmistrzem Robertem
Pawłowskim na czele, radnych, radcę prawnego Barbarę Szynkowską i pozostałych
zaproszonych gości.
Tradycją stało się już, powiedziała Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara, że na sesjach
Rady wręczamy listy gratulacyjne osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do
promocji Złotoryi i są organizatorami imprez o charakterze ogólnomiejskim. I tak na
dzisiejszej sesji listy gratulacyjne zostaną wręczone Paniom Renacie Fuchs i Annie
Markiewicz, Pani Beacie Siudak oraz Panom Andrzejowi Kocyle i Pawłowi Nowakowi.
Pan Andrzej Kocyła otrzymał list gratulacyjny za zdobycie tytułu Mistrza Świata w
prestiżowej imprezie jaką są I Igrzyska Olimpijskie Służb Mundurowych oraz zdobycie po

raz 12 tytułu Mistrza Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
Pan Paweł Nowak otrzymał list gratulacyjny za zdobycie tytułu Mistrza Świata Federacji
WPA w Mistrzostwach Świata w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
W imieniu wyróżnionych głos zabrał Andrzej Kocyła, który podziękował za gratulacje a
Urzędowi Miejskiemu za wsparcie dla Stowarzyszenia „Wilkołak” przy organizacji imprez.
Następnie listy gratulacyjne zostały wręczone Paniom Renacie Fuchs i Annie Markiewicz za
organizację V edycji „Złotego dyktanda”.
Ważność organizacji takiego konkursu podkreślił Burmistrz Miasta Robert Pawłowski. Jest
to integracja mieszkańców, ponieważ dyktando pisane jest w różnych grupach wiekowych, a
zarazem kultywowanie pięknego języka polskiego.
Pani Beata Siudak otrzymała list gratulacyjny za organizację I Miejskich Obchodów Święta
Niepodległości i za realizację przez Stowarzyszenie Edukacja
Przyszłości projektu „Jak być patriotą”.
W podziękowaniu za wyróżnienie Pani Beata Siudak podkreśliła duży udział innych osób,
współtwórców imprezy i programu. Nagrodą dla organizatorów była obecność mieszkańców
Złotoryi w obchodach 11 Listopada.
Następnie odbyła się prezentacja projektu „Jak być patriotą”, który został zaprezentowany
mieszkańcom w dniu 11 Listopada. Uczniowie ze Sz.P nr 3 i nr 1 , Gimnazjum oraz Klubu
Seniora opowiadali o efektach projektu , prezentując zdjęcia i filmiki.
Po zakończonej prezentacji Pani Beata Siudak zwróciła się do uczestników sesji aby
zastanowić się nad nową formułą obchodów Dnia Niepodległości w roku
przyszłym.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski podziękował uczestnikom i realizatorom projektu i
podkreślił, że takie przedsięwzięcia poszerzają młodzieży wiedzę o historii kraju oraz
promują naszą Złotoryję. Odpowiadając na apel Pani Siudak stwierdził, że ma już nowy
pomysł na rok przyszły. Następnie odniósł się do zgłaszanej często przez radnego Józefa
Banaszka uwagi, że nauczyciele nie uczestniczą w obchodach świąt państwowych. Byliśmy
świadkami, że jest inaczej, że ludzie stają się autentycznymi uczestnikami obchodów.
Radny Józef Banaszek pogratulował organizatorom obchodów Święta Niepodległości. Cieszę
się, powiedział, że moje uwagi przyniosły korzyść.
W dalszej części sesji odbyła się prezentacja filmu „Złotoryja – Stolica Polskiego Złota”. Jak
powiedział Burmistrz – film ten ma promować nasze miasto. Pokazujemy to, co mamy w
rejonie najlepszego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła przerwę w obradach od godz. 14.30 do
14.40.
Po wznowieniu obrad – Rada Miejska głosami: za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 ,
przyjęła Protokół Nr 0002.XI.2015 z sesji z dnia 22 października 2015 r.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz zgłosił wniosek Komisji
Gospodarczej w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nazwy
ulicy.
Rada głosami: za - 14 przeciw – 0 wstrzymało się - 0 wniosek zaakceptowała.
W związku z tym Radni przegłosowali porządek obrad sesji głosami: za --14
przeciw – 0 wstrzymało się - 0, który przedstawia się następująco:
1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał Rady.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Sport, turystyka i rekreacja w mieście.
4. Podjęcie pakietu uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 r.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego
podatku,
- w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych,
- w sprawie opłaty targowej,
- w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych,
- w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w
Złotoryi,
- w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Henryka
Brodatego w Złotoryi,
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o
uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady,
- w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
- w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020,
- w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2016,
- w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016,
- w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.
AD. 1 – SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z WYKONANIA
UCHWAŁ RADY.
Z upoważnienia Burmistrza Miasta, sprawozdanie z realizacji uchwał złożył Sekretarz
Miasta Włodzimierz Bajoński. Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej na rok
2015 podjęte na sesjach w dniu 22.10 i 6.11 zostały zrealizowane na bieżąco. Uchwała w
sprawie nadania nazwy ulicy w Złotoryi ( ul. Granitowa) weszła w życie, została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego w dniu 27 października br.
Uchwałę w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych przesłano do Sądu
Rejonowego w Złotoryi i Sądu Okręgowego w Legnicy. Pozostałe uchwały a mianowicie w
sprawie opłaty targowej, podatku od nieruchomości, wzorów deklaracji podatkowej oraz
ustalenia wysokości stawek od środków transportowych , na dzisiejszej sesji stracą moc i
zostaną podjęte ponownie. Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
stanowiących pomoc regionalną została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj.
Dolnośląskiego z dnia 27 października 2015 r.
Informacja o działalności Urzędu Miejskiego w Złotoryi w okresie międzysesyjnym stanowi
załącznik do protokołu.
AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Radny Józef Banaszek –
1/ Mieszkańcy ul. Basztowej zwrócili uwagę na to, że samochody dostawcze jeżdżą po
deptaku po ul. 10-tej. Pytają, czy ktoś zwolnił ich od respektowania tego ustalenia.
2/ Dlaczego kontenery na śmieci na ul. Górniczej są wystawiane na ulicę a nie stoją obok
budynków mieszkalnych.
Ponadto poinformował, ze został zaproszony na odsłonięcie tablicy poświęconej pierwszym
osadnikom w Złotoryi. Rzecz to bardzo chwalebna, takich miejsc w Złotoryi jest dużo.
Dlatego zgłaszam potrzebę upamiętnienia ofiar stalinizmu na budynku na pl. Lotników
Polskich.
Radny Franciszek Słaby - już kilkakrotnie zwracałem uwagę na przystanek na ul. Hożej. Jest
tam ciemno i nic nie zrobiono aby poprawić sytuację. Proszę więc o wystosowanie pisma do
Starosty w tej sprawie.
Radny Waldemar Wilczyński - podziękował Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnego
za realizację jego wniosków.
Następnie zaproponował, aby jako Rada, radni włączyli się do akcji „Szlachetnej Paczki”.
Wspólnie z radnym Stanisławem Pazerą po sesji zajmą się zbiórką pieniędzy na ten cel.
Radny Bogdan Łoś - od mieszkańców otrzymał informację, że na ul. Chopina jest
wyznaczone niefortunne miejsce do parkowania. Są trudności z wyjazdem.
Radny Andrzej Kocyła - zgłosił, że spowalniacz ruchu na placu za ZOKiR rozsypuje się.
AD. 4 – SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA W MIEŚCIE.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara przypomniała, że organizatorów sportu i
wypoczynku w mieście mamy kilku. Składali oni informację o swojej działalności na
posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Ponieważ frekwencja na komisji
była mała, proszę Pana Dyrektora Zbigniewa Gruszczyńskiego o przybliżenie działalności
ZOKiR w tym zakresie.
Dyrektor ZOKiR Zbigniew Gruszczyński omówił najważniejsze działania Ośrodka , a
mianowicie:
1. Powrót do wyścigu „Wstęgi Kaczawy” – wyścig cieszy się dużą frekwencją zawodników ,
będą jeździć także juniorzy,
2. W zakresie rekreacji były duże działania, odbyły się 4 spacery wakacyjne, imprezy
biegowe, Memoriał T.Pietroszka,
3. Powstała i prężnie działa sekcja brydża sportowego, jest sekcja tenisa stołowego i sekcja
modelarska,
4. Odbywają się imprezy wakacyjne dla dzieci w wakacje, ferie zimowe oraz stałe imprezy
jak „Noc w Muzeum”, Płukanie Złota.
5. Centrum Informacji Turystycznej organizuje rajdy, sprzedaje pamiątki, oprowadza
turystów po mieście itp.
Radny Andrzej Kocyła - w imieniu Stowarzyszenia „Wilkołak” podziękował za pomoc w
organizacji imprez i wręczył pamiątki.
Następnie głos zabrał Kierownik Hali Sportowej „Tęcza” Jacek Zańko i omówił imprezy
sportowe organizowane w hali na przestrzeni roku. Z hali w zakresie kultury fizycznej

korzystają szkoły, stowarzyszenia oraz mieszkańcy miasta.
Zaprosił radnych na niedzielę na mecze ligowe halowej piłki nożnej.
Radny Leszek Antonowicz - powiedział, że na co dzień zajmuje się tematyką sportową.
Uważam, że należałoby odróżnić pojęcie sportu i rekreacji, ponieważ są to słowa, które mają
inne znaczenia. Rekreacja to m.in. działanie zdrowotne, natomiast główną zasadą sportu jest
rywalizacja.
(Z sesji o godz. 14.55 wyszedł radny Władysław Grocki – stan Rady – 13 osób.)
Bazą sportowo – rekreacyjną naszego miasta możemy się szczycić. Szkoła Podstawowa Nr 3
ma kontakty ze Szkołą w Pulsnitz i muszę powiedzieć, że my mamy bazę lepszą i bardziej
funkcjonalną. Sport nie jest na wysokim poziomie od kiedy w 2011 roku znacznie
zmniejszono środki. Dzieci rekreacja nie zainteresujemy. Dofinansowanie klubów jest za
małe. Komisji Oświaty wspólnie z Komisją Rewizyjną występowała o zwiększenie środków
na sport. Rozmawiamy o kwocie 0,5 % z budżetu miasta, co nie jest dużą kwotą. Uważam, że
w mieście dużo zostało zrobione, ale Pan Burmistrz miał hasło wyborcze, że „ miasto to nie
tylko mury”.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski poprosił, żeby nie kreować na sesji fałszywych
przekazów. Stadion na który przeznaczamy duże środki to sport czy rekreacja. Na boisku przy
ul. Wiosennej trenują dzieci i młodzież. Bardzo się cieszę, że Pan radny śledził moje hasła
wyborcze i ja się na nich skupiam.
Jeżeli chodzi o sport to poziom usportowienia dzieci i młodzieży jest tragiczny. Dlatego
organizujemy w SzP Nr 3 i Gimnazjum klasy sportowe. W porównaniu na 1 mieszkańca
dajemy więcej pieniędzy na sport niż w okolicznych miastach…
Klubów mamy bardzo dużo bo 18 i wszystkich trzeba obdzielić. Pytam się więc dlaczego
radni z poprzedniej kadencji zgodzili się w roku 2011 na zmniejszenie środków na sport.
Jeżeli chodzi o przyszłoroczny budżet to proszę o wskazanie z jakiego działu środki
przesunąć i dać na sport.
Radny Leszek Antonowicz przypomniał, że boisko na ul. Lubelskiej było prowadzone w
systemie norweskim i trzeba było prowadzić na nim zajęcia .Robiły to szkoły. Brak środków
w klubach sportowych powoduje, że np. do wyjazdów na zawody muszą dokładać się rodzice.
Dzieci rodziców, których nie stać na dopłatę nie mogą jechać i się zniechęcają ponieważ
sport to rywalizacja.
Radny Waldemar Wilczyński - stwierdził, że stan bazy sportowo – rekreacyjnej w mieście
uważa za bardzo dobry a po remoncie stadionu „Górnika” będzie rewelacyjny.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski powiedział, że nietrudno odnosić się do czegoś co było
kiedyś. Byliście państwo radnymi także w poprzedniej kadencji i wtedy trzeba było
oponować.
O godz. 15.15 na sesję wrócił radny Wł.Grocki, natomiast wyszedł radny Waldemar
Wilczyński – stan Rady 13 radnych.
Radny Andrzej Kocyła poinformował, że Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na sport,
zgłoszenia do 11 grudnia br.
Radny Bogdan Łoś dodał, że nie ujmując nikomu, akrobaci złotoryjscy odnoszą wspaniałe
wyniki . Infrastruktury sportowej jest w mieście dużo. Kiedy miasto się będzie rozwijać, to
dzieci będą trafiać do klubów.
AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk poinformowała, że
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie był omówiony na posiedzeniu Komisji i
jednogłośnie skierowano go na sesję Rady.

Rada w głosowaniu:
za - 13 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII.85.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej
Złotoryja na rok 2015.
Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Pani Skarbnik
wyjaśniła potrzebę zmiany uchwały , która była podjęta na poprzedniej sesji. Uchwałę
skierowano na sesję głosami: za – 11 przeciw – 0
1 głos był wstrzymujący się – powiedziała Przewodnicząca Komisji Irena Mundyk.
Radni w głosowaniu:
za – 13 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XII.86.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk przekazała, że projekt uchwały w
sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych omówiła na posiedzeniu
Skarbnik Grażyna Soja. Zmiana uchwały dotyczy dodania do uchwały § 4 dot. utraty mocy
poprzedniej uchwały.
Jednogłośnie skierowano go na sesję.
Rada w głosowaniu:
za – 13 przeciw – 0 wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII.87.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i
informacji podatkowych.
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej był przedmiotem analizy Komisji Budżetu i
Finansów – powiedziała Przewodnicząca Komisji Irena Mundyk.
Wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik Grażyna Soja . Projekt jednogłośnie skierowano pod
obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za - 13 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII.88.2015 w sprawie opłaty targowej.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk wyjaśniła, że projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych był omówiony na
posiedzeniu Komisji przez Panią Skarbnik Grażynę Soja. Komisja głosami: za – 11 przeciw
– 0 wstrzymało się – 1 skierowała go na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za - 13 przeciw - 0
wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII. 89.2015 w sprawie określenia wysokości podatków od
środków transportowych.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła
poinformował, że projekt uchwały w sprawie utworzenia w Gimnazjum w Złotoryi klasy
sportowej był omawiany na posiedzeniu przez Sekretarza Miasta Włodzimierza Bajońskiego.
Obecni na posiedzeniu radni jednogłośnie skierowali projekt pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za - 12 przeciw - 0 wstrzymało się – 1 (Władysław Grocki)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII.90.2015 w sprawie utworzenia oddziału sportowego w
Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w Złotoryi.

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej na swym posiedzeniu w dniu 24 listopada br.
wysłuchała uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie utworzenia klasy sportowej w
Szkole Podstawowej Nr 3 w Złotoryi. Uchwałę omawiał Sekretarz Miasta Włodzimierz
Bajoński – powiedział Przewodniczący Komisji Andrzej Kocyła. Radni jednomyślnie
skierowali projekt uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za - 13 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XII.91.2015 w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole
Podstawowej Nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi.
Na posiedzeniu Komisji Oświaty – powiedział jej Przewodniczący Andrzej Kocyła projekt
uchwały w sprawie udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół był
omówiony przez Sekretarza Miasta Włodzimierza Bajońskiego. Komisja, po uzyskaniu
niezbędnych wyjaśnień, jednogłośnie skierowała projekt pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za - 13
przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII.92.2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych
przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej , poinformował jej Przewodniczący
Dariusz Dobosz, omówiony został projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.
Członkowie Komisji jednogłośnie skierowali projekt uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za - 13 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII.93.2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.
Radni, członkowie Komisji Gospodarczej , jednogłośnie skierowali pod obrady Rady projekt
uchwały w sprawie wzoru deklaracji za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy przekazał Przewodniczący Dariusz Dobosz.
Radni w głosowaniu:
za – 13 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XII.94.2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że Komisja
analizowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody w ustalania wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty. Komisja
jednogłośnie skierowała projekt uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za – 13 przeciw - 0
wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII.95.2015 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki przekazał, że projekt Programu
Przeciwdziałania Narkomani na latam 2016- 2020 był przedmiotem analizy Komisji. Projekt
omawiał Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński oraz Pełnomocnik ds. Uzależnień Ewa
Mikus . Komisja pozytywnie
oceniła projekt i skierowała go na sesję.
Rada głosami:
za – 13 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XII.96.2015 w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2016 – 2020.
Po omówieniu projektu uchwały w sprawie programu profilaktyki i przeciwdziałania
alkoholizmowi na rok 2016 przez Sekretarza Miasta Włodzimierza Bajońskiego - Komisja
Spraw Społecznych jednogłośnie skierowała go pod obrady Rady – powiedział
Przewodniczący Komisji Adam Bartnicki.
Radni w głosowaniu:
za – 13 przeciw - 0
wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XII.97.2015 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
Komisja Spraw Społecznych na swym posiedzeniu zapoznała się z programem współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński odczytał opinię
Przewodniczącej Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Barbary
Zwierzyńskiej – Doskocz na temat programu oraz informację Burmistrza Miasta Roberta
Pawłowskiego o wynikach konsultacji społecznych na temat programu.
Rada Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała program, w związku z tym Komisja
jednogłośnie skierowała go pod obrady Rady – powiedział Przewodniczący Adam Bartnicki.
Na sesję wrócił radny Waldemar Wilczyński – stan rady – 14 osób.
Rada w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.98.2015 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy
Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą w sprawie skargi na działalność Burmistrza
Miasta , głos zabrała Radca Prawny Barbara Szynkowska. Wyjaśniła Radzie, że skarga
dotyczy generalnie spadku po G.W. W skład spadku wchodziła nieruchomość na ul. H. Było
to wieczyste użytkowanie a właścicielem jest Gmina Miejska Złotoryja. Sprawa toczy się od
dłuższego czasu w sądzie.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski zwrócił uwagę, że to iż sprawa jest w sądzie nie ma
żadnego znaczenia. Mieszkaniec złożył skargę i Rada powinna się nią zająć.
Rada w głosowaniu:
za – 14
przeciw - 0
wstrzymało się - 0
podjęła uchwałę Nr 0007.XII.99.2015 w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Złotoryja.
AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta Robert Pawłowski.
Radnemu Józefowi Banaszkowi - jest to pierwszy sygnał, że coś się dzieje nie tak. Nieraz
dostawy przyjeżdżają z całej Polski i nie są w stanie utrzymać się w obowiązujących
godzinach. Uczulę na to Straż Miejską. Jeżeli chodzi o kontenery na ul. Górniczej to
sprawdzimy, ale takie rzeczy należy zgłaszać do Wydziału Mienia. Tablicę pamiątkową na
ul. Basztowej ufundował Marszałek Tadeusz Samborski. On był także pomysłodawcą tablicy.
Tablic możemy odsłonić w mieście jeszcze kilka a trzeba znaleźć fundatora.
Radnemu Franciszkowi Słabemu – lampy należą do Starostwa Powiatowego.
Radnemu Waldemarowi Wilczyńskiemu - cieszę się, że część Pana wniosków została
wykonana.
Radnemu Bogdanowi Łoś - uważam, że miejsca do parkowania na ul. Szkolnej jest dużo i nie
powinno być problemu z wyjazdem.
Radnemu Andrzejowi Kocyle - jak już informowałem, jeżeli chodzi o spowalniacze to
będziemy szli w kierunku wykonywania spowalniaczy z kostki brukowej.
AD. 6 - SPRAWY RÓŻNE.
Radny Władysław Grocki zapytał dlaczego nie można odtworzyć w internecie przebiegu
sesji i komisji.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski wyjaśnił, że chodzi o specjalną kartę kredytową, która
jest już załatwiana. Następnie poinformował Radę o przebiegu załatwiana sprawy nowej
firmy na Strefie. Wygraliśmy z Zieloną Górą
a za tydzień otrzymaliśmy informację, że przetargi na ziemię w Agencji zostały odwołane.
Próbujemy dotrzeć do kogoś, kto może zmienić tą decyzję.
Chodzi przecież o miejsca pracy dla mieszkańców Złotoryi i okolic.
Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 16-ej Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa
Miara ogłosiła sesję za zamkniętą.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara
http://www.zlotoryja.bip.info.pl/dokument.php?iddok=5143&idmp=166&r=o

