Protokół Nr 0002.XVI.2016
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 24 marca 2018 r.
Sesję Rady Miejskiej w Złotoryi, o godz. 13.45 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara, która stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych co stanowi kworum, przy
którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Przewodnicząca przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z
Burmistrzem Miasta Robertem Pawłowskim i pozostałych zaproszonych gości.
Następnie odczytany został List Gratulacyjny dla Pani Joanny Sosy- Misiak za
przygotowanie i przeprowadzenie Gali wieńczącej Wybory Człowieka Ziemi Złotoryjskiej
2015. Życzenia i kwiaty wręczyli : Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara, Burmistrz
Miasta Robert Pawłowski i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Słaby i Bogdan
Łoś.
Na wniosek Burmistrza Miasta radni głosami:
1) za - 15 przeciw – 0 wstrzymali się – 0 wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku
obrad sesji projektu uchwały w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi,
2) za – 14 - przeciw - 0 wstrzymało się - 1 (L. Antonowicz) wyrazili zgodę na
rozszerzenie pkt 4 porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu
Szkół Miejskich w Złotoryi.
Zaproponowany porządek obrad Rada głosami: za – 15 przeciw - 0 wstrzymało się- 0
przyjęła jednomyślnie.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał Rady.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie z działalności „Hali Sportowej „Tęcza”.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
4.1. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok,
4.2. - w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi,
4.3. - w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków,
4.4. – w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Złotoryi,
4.5. – w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi.
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 przedstawił Sekretarz Miasta
Włodzimierz Bajoński, który powiedział: na poprzedniej sesji Rada podjęła 8 uchwał, które
przesłane zostały do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Wydziału Nadzoru Urzędu
Wojewódzkiego. Cztery uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Woj.
Dolnoślaskiego w dniu 1 marca br. Uchwały budżetowe są realizowane na bieżąco. W
stosunku do uchwały w sprawie płatnego parkowania Wojewoda wydał rozstrzygnięcie
nadzorcze stwierdzając nieważność w § 9 ust. 1, ust. 2 , ust. 3 – 9 i 11 i 12 oraz załącznika

nr 2 do uchwały. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli są wypłacane na bieżąco.
Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotoryja w okresie międzysesyjnym stanowi
załącznik do protokołu.
AD. 2 - WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Radny Józef Banaszek :
1) Dziennik elektroniczny jest w Szkole Nr 3, rodzice ze Szkoły nr 1 proszą o rozważenie
możliwości wprowadzenia takiego dziennika u nich.
2) Na budynkach w Rynku rury spustowe są pozatykane, woda ścieka po rynnach i wypłukuje
spoiny w kostce brukowej. Trzeba się tą sprawą zainteresować. W przypadku Wspólnot
Mieszkaniowych skierować sprawę do zarządów.
3) Kilka miesięcy temu mówiłem o przejściu do ul. Kościuszki od al. Miłej. Bramka jest
zamknięta. Trzeba ustalić kto ją zamyka i dlaczego.
4) Czy coś się będzie działo w mieście z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polskiego?
5) Przejście od ul. Basztowej do Muzeum wygląda obskurnie. Należy poprosić właścicieli o
uporządkowanie terenu.
6) Trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania miasta . Proszę Burmistrza o
zapoznanie radnych z wnioskami.
7) Proszę o uzupełnienie tui na ul. Maluchów. Część z nich uschła.
8) Sprawę transportu dla osób starszych i niepełnosprawnych do Przychodni czy Szpitala
poruszałem już kiedyś. Czy coś się w tej sprawie dzieje ?
Radny Leszek Antonowicz - zapytał czyją decyzją, kogo z urzędników jest, że trzeba
ubezpieczać taką liczbę uczestników zadania, którą zgłosiliśmy do wniosku. Odczułem
rozmowę z urzędnikiem jako próbę szantażu. Lista uczestników jest ruchoma. Ubezpieczenie
wszystkich ma swój wymiar finansowy.
Radny Andrzej Kocyła podziękował Kierownikowi Hali Sportowej za wynegocjowanie
niższej ceny za maszynę do sprzątania parkietu. Czy zaoszczędzone w ten sposób 10 tys. zł
można przeznaczyć na stypendia dla sportowców?
Radny Waldemar Wilczyński zgłosił następujące sprawy:
1) Przystąpić do remontu schodów na pl. Lotników Polskich,
2) Przystąpić do remontu nawierzchni ul. B. Chrobrego,
3) Zakończył się termin składania wniosków do zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego miasta - zapoznać Komisję Gospodarczą
ze zmianami,
4) Proszę o zapoznanie radnych z koncepcją zagospodarowania terenu
ul. Sikorskiego,
5) Przystąpiliśmy do Aglomeracji Jeleniogórskiej. W Internecie znalazłem kilka ciekawych
rzeczy – chodzi o możliwość korzystania z tych pieniędzy. Są przyjmowane wnioski na
remonty obiektów zabytkowych, termomodernizacji obiektów itp. Uważam, że o takie środki
należy walczyć, terminy składania wniosków się kończą.
6) Proszę o dokonanie aktualizacji tablic informacyjnych na ul. Basztowej, chodzi o rok 2016,
7) Proszę o zmianę flagi miejskiej wiszącej przed Urzędem.
Radny Władysław Grocki zgłosił następujące sprawy:
1) Rok temu poruszałem sprawę wykwaterowania ludzi z mieszkań przy ulicy
Chrobrego 2. Wykwaterowani zostali czasowo, na okres remontu budynku. Do tej pory / kilka
lat/ nikt się nimi nie zajmuje. Pani wykwaterowana na pl. Matejki mieszka w kawalerce,
meble niszczeją pochowane po garażach. Co miasto zamierza z tym zrobić?
2) Mieszkańcy ul. Hożej proszą o zamontowanie „ szykanów” na jezdni.

Odbywają się tam wieczorami wyścigi samochodowe.
3) Podokręcać znaki drogowe w Miasteczku Nauki Jazdy.
Radna Agnieszka Zawiślak zawnioskowała o :
1) Zamontowanie barierek na skrzyżowaniu ul. B. Getta Warszawskiego a Rynkiem.
Następnie zapytała: Czy coś się robi w kierunku naprawy uszkodzeń Nad Zalewem i
oczyszczenia dopływu wody do niecki zalewu.
AD. 3 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HALI SPORTOWEJ „ TĘCZA”.
Głos zabrał Kierownik Hali Sportowej Jacek Zańko, który przy pomocy wizualizacji
przedstawił administrowane obiekty sportowe, ich remonty oraz odbywające się zajęcia
sportowe.
Następnie odpowiedział na pytania, które zostały zadane w trakcie posiedzenia Komisji
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.
Pani Wilk z Rady Pożytku Publicznego zapytała o kartę „Benefit system-Kids”
z której mogłaby korzystać jej córka. Niestety, nie mamy umowy z operatorem na tego typu
zajęcia dla dzieci np. ścianki wspinaczkowej. Operator nie jest zainteresowany rozszerzeniem
usług.
Pana Marcina Zawiślaka , który poruszył sprawę zbycia sprzętu gimnastycznego: poręczy,
konia z łękami, równoważni itp. Kierownik odczytał wniosek Komisji o uzyskanie
zainteresowania tym sprzętem. Sprzęt trafił do 2 klubów zajmujących się gimnastyką
sportową a mianowicie w Zabrzu i we Wrocławiu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara podziękowała za złożoną informację i ogłosiła
przerwę w o9bradach od godz. 14.30 do godz. 14.40.
O godz. 14.40 wznowiono obrady.
AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk poinformowała Radę, że
Komisja na swym posiedzeniu, po wysłuchaniu omówienia projektu uchwały w sprawie
zmian w budżecie przez Naczelnika Wydziału Halinę Ulanowską, jednogłośnie skierowała
projekt uchwały na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XVI.126.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej
Złotoryja na rok 2016.
Radny Adam Bartnicki, w imieniu Komisji Spraw Społecznych, której przewodniczy
poinformował, że Komisja po uzyskaniu wyjaśnień o projekcie uchwały w sprawie zmiany
Statutu MOPS - jednogłośnie skierowała projekt pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za - 15 przeciw - 0
wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XVI.127.2016 w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Złotoryi.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz przekazał, że projekt uchwały w
sprawie podwyżki cen wody i ścieków był omówiony przez Prezesa RPK Wiesława

Świerczyńskiego. Komisja głosami: za - 4
projekt uchwały na sesję.

przeciw - 0

wstrzymało się -8 skierowała

Radni w głosowaniu:
za – 6 ( L.Antonowicz, D.Dobosz, B. Łoś, E.Miara, F.Słaby, A.Bartnicki)
przeciw – 2 ( W.Wilczyński, W.Grocki)
wstrzymało się – 7 ( I.Mundyk, Ł.Łuniewski, S.Pazera, M.Gagatek, A.Zawiślak, J.Banaszek,
A.Kocyła)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XVI.128.2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Andrzej Kocyła
przekazał, że Komisja na swym posiedzeniu w dniu 22 marca zapoznała się z projektem
uchwały w sprawie utworzenia w Szkole Podstawowej nr 1 oddziału sportowego i
jednogłośnie skierowała go pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XVI.129.2016 w sprawie utworzenia oddziału sportowego w
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi.
Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zamiaru utworzenia
Zespołu Szkół Miejskich , głos zabrał radny Waldemar Wilczyński. Chcemy zakończyć I etap
zamiaru połączenia szkół, pracujemy na kilku projektach uchwał: pierwszy projekt to projekt
Burmistrza, drugi to projekt obywatelski ( wniosek był kompletny, spełniał wszystkie
wymogi formalno- prawne), trzeci projekt powstał na posiedzeniu Komisji Oświaty.
Wpłynął także projekt uchwały obywatelskiej w sprawie nie wyrażania zgody na łączenie
szkół, ale nie był analizowany.
Na spotkaniu przed sesją radni postanowili przedłożyć projekt zgłoszony jako pierwszy przez
Burmistrza z kilkoma poprawkami , które znajdują się w projekcie Komisji Oświaty. Chodzi
o dopisanie do uchwały zobowiązania Burmistrza do przedstawienia radzie w terminie do 30
kwietnia br. opinii rad pedagogicznych obu szkół, związków zawodowych, rad rodziców ,
przedstawienie danych dotyczących kadry nauczycieli i obsługi, opinii Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu. Taki projekt został przyjęty przez radnych i zaopiniowany pozytywnie.
Rada w głosowaniu:
za – 15
przeciw - 0
wstrzymało się – 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XVI.130.2016 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół
Miejskich w Złotoryi.
AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania udzielił Burmistrz Miasta Robert
Pawłowski.
Radnemu Józefowi Banaszkowi - W Szkole Podst. Nr 3 też nie ma dziennika
elektronicznego. Na tego typu projekty trzeba mieć środki.
Wyczyszczenie spustów i rynien na budynkach w Rynku będzie zrobione, proszę wskazać na
których naszych obiektach mają miejsce te zanieczyszczenia.
Kulminacja obchodów 1050-lecia państwa Polskiego przewidziana jest na dzień
11 Listopada.
Bałagan na ul. Przelot – są tam wspólnoty, sprawdzimy kto ponosi odpowiedzialność za
nieporządek.

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta - zgłoszono ok. 300 wniosków i
zapoznanie się z nimi trochę potrwa. Na najbliższą Komisję Gospodarczą przygotujemy
podsumowanie zmian.
Ul. Maluchów – tuje wysychają ze względu na spływające wody z solą.
Transport w mieście dla osób starszych i niepełnosprawnych – MPK wyceniło nam taką
usługę na ok. 20 – 30 tys. miesięcznie. Nie stać nas na to. W innych miastach jak np. Legnica
mogą pozwolić sobie na wynajęcie autobusu niskopodłogowego do tych celów.
Radnemu Leszkowi Antonowiczowi- jest orzeczenie Sądu, że w przypadku nie ubezpieczenia
uczestników projektu przez stowarzyszenie , w razie wypadku zobowiązania przechodzą na
Gminę.
Radnemu Andrzejowi Kocyle - mimo oszczędności przy zakupie maszyny do czyszczenia
podłogi Hali Sportowej, pozostałe środki musimy znaleźć. Niemniej jednak chcemy
wprowadzić system stypendialny.
Radnemu Waldemarowi Wilczyńskiemu - projekt schodów na pl. Lotników powinien
znaleźć się w budżecie na rok przyszły. W roku przyszłym chcemy także ruszyć z budżetem
obywatelskim, ale zaczniemy od rzeczy drobnych.
Na ul. B. Chrobrego wykonujemy remonty cząstkowe.
W sprawie koncepcji zagospodarowania ul. Sikorskiego i Górnej chcemy rozmawiać z
mieszkańcami.
Wyjaśnienie w sprawie wykorzystania środków z Porozumienia Jeleniogórskiego udzieliła
Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora Katarzyna Iwińska.
Powiedziała m.in., że co 2 miesiące przyjeżdża pracownik z Urzędu Marszałkowskiego do
naszego Punktu Informacyjnego. Zainteresowanie mieszkańców z uzyskania środków jest
małe.
Radny Waldemar Wilczyński poprosił o podanie do publicznej wiadomości, że np. od 31
marca 2016 r. można ubiegać się o środki o termomodernizację.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski przeszedł do dalszej części odpowiedzi na wnioski i
zapytania radnych.
Radnemu Waldemarowi Wilczyńskiemu - tablice informacyjne na ul. Basztowej będą na
dniach wymieniane. Flaga na maszcie przed Urzędem Miejskim jest co m-c zmieniana.
Radnemu Władysławowi Grockiemu - mieszkańcy z budynku Chrobrego 2 zostali
wykwaterowani do pełnych mieszkań. Zachodzi pytanie czy będziemy ten budynek
remontować. W tym roku nie mamy środków żeby to robić, jednak od tematu nie uciekniemy.
Radny Grocki wtrącił, że ci ludzie zostali pozostawieni sami sobie od 7 lat. Nikt się nimi nie
interesuje. Meble mają składowane po garażach, ludzie żyją na kartonach.
W dalszym ciągu odpowiedzi Burmistrza - z szybką jazdą samochodów spotykamy się na
wszystkich ulicach. Nim przyjedzie Policja już nikogo nie ma. Trzeba zapisać numer
rejestracyjny i podać policji.
Zamontowanie progów zwalniających na ul. Hożej nie jest możliwe, ponieważ jest to droga
dojazdowa karetek pogotowia do szpitala.
Radny Franciszek Słaby zgłosił, że na ul. Hożej przy Biedronce skarpa odchodzi od
chodnika. Trzeba interweniować.
AD. 6 - SPRAWY RÓŻNE.
Obecna na sesji Dyrektor Gimnazjum Pani Bożena Bączek zwróciła się do Rady o
pozwolenie na zabranie głosu na sesji.
Rada w głosowaniu: za – 11 przeciw - 0 wtrzymało się – 4 wyraziła na to zgodę.
Wystąpienie Pani Bożeny Bączek o osiągnięciach jako dyrektora stanowi załącznik do

protokołu.
Radny Andrzej Kocyła zapytał, czy coś zmieniło się w sprawie stypendiów naukowych w
Gimnazjum.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że wytypowano 7 uczniów, opracowano regulamin i stypendia
będą przyznawane.
Radny Waldemar Wilczyński zapytał, na jakim etapie jest reaktywacja współpracy z TBS
Kamienna Góra.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski wyjaśnił, że ustalenia są następujące. Jeżeli będziemy
przez kilka lat w ratach płacić do TBS-u po 450 tys. rocznie to wtedy możemy wystąpić z
projektem.
Pani Dyrektor Bożena Bączek odczytała drugą część swojego wystąpienia dotyczącą oceny
jej pracy zawodowej.
Wystąpienie stanowi załącznik do protokołu.
Sekretarz Miasta Włodzimierz Bajoński zwrócił się do Pani Dyrektor o przytoczenie ogólnej
oceny jej pracy. Odpowiedziała, że wszystko zostało upublicznione.
Radny Władysław Grocki - chcę wrócić do tematu zalewu. Można wysunąć daleko idący
wniosek - nie mamy kąpieliska.
Radny Dariusz Dobosz poinformował, że Prezes RPK zobowiązał się, że pomoże przy
sprawie oczyszczenia dopływu wody do zalewu.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski zwrócił się do radnych z prośbą o podanie jakie są
konkretne zastrzeżenia do Zalewu. Dyskutowaliśmy o pewnych zastrzeżeniach, które mogą
usprawnić działalność Zalewu, jeżeli są jakieś inne zastrzeżenia to proszę mi to powiedzieć.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara poprosiła o przegłosowanie Protokołu Nr
0002.XV.2016 z sesji Rady z dnia 25 lutego 2016 r.
Radni w głosowaniu: za - 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
protokół przyjęli.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara złożyła radnym i zaproszonym gościom
życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.
Wobec wyczerpania się porządku obrad o godz. 15.55 Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa
Miara ogłosiła sesję za zamkniętą.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

