Protokół Nr 0002.XIII.2015
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 22 grudnia 2015 r.
i 29 grudnia 2015 r.
Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym o godz. 13.30 Przewodnicząca Rady
Miejskiej Ewa Miara otworzyła sesję Rady Miejskiej
w Złotoryi. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych
(nieobecny L.Antonowicz) co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i
podejmować uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara przywitała obecnych na sesji radnych,
Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim na czele i
pozostałych zaproszonych gości.
Rada głosami: za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 przyjęła Protokół Nr
0002.XII.2015 z sesji Rady , która odbyła się w dniach 6 i 26 listopada 2015 r.
O godz. 13.38 na sesję przybył radny Leszek Antonowicz – stan Rady 15 osób.
Zaproponowany porządek obrad, przyjęty jednogłośnie ( za 15) , przedstawia się
następująco:
1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał Rady,
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych,
3. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015,
- w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi,
- w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Przychodni w Złotoryi,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/`153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30
grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Złotoryja, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w
Złotoryi z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr
XXXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja,
- w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Miasta Złotoryja,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja,
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2016 r.
4. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawy różne.
II, uroczysta część sesji odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. o godz. 13-tej.
Będzie to spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego.
W dalszej części sesji odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych dla złotoryjan, za wybitne
osiągniecia sportowe i promujące miasto.
Listy gratulacyjne otrzymali:
Pan Andrzej Kocyła za zdobycie W-ce Mistrza Europy Zawodowców w Wyciskaniu Sztangi
Leżąc bez koszulek specjalistycznych,
Pani Justyna Wałęska i Konrad Leśniewski za zdobycie Mistrzostwa Europy Zawodowców
Wyciskaniu Sztangi Leżąc bez koszulek specjalistycznych,

Pan Andrzej Wojciechowski , autor książki „ Opowieść Złotoryjska”, na podstawie której
został nakręcony film fabularny.
AD. 1 – SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z WYKONANIA
UCHWAŁ RADY.
Z upoważnienia Burmistrza Miasta , sprawozdanie z wykonania uchwał Rady złożył
Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński.
Na sesji w m-cu październiku br. Rada podjęła 15 uchwał, z czego 8 zostało już
opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Trwają prace przygotowawcze do utworzenia w Gimnazjum i Szk. Podstawowej nr 3 klas
sportowych. Rozliczanie niepublicznych przedszkoli jest realizowane na bieżąco, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w uchwale. Podjęte uchwały w sprawie miejskich programów
obowiązują od dnia 1 stycznia i programy zostaną wcielone w życie.
Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta była realizowana i dzisiaj na sesji znajduje swój finał.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej stanowi załącznik do protokołu.
AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Radny Dariusz Dobosz podziękował Burmistrzowi za naprawę nawierzchni ulicy Bukowej.
Radny Józef Banaszek podziękował za rozwiązanie problemu wyciekania ścieków do
strumyka na ul. Cichej.
Radny Waldemar Wilczyński podziękował radnym , Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” i
innym stowarzyszeniom za pomoc w zorganizowaniu „Szlachetnej Paczki”. Paczkę o
wartości ok.2000 zł otrzymała babcia wychowująca 3 wnuków.
Radny Franciszek Słaby zwrócił uwagę , że podczas montażu oświetlenia świątecznego
właściciele sklepów na ul. Mickiewicza mieli utrudniony wjazd do miasta z towarem. Mówię
o tym – powiedział - żeby nie było tych samych kłopotów przy zdejmowaniu dekoracji.
Następnie podziękował Straży Miejskiej za uporządkowanie terenu parkingu przy wjeździe
do miasta na ul. Legnickiej.
Radny Andrzej Kocyła poinformował, że na spotkaniu w Hali Sportowej dowiedział się, że
godziny treningów dzieci były uzgadniane z trenerem i rodzicami. Ustalił ponadto, że stan
maszyny sprzątającej klej z podłogi po treningach piłki ręcznej jest bardzo zły. Dlatego jest
za zakupem nowej maszyny, co znalazło swoje odzwierciedlenie w budżecie na 2016 r.
AD. 3 - PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara rozpoczęła procedurę uchwalania wieloletniej
prognozy finansowej i budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016.
Wysoka Rado – powiedziała- w związku z zapisami ustawy o finansach publicznych podjąć
musimy uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej. Inicjatywa sporządzenia projektu
uchwały w tym zakresie i jej zmian należy wyłącznie do Burmistrza Miasta i jest
podejmowana nie później niż uchwała budżetowa. Przedstawiana jest Regionalnej Izbie
Obrachunkowej do zaopiniowania.

Uchwałę Nr II/308/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2016 – 2031
przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok
odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Słaby.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk, która
zapoznała Radę z pozytywną opinią Komisji w sprawie projektu uchwały o wieloletniej
prognozie finansowej.
Wystąpienie Przewodniczącej stanowi załącznik do protokołu.
Rada w głosowaniu:
za - 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIII.100.2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja.
Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016 głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Łoś. Zapoznał Radę z treścią Uchwały nr II/306/2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja projekcie uchwały budżetowej Gminy
Miejskiej Złotoryja na 2016 rok oraz Uchwałą Nr II/307/2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia
2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy
Miejskiej Złotoryja przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara przypomniała Radzie procedurę uchwalania
budżetu miasta. Projekt został dostarczony radnym w ustawowym terminie do 15 listopada ,
a następnie szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji z zakresu ich działania.
Zgodnie z obowiązującą procedurą Komisje sporządzały opinie o projekcie budżetu. Na
podstawie tych opinii swoją opinię sporządziła Komisja Budżetu i Finansów, którą przekazała
Burmistrzowi Miasta.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk odczytała opinię Komisji w
sprawie projektu budżetu Gminy miejskiej Złotoryja na rok 2016.
Wystąpienie stanowi załącznik do protokołu.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Robert Pawłowski, który powiedział:
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!
Przedkładam Wysokiej Radzie projekt budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016.
Projekt został przygotowany w oparciu o obowiązujący stan prawny, przewidywane
wykonanie dochodów miasta oraz realizację zadań z uwzględnieniem możliwości
finansowych po stronie wydatków.
Mając świadomość o możliwościach finansowych gminy, biorąc pod uwagę zagrożenia, które
mogą wystąpić w czasie trwania roku budżetowego, jednocześnie uwzględniając najpilniejsze
potrzeby miasta, budżet został przygotowany i przedstawiony Wysokiej Radzie wraz z
projektem uchwały oraz objaśnieniami do projektu budżetu. Planowane dochody budżetu
miasta
wynoszą 50 714.447 zł, a planowane wydatki wynoszą 52 040.447 zł.
Wnoszę o jego uchwalenie.

Rada w głosowaniu:
za – 13 przeciw - 1 (A.Zawiślak) wstrzymało się - 1( W.Wilczyński)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIII.101.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej
Złotoryja na rok 2016.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara stwierdziła, że Rada Miejska uchwaliła budżet
miasta na rok 2016, co pozwoli na realizację postawionych zadań od stycznia 2016 roku.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk poinformowała, że projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie roku 2015 był przedmiotem analizy Komisji.
Wyjaśnień udzielała Pani Skarbnik Miasta. Komisja jednogłośnie skierowała projekt na sesję
Rady.
Radni w głosowaniu:
za - 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007. XIII. 102.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej
Złotoryja na rok 2015.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła przerwę w obradach
od godz. 14.20 do godz. 14.30.
Po wznowieniu obrad nastąpiło wręczenie Listu Gratulacyjnego dla Pani Barbary
Zwierzyńskiej – Doskocz za tegoroczne przedsięwzięcia organizowane w ramach
Stowarzyszenia „Nasze Rio” oraz Złotoryjskiego Centrum Wolontariatu.
Dziękując za wyróżnienie, Pani Zwierzyńska – Doskocz podkreśliła rolę całego zespołu przy
organizacji różnego rodzaju imprez oraz młodzieży zajmującej się wolontariatem.
Radny Adam Bartnicki, w imieniu Komisji Spraw Społecznych, której jest Przewodniczącym
poinformował, że Komisja zapoznała się z uzasadnieniem podjęcia uchwały w sprawie
połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi z MOPS i zaopiniowała projekt
pozytywnie.
Radni w głosowaniu:
za - 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 1 ( L. Antonowicz)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIII.103.2015 w sprawie połączenia Środowiskowego Domu
Samopomocy w Złotoryi z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki poinformował, że projekt
uchwały w sprawie regulaminu Rady Społecznej Przychodni był omówiony na posiedzeniu
Komisji przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Oleksów oraz Sekretarza Miasta. Projekt
został skierowany pod obrady Rady jednogłośnie.
Rada w głosowaniu:
za - 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIII.104.2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni w Złotoryi.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz przekazał, że projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami był omówiony
na posiedzeniu Komisji przez Burmistrza Miasta. Komisja skierowała go na sesję
jednogłośnie.
Rada w głosowaniu:

za - 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIII.105.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/153/2008
Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Złotoryja, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21
maja 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXVI/153/2008
Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 340 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz – poinformował, że
Komisja na posiedzeniu w dniu 18 grudnia br. została zapoznana z treścią uchwały w sprawie
zasad wynajmowania lokali, projekt omówił Burmistrz Robert Pawłowski. Komisja
jednogłośnie skierowała projekt uchwały na sesję.
Radni w głosowaniu:
za – 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XIII.106.2015 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zlotoryja.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Antonowicz.
Omówił sposób rozpatrywania skargi Pani Ćmikiewicz – Wolskiej na działanie Burmistrza
Miasta. Obrady Komisji zostały utajnione ze względu na ochronę danych osobowych.
Opublikowane będą protokoły z posiedzeń Komisji ( było ich 3 ) , są to obszerne dokumenty.
Następnie odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi z posiedzenia z
dnia 14 grudnia 2015 r.
Rada w głosowaniu:
za – 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XIII.107.2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Złotoryja.
Radni w głosowaniu:
za - 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XIII.108.2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w
Złotoryi na 2015 r.
AD. 4 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski podziękował radnym za zrozumienie z jakim podeszli
do kwestii budżetu na 2016 r. W roku przyszłym mamy dużo zadań inwestycyjnych ale także
zadania bieżące jak np. oświata. Obiecuję, że w roku przyszłym inaczej podejdziemy do
pracy nad budżetem i dofinansowanie sportu zwiększymy o 50 tys.zł. Pamiętajmy, że
pieniądze to jest jeden problem jeżeli chodzi o sport, chodzi też o ludzi, którzy ten sport
ciągną.
Jeżeli chodzi o budżet to zachęcam Państwa do podawania własnych pomysłów, nie ma
bowiem ludzi mających patent na wiedzę.
AD.5 – SPRAWY RÓŻNE.

Radny Waldemar Wilczyński zwrócił się z prośbą o opublikowanie mapy ulg do korzystania
dla rodzin posiadających kartę dużej rodziny.
Radny Józef Banaszek złożył wszystkim życzenia zdrowych i wesołych Świąt Bożego
Narodzenia.
Następnie radni podzielili się opłatkiem.
O godz. 14.55 Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła przerwę w obradach
do dnia 29 grudnia 2015 r. do godz. 13-tej.
II część sesji
W dniu 29 grudnia br. o godz. 13-tej , w sali nr 11 Urzędu Miejskiego zgromadzili się radni,
dyrektorzy jednostek miejskich, przedstawiciele stowarzyszeń złotoryjskich i innych
organizacji społecznych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara otworzyła II część sesji Rady Miejskiej i
przywitała wszystkich przybyłych na uroczystą sesję.
Wręczone zostały odznaczenia.
Pan Jerzy Peszko otrzymał Krzyż Żołnierzy Rezerwy z rąk Kazimierza Adamczyka-członka
Rady Krajowej, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego.
Medale Stowarzyszenia Dzieci Wojny wręczył członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Dzieci Wojny Henryk Pawłowski. Otrzymali je: Burmistrz Miasta Złotoryja Robert
Pawłowski oraz Pan Zbigniew Skowron.
Wystąpienia na sesji przeplatane były kolędami w wykonaniu uczennic Gimnazjum w
Złotoryi.
Głos zabrał Komendant Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi Grzegorz Chirowski.
Komendant podziękował za współpracę miasta z policją. Poinformował, że od 15 stycznia
2016 r. odchodzi z pracy w Policji. Złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia
Noworoczne.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara swoje wystąpienia rozpoczęła cytatem z wiersza
Wisławy Szymborskiej „ tyle wiemy o sobie ile nas sprawdzono”. Pracując w Radzie
sprawdzamy się więc, rozstrzygając sprawy drobne ale i duże – wszystkie skierowane w
stronę mieszkańców miasta. Myślę, że wspólnie z Burmistrzem i całym Urzędem działamy
na rzecz mieszkańców. Podjęliśmy 108 uchwał, udało nam się rozwiązać wiele problemów.
Dziękuję wszystkim za wspólną realizację zadań.
Kończący się rok skłania nas do refleksji – powiedział Burmistrz Miasta Robert Pawłowski.
Pierwszy rok pełnienia stanowiska Burmistrza minął mi bardzo
szybko. Był to rok dobrej współpracy z Radą, z mieszkańcami, stowarzyszeniami… Rzecz
polega na zgodnym działaniu. Rok zakończył się powstaniem na strefie 3 firmy, która może
zmienić sytuację gospodarczą naszego miasta. Inwestor zobaczył, że miasto się rozwija, że
Rada w sprawach ważnych jest jednomyślna. Dlatego dziękuję za ten rok i zachęcam do
większej współpracy w roku przyszłym. Stworzone podwaliny będą owocować w latach
przyszłych. Najważniejsza jest zgoda.
Pani Agnieszka Młyńczak – w imieniu Stowarzyszenia III Pułku Piechoty Regionu
Irlandzkiego Cudzoziemskiego podziękowała za zaproszenie na uroczystą sesję.

Burmistrzowi Miasta podziękowała za pomoc w organizacji biwaku historycznego. W roku
2016 biwak ma być powtórzony, swój udział zapowiedziało dużo gości z zagranicy.
Pan Zbigniew Skowron podziękował za zaproszenie na uroczystą sesję Rady. Dziękuję tym,
którzy kultywują Stowarzyszenie Dzieci Wojny. Chodzi o historię niezakłamaną, o której się
nie zapomina. Głównie dotyczy to wiadomości przekazywanych ludziom młodym.
Płk. Henryk Adamczyk - podziękował za organizację uroczystej sesji Rady Miejskiej. W
imieniu Rady Krajowej złożył najlepsze życzenia noworoczne. Nasza organizacja wychodzi
z wychowaniem patriotycznym do ludzi młodych – powiedział .Będziemy rozbudowywać
strzelnicę w Legnicy do długości 300 m. Będą odbywały się zawody nie tylko krajowe ale i
międzynarodowe.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara podziękowała wszystkim za udział w uroczystej
sesji i o godz. 13.50 ogłosiła sesję za zamkniętą.
Zaprosiła wszystkich obecnych do sali nr 10 na słodki poczęstunek.
Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Informacja międzysesyjna – grudzień 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja międzysesyjna – grudzień 2015 r.

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora
1. Obsługa inwestora na LSSE obszar Złotoryja;
2. W odpowiedzi na wniosek złożony do Ministerstwa Spotu i Turystyki o możliwość zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania pn. ,,Modernizacja Miejskiego
Wielofunkcyjnego Stadionu Sportowego w Złotoryi” otrzymano Aneks do umowy o
dofinansowanie ze środków FRKF zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju
Infrastruktury Lekkoatletycznej;
3. Przygotowano Mobilny Punkt Informacyjny, gdzie można było uzyskać bezpłatnie informacje o
możliwościach i zasadach ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE;
4. Rozliczono zakończone zajęcia z zakresu lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży na ,,Otwartych
strefach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Lubelskiej”. Zajęcia odbyły się w okresie od 15
września do 30 listopada br. w wymiarze 40 godzin lekcyjnych 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;
5. Otrzymano informację o zaakceptowaniu Raportu monitorującego nr 5 z zapewnienia trwałości
projektu pn. ,,Rozwój turystyczny pogranicza. Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i
Mimonia” będącego ostatnim raportem w związku z końcem trwałości projektu;
6. Zlecono regenerację boiska trawiastego (płyta treningowa obok stadionu ZKS ,,Górnik”
Złotoryja). Prace takie jak: koszenie, wałowanie, wertykulacja boiska, wyrównywanie punktowe,
dosiew trawy, nawożenie piaskowanie, włókowanie, ogrodzenie, odchwaszczenie, nawożenie
wiosenne potrwają do 30 marca 2016 r.;
7. Zlecono wykonanie opinii w formie pisemnej stanu gruntu na podstawie weryfikacji w terenie
zapisów ewidencji gruntów i budynków w zakresie kas bonitacyjnych dla działek o numerach
geodezyjnych 91/18, 91/19, 91/24, 91/26, 91/28 położonych w Złotoryi, obręb 7;
8. Prace nad zmianą Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Złotoryja;
9. Przygotowano i wysłano do UMWD we Wrocławiu oraz do Gminy Jawor oświadczenia o
kwalifikowalności podatku VAT wraz z aktualnym zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego w
Złotoryi potwierdzającym status Beneficjenta i Partnera Projektu jako podatnika podatku od
towarów i usług w ramach projektów zrealizowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013
będących w okresie trwałości;
10. Prace w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja Miasta Złotoryja jako przykład modelowych
rozwiązań w zakresie ożywienia gospodarczego”, w tym:
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– Wyznaczenie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju eksperta indywidualnego dla
miasta;
- Udział w dwudniowych warsztatach we Wrocławiu pt. Instrumenty ekonomiczno- społeczne –
Integracja działań w programach rewitalizacji;
- Udział w warsztatach w Łodzi pt. Model wdrażania programu rewitalizacji. Procedury
zarządzania i monitorowania;
11. Złożono wizytę partnerską w Mimoniu, gdzie opracowywano koncepcję wspólnego projektu;
12. Udział w szkoleniu regionalnym dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska;
13. Udział w Konferencji Inauguracyjnej Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020;
14. Sprawy bieżące, realizacja płatności rachunków i faktur.

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta
1. Sprzedano 5 mieszkań na rzecz najemców,
2. W wyniku przetargu oddano w dzierżawę na cele rolne nieruchomość gruntową (działka nr 136,
obręb 6) – czynsz 3 100 zł brutto/rocznie,
3. Ogłoszono przetargi na sprzedaż:
 lokali przy ul. Mickiewicza 22/1, ul. Mickiewicza 22/2, ul. Staszica 12/2,
 nieruchomości gruntowej zabudowanej (działka 80/2, obręb 8) przy ul. Krzywoustego 12,
 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Wiejskiej (dz. 282/8), ul. Kamiennej
(dz. 28/10 i 28/11), ul. Krzywoustego (dz. 81, 86/12, 86/13),
4. Przygotowano projekt uchwały dot. zmiany bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych,
5. Wydano:
 3 Postanowienia opiniujące wstępny podział nieruchomości
 1 Decyzję podziałową
 4 Wypisy/wyrysy z mpzp
 2 Zezwolenia na wykreślenie hipoteki
6. Rozstrzygnięto konkurs ofert na wykonywanie dla Gminy prac geodezyjno-kartograficznych na rok
2016
7. Wysłano do rzeczoznawców zaproszenie do składania ofert na sporządzanie operatów
szacunkowych i inwentaryzacje nieruchomości na rok 2016
8. Przygotowano Zestawienie sprzedanych w listopadzie 2015r. gruntów będących w zasobie Gminy
z określeniem ich „wartości historycznej”.
9. Naliczono opłaty adiacenckie w związku z „Przebudową drogi wraz z odwodnieniem i
oświetleniem ulic Warmińskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej w Złotoryi” (10 szt.).
10. Wykonano dokumentację projektową na utwardzenie nawierzchni alejek i wykonanie przyłącza
wodociągowego na cmentarzu komunalnym.
11. Z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu podpisano akt notarialny o nieodpłatnym
przekazaniu nieruchomości na „Budowę chodnika przy ul. Chojnowskiej”.
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12. Otrzymano od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia o zakończeniu inwestycji „Skablowanie linii napowietrznej średniego napięcia przy ul.
Kolejowej”.
13. Otrzymano od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy chodnika przy ul. Chojnowskiej
wraz ze zjazdem w ul. Cmentarną.

Wydział Spraw Społecznych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Współorganizacja Wigilii w Rynku;
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych;
Współorganizacja III Zimowego Biegu szlakiem Wygasłych Wulkanów;
Przygotowanie spotkań świątecznych burmistrza z mieszkańcami;
Wykonanie kalendarza na 2016 r.;
Współorganizacja Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej;
Pomoc przy kręceniu teledysku zespołu Woda Ski Bla;
Rozliczanie dotacji – Sport dzieci i młodzieży, rekreacja.

Główny specjalista ds. informatyki
1. Na stronie www.zlotoryja.pl:
- bieżąca aktualizacja strony,
- zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej;
2. Aktualizacja rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej;
3. Założono stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej dla Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i
Rekreacji – www.bip.zokir.zlotoryja.pl;
4. Założono stronę internetową dla Biblioteki Publicznej w Złotoryi- www.biblioteka.zlotoryja.pl;
5. Założono stronę internetową dla Polskiego Związku Diabetyków Koło w Złotoryi www.diabetycy.zlotoryja.pl;
6. Przeniesiono stronę internetową OLAWS-a z domeny www.olaws.pl na www.olaws.zlotoryja.pl;

Wydział Obsługi Urzędu
1.
2.
3.
4.

Przygotowano posiedzenia komisji i Sesję Rady Miejskiej;
Podpisano umowę na montaż bramy garażowej;
Ubrano choinki w Urzędzie;
Wręczono paczki świąteczne dla dzieci pracowników Urzędu;
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5. Zmieniono ubezpieczyciela samochodów służbowych;
6. Trwa rozliczanie inwentaryzacji.

Wydział Spraw Obywatelskich
1. Realizowano bieżące zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych;
2. Opracowano dla Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy informacji o wydatkach
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 6 września 2015 r. referendum
ogólnokrajowego.

Wydział Gospodarki Odpadami
1. Współorganizacja akcji dotyczącej zbiórki śmieci elektrycznych i elektronicznych przy ul. Marii
Konopnickiej z firmą AG-EKO z Lubina, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2015 r.;
2. ogłoszenie przetargu pn.”Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych miasta Złotoryja od
01.01.2016 r. do 30.06.20.16 r.;
3. Popisanie umowy użyczenia z Polskim Czerwonym Krzyżem na użyczenie gruntu pod pojemniki na
odzież używaną

Wydział Budżetu i Finansów
1. Sporządzenie miesięcznych sprawozdań za listopad 2015 r.;
2. Wystawianie upomnień:
- na podatek od nieruchomości – osoby fizyczne i osoby prawne,
- na opłatę dodatkową,
- na podatek od środków transportu;
3. Przygotowywanie decyzji ustalających wysokość podatków;
4. Złożenie w Sądzie Rejonowym 6 pozwów – dot. wieczystego użytkowania;
5. Wystawienie wezwań do złożenia deklaracji podatkowej – dot. środków transportu;
6. Wystawienie postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego – dot. podatku od
nieruchomości, podatku od środków transportu;
7. Wystawienie tytułów wykonawczych:
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne i osoby prawne,
- za mandaty , zajecie pasa drogowego,
- za opłatę dodatkową,
- podatek od środków transportu;
8. Wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych;
9. Wystawienie faktur za lokale użytkowe za m-c XI-2015 r.;
10.Rozliczono podatek VAT za m-c XI-2015 r.;
11.Sporządzenie deklaracji rozliczeniowej DRA, RCA, RSA, RZA;
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12.Sporządzenie PIT-4R I 8 AR;
13.Sporządzenie deklaracji PFRON.

Wydział Mienia
1. Rozstrzygnięto przetarg na najem lokali użytkowych ul. Szkolna 8c/1 i 8c/2 oraz podpisano umowy
najmu;
2. Rozstawiono stożek dekoracyjny na Rynku oraz zawieszono i włączono iluminacje świąteczne na
terenie miasta;
3. Wyburzono budynek komunalny przy ul. Krzywoustego 17 w Złotoryi;
4. Zamówiono zestaw zabawowy na plac zabaw przy ul. Tuwima;
5. Otrzymano zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu na ul. Piłsudskiego, ul. Basztowej oraz ul.
Rynek;
6. Naprawa chodnika na ul. Złotej;
7. Szutrowanie dróg - ul. Na Skarpie, ul. Bukowej, ul. Wiejskiej;
8. Wyrównanie ulic Bukowej, ul. Parkowej, ul. Łąkowej;
9. Łatanie dziur w drodze ul. Konopnickiej;
10.Pomoc przy rozstawianiu sceny w Rynku;
11.Podpisano zlecenie z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym na opróżnianie koszy ulicznych
na okres styczeń- luty 2016 r.;
12.Została wysłana oferta 7 lokali do remontu dla 14 osób;
13.Opracowuje się nowe wzory wniosku o przydział mieszkania oraz ankiety uzupełniającej do
wniosku;
14.Przydzielono lokal zamienny dla lokatorki budynku ul. Łąkowa 3. Będą przygotowane lokale dla
kolejnych lokatorów tego budynku (budynek musi być wykwaterowany).

Główny specjalista ds. oświaty
1. Została przeprowadzona kontrola problemowa przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział
Polityki Społecznej, w zakresie wykorzystania przez gminę środków Funduszu Pracy na realizacje
dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
2. Zostały wydane kolejne decyzje w sprawie przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy;
3. Odbyła się kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, wsprawie
przekształcenia w przedszkola, oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w Szkole Postawowej nr
1 w Złotoryi i Szkole Postawowej nr 3 w Złotoryi.
4. Odbyło się otwarcie Niepublicznego Przedszkola Montessori ,,Kangurek” przy ul. Żeromskiego 7 w
Złotoryi;
5. Zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Banku Zachodniego WBK S.A w Złotoryi z
dyrekcją szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem spotkania było
przedstawienie form współpracy oraz wsparcia finansowego jakie oferuje Bank i Fundacja Banku
Zachodniego WBK, na realizację inicjatyw organizacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży jak również
na funkcjonowanie Karty Szkolnej.
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6. Odbyło się spotkanie z dyrektorami i nauczycielami wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej
nr 3 w Złotoryi i Gimnazjum w Złotoryi, odnośnie uruchomienia od 1 września w/w szkołach
oddziałów sportowych;
7. Naliczono dotacje dla niepublicznych przedszkoli za miesiąc grudzień; wystawiono noty księgowe
dla gmin (z tytułu uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Złotoryi);
8. Podpisano aneksy do arkuszy organizacyjnych placówek na rok szkolny 2015/2016;
9. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2015.

Straż Miejska
1. Zabezpieczenie i obstawa:
- przemarsz z okazji obchodów 70 lecia szkoły SP1,
- bieg mikołajkowy Fundacji Animus,
- rocznica wprowadzenia stanu wojennego;
2. W związku z pracami energetycznymi na ul. Cmentarnej zabezpieczono miejsce prac i
kierowano ruchem drogowym;
3. Usunięto 5 wraków pojazdów z ulicy Słowackiego, Tęczowej, Sportowej, Wilczej;
4. Odłowiono i przewieziono do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy psa, którego
właściciel pozostawił zamkniętego w mieszkaniu . ustalono, że przebywa na leczeniu w
szpitalu psychiatrycznym;
5. Asystowano pracownikom RPK i UM podczas interwencji dotyczących spraw mieszkaniowych
(ul. Łąkowa);
6. Udzielano asysty również pracownikom MOPS w związku z interwencją na ul. Solnej;
7. W ramach akcji ,,żółta kartka‘’ zdyscyplinowano 7 kierowców;
8. Zrealizowano 3 konwoje wartości pieniężnych dla UM Złotoryja;
9. Przeprowadzono 4 wywiadów - kontroli , na zlecenie WSO UM Złotoryja odnośnie
postępowania o wymeldowanie;
10.Systematycznie dokonywane są kontrole stanu tech. parkomatów oraz obsługiwana jest
wymiana i opróżnianie tych urządzeń;
11.Udzielono pomocy prawnej innym jednostkom straży gminnej i miejskiej w związku z
prowadzonymi postępowaniami - fotoradary i ,,czerwone światło’’;
12. Straż miejska brała udział w spotkaniu służb powiatu złotoryjskiego w sprawie
postępowania z dzikimi zwierzętami;
13. W sprawie dzików dokonujących zniszczeń na terenie miasta interweniowano przy ul.
Chrobrego, Kopalnia Aurelia oraz na pl. Sprzymierzeńców;
14. Dokonano przeglądu i kontroli lokali w których znajdują się automaty do gier hazardowych
- kasyna w celu weryfikacji posiadanych informacji co do działalności tych miejsc informację
o aktualnych kasynach przekazano do Urzędu Celnego w Legnicy.

ZOKIR
I. Organizacja i realizacja imprez i zajęć merytorycznych:
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1. Przygotowania do imprez: „Wigilia w Rynku” (2 edycje), 34 rocznica Stanu Wojennego w Polsce i
Złotoryi;
2. Uczestnictwo w posiedzeniu Komisji OKiKF oraz w sesji na temat: „Sport, turystyka, rekreacja”;
3. Miniplayback – Show, impreza estradowa dla dzieci;
4. Przygotowanie i reklama „Koncertu Sylwestrowego”;
5. Koncert „Dla Ciebie Mikołaju” oraz domowe wizyty mikołajkowe;
6. Wystawa w muzeum „Nie zanieczyszczajmy rzeki Kaczawy” (organizator konkursu i wystawy CIT).
II. Imprezy przy współpracy ZOKIR:
1. Spotkania teatralne (katolicki Teatr Edukacji, Kraków 3 edycje);
2. Światowy Dzień Cukrzyka;
3. 70.lecie Szkoły Podstawowej nr 1;
4. Gala Filmowa i 4 projekcje „Opowieści złotoryjskiej”;
5. Karczma Piwna PGP Bazalt w Wilkowie.
III.Prace techniczno – gospodarcze:
1. Malowanie zaplecza w pomieszczeniach Muzeum Złota;
2. Inwentaryzacja w „Pałacyku” nad zalewem złotoryjskim;
3. Wywiezienie sprzętu i wyposażenia z pomieszczeń Pałacyku, sprzątanie w obiekcie (pokoje, sala
wielofunkcyjna, magazyny);
4. Wypuszczenie wody z zalewu, kanału dopływowego i osadnika;
5. Bieżące utrzymanie czystości na terenie zalewu złotoryjskiego i wokół niecek basenu przy ul.
Legnickiej.

Miejska Biblioteka Publiczna
Zorganizowano:
- 5 lekcji bibliotecznych z cyklu „Między książką a zabawą” organizowanych dla dzieci przedszkolnych
oraz uczniów szkół podstawowych,
- 1 spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK) ogólnopolski projekt Instytutu Książki,
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- 1 spotkanie literacko - plastyczne pt. „Pomaluję Ci świat” w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska
Czyta Dzieciom (spotkanie z artystą plastykiem Lidią Malicką-Gabinet),
- 1 spotkanie: „Popołudnia z baśnią”. Cykliczne comiesięczne warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat i
rodziców,
- rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom w konkursach: 1) fotograficznym o zasięgu
powiatowym pt.„Wilkołak – Wilcza Góra w obiektywie” zamieszczonym na portalu społecznościowym
Facebook; 2) konkursie plastycznym o zasięgu powiatowym pt. „Papierowe Anioły”. Konkurs
przeznaczony dla uczniów klas 2. szkół podstawowych,
- 1 koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego w Złotoryi pt. „Jesienne barwy
muzyki”,
- 2 wernisaże wystaw malarstwa: 1)„Sonaty Grodzieckie” - wernisaż wystawy prac malarzy z pleneru
na Zamku Grodziec 8-15 listopada 2015 r.; 2) „Między Ziemią a Niebem – obrazy malowane
natchnieniem” - wernisaż wystawy malarstwa Marka Głowackiego mieszkańca Jeleniej Góry,
- 4 warsztaty: 2 warsztaty - „Małe co nieco o pszczołach i miodzie” w ramach programu z zakresu
edukacji ekologicznej „Tak dla EKO”; 2 warsztaty - „Piątek-domówka na dobry początek-udana
impreza bez alkoholu? Czy to możliwe” - w ramach programu z zakresu uzależnień i profilaktyki
zdrowia.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
1. Spółka wykonywała następujące prace bieżące:
- eksploatacja sieci wod. – kan na terenie gminy Krotoszyce,
- usunięto 49 awarii – zgłoszenia dotyczące instalacji elektrycznych, gazowych i wodnych w
zasobach komunalnych,
- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, gminy Krotoszyce i gminy
Zagrodno,
- wykonano bieżące prace związane z pielęgnacją zieleni, utrzymaniem czystości i konserwacją
elementów małej architektury w mieście,
- konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście.
2. Odbiór nowego specjalistycznego pojazdu - podnośnika koszowego do prac konserwacyjno –
montażowych, tj. IVECO MULTITEL;
3. Podpisano zlecenie z Gminą Miejską w Złotoryi na opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy
ulicznych;
4. Kontynuacja robót budowlano – remontowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w
Złotoryi;
5. Prace remontowo – budowlane związane z remontem dachu na zlecenie Wspólnoty
Mieszkaniowej będącej pod Zarządem Spółki;
6. Zakończenie prac przy budowy sieci wod. – kan.
przy ul.
Lubelskiej
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w Złotoryi (zlecenie z Urzędu Miejskiego);
7. Montaż stożka świątecznego w centrum miasta oraz montaż świątecznych dekoracji świątecznych;
8. Akcje Działu Nieczystości Stałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w Złotoryi.

Hala Sportowa Tęcza
1.
2.
3.
4.

Zorganizowano Międzynarodowy Turniej Integracyjny (siatkówka na siedząco) – 4-6 grudnia
Zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego 50+
Organizujemy spotkania Ligi Halowej Piłki Nożnej
Zorganizowano Gwiazdkowy Turniej Tenisa Ziemnego

Pozostałe działania
1. Przy ul. Basztowej na budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została odsłonięta tablica
upamiętniająca przybycie do Złotoryi w 1945 polskich osadników. Tablicę ufundował Zarząd
Województwa Dolnośląskiego.
2. Burmistrz Miasta uczestniczył w uroczystej premierze filmu „Opowieść Złotoryjska”.
3. Burmistrz Miasta wziął udział w uroczystym otwarciu prywatnego przedszkola Montessori
Kangurek.
4. Zostały przeprowadzone rozmowy z potencjalnymi kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu
Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
5. Podsumowanie akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”.
6. Burmistrz Miasta wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Banku Zachodniego WBK SA w
sprawie współpracy złotoryjskich szkół z Fundacją BZ WBK.
7. Burmistrz Miasta wziął udział otwarciu VIII Międzynarodowego Integracyjnego Turnieju Piłki
Siatkowej i w Dniu Inwalidy, a także w zakończeniu tej imprezy.
8. W Urzędzie Stanu Cywilnego, a także w domu jednego z małżeństw zostały przyznane w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
9. Wraz z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Burmistrz Miasta uczestniczył w
uroczystości przekazania listu gratulacyjnego oraz podwyższonego świadczenia opiekuńczego 100letniej mieszkance naszego Miasta.
10.Wiceburmistrz Miasta uczestniczył w akcji Funadcji Animus – Mikołajkowy Bieg z Fundacją
Animus.
11.Burmistrz Miasta wziął udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Kaczawskie”
w Męcince.
12.Burmistrz Miasta oraz Wiceburmistrz spotkali się z Burmistrzem Pulsnitz w sprawie realizacji
wspólnych projektów w ramach Euroregionu Nysa.
13.Burmistrz Miasta spotkał się z przedstawicielami firmy Veolia, specjalizującej się w budowie
oczyszczalni oraz spalarni osadów.
14.Burmistrz Miasta wziął udział w posiedzeniu Grup Roboczych Euroregionu Nysa: Zabytki i Historia.
15.Burmistrz Miasta wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej.
16.Burmistrz Miasta wziął udział w uroczystym spotkaniu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w
Złotym Stoku.
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17.Na zaproszenie Fundacji „Ocelot” Burmistrz Miasta był na spektaklu przygotowanym przez
Fundację pt. „Opowieść zimowa” w Teatrze Polskim we Wrocławiu.
18.Burmistrz Miasta otworzył Turniej Tenisa Stołowego 50+.
19.Na Radzie Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Burmistrz Miasta przedstawił
aktualną sytuację gospodarczą Złotoryi oraz stan współpracy z LSSE. Rada Nadzorcza LSSE
rekomendowała poszerzenie złotoryjskiej podstrefy LSSE o kolejne 19,5 ha.
20.Burmistrz wraz z Wiceburmistrzem i Sekretarzem Miasta wziął udział w spotkaniu poświęconym
34-rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego.
21.Burmistrz Miasta wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu udziałowców
Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze.
22.Burmistrz Miasta wraz z Wiceburmistrzem wizytowali nowo uruchamiany w złotoryjskiej
podstrefie LSSE zakład produkcyjny – Schneider.
23.Burmistrz Miasta brał udział w nagraniu programu telewizyjnego dla Telewizji Regionalnej we
Wrocławiu o złotoryjskiej tradycji śpiewów wigilijnych.
24.Burmistrz Miasta wziął udział w spotkaniach opłatkowych Klubu Sportowego „Ren-But”, Klubu
Abstynenta, Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Seniora, Przychodni Rejonowej,
Związku Emerytów i Rencistów.
25.Wiceburmistrz Miasta wziął udział w Jeleniej Górze w spotkaniu opłatkowym Diecezji Legnickiej.
26.Burmistrz Miasta wziął udział w spotkaniu podsumowującym kolejny rok działalności Klubu
OLAWS.
27.Burmistrz Miasta wziął udział w ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Zespołu
Interdyscyplinarnego.
28.Burmistrz Miasta wraz z Sekretarzem wzięli udział w jasełkach zorganizowanych przez Przedszkole
Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Gimnazjum im. Valentina Trotzendorfa.
29.Wiceburmistrz Miasta wziął udział w Integracyjnej Karczmie Piwnej w Skansenie GórniczoHutniczym w Leszczynie.
30.Burmistrz Miasta wziął udział w pracach komisji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
zajmującej się procedurą przyznania zezwolenia na działalność gospodarczą w LSSE firmie Borgers.
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Opinia
Komisji Budżetu i Finansów
we sprawie budżetu na rok 2016 Gminy Miejskiej Złotoryja.
Pani Przewodnicząca !
Wysoka Rado !
Panie Burmistrzu !
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Złotoryi dwukrotnie, na swych
posiedzeniach zajmowała się projektem budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na
rok 2016. Przeanalizowano dochody i wydatki budżetowe, zapoznano się z
materiałami informacyjnymi oraz uzyskano szczegółowe wyjaśnienia od
Skarbnika Miasta. Stwierdzono, że projekt budżetu został sporządzony
zgodnie z prawem i ustawą o finansach publicznych.
Poszczególne Komisje Rady Miejskiej , które zajmowały się analizą projektu
budżetu z zakresu swojego działania wydały pozytywne opinie do budżetu.
Wysoka Rado!
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2016.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Irena Mundyk

Opinia
Komisji Budżetu i Finansów w sprawie
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2016 - 2031 .

Pani Przewodnicząca !
Wysoka rado!
Panie Burmistrzu !
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Miejskiej Złotoryja jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach
publicznych. Zgodnie z zapisem ustawy, uchwała ta musi być podejmowana
nie później niż uchwała budżetowa.
Komisja Budżetu i Finansów na swych posiedzeniach dokonała analizy
projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
naszej gminy, otrzymała szczegółowe wyjaśnienia od Pani Skarbnik i uznała,
że prognoza finansowa została sporządzona zgodnie z literą prawa i ustawą
o finansach publicznych.
Wysoka Rado !
Na podstawie otrzymanych wyjaśnień oraz przedłożonego materiału Komisja
Budżetu i Finansów pozytywnie ocenia projekt uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2016 –
2031.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Finansów
Irena Mundyk

