WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Radny Władysław Grocki w imieniu nieobecnej na sesji radnej Agnieszki Zawiślak złożył na ręce
Przewodniczącej Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta interpelacje na piśmie, o następującej treści:
"1. Zwracam się z prośbą o zaplanowanie w 2017 r. pracy nad planowaniem budżetu na 2018 r. wraz
z Radnymi. Radni powinni wiedzieć w jaki sposób i czym kierują się osoby tworzące budżet naszej
gminy. W projekcie budżetu na 2017 r. nie ma ujętych istotnych interpelacji radnych i wniosków
mieszkańców w ważnych dla nich sprawach.
Odpowiedź: Prace nad budżetem odbywają się zgodnie z procedurą określoną w Uchwale
0007.VIII.27.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej. Na każdym etapie tych prac zarówno Burmistrz, jak i Skarbnik są do
dyspozycji Radnych oraz Mieszkańców, którzy mogą zgłaszać swoje propozycje do budżetu.
2. Proszę o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie od 01 stycznia 2018 r. "budżetu
obywatelskiego". Mieszkańcy Złotoryi chcą samodzielnie decydować o części pieniędzy z budżetu na
inwestycje w ich miejscu zamieszkania.
Odpowiedź: Zanim podejmiemy decyzję o wprowadzeniu Budżetu Obywatelskiego, proponuję
żebyśmy przedyskutowali czy to jest najlepsza forma aktywizacji mieszkańców naszego miasta. Nie
chciałbym, żebyśmy ulegali tylko modzie, ale żebyśmy stworzyli narzędzie – niekoniecznie musi być to
Budżet Obywatelski, które zaktywizuje jeszcze bardziej naszych Mieszkańców. Przede wszystkim
należy zadać sobie pytanie, co mogłoby zostać zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, a
obecnie nie jest możliwe do zrealizowania np. w skutek inicjatywy Radnych czy Mieszkańców?
3. Proszę o przedstawienie rozliczenia Radnym Rady Miejskiej w Złotoryi, jakie kwoty zostały
przeznaczone w okresie od 01 stycznia do 30 listopada 2016 r. na dofinansowanie imprez
organizowanych na terenie naszego miasta z pieniędzy publicznych.
Odpowiedź: Zestawienie dofinansowania imprez organizowanych w Złotoryi za okres 01.01. 30.11.2016 zostało przekazane.
DOFINANSOWANIE IMPREZ w 2016 r.
1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 4.000 zł (płatność ZOKiR) – KH ZHP
2. Konkurs Sygnalistów Myśliwskich - 285,36 zł (Nadleśnictwo Złotoryja)
– plakat
3. Młodzież zapobiega pożarom – konkurs dla młodzieży szkolnej– 300 zł (Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych RP)
- brelok - nagrody
4. V Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja – 1.990 zł (Klub Abstynenta
„Relaks”)
- puchary, statuetki, medale
5. Zawody Strongman „Od przedszkolaka do zawodowca” (zawody dla dzieci podczas Dni
Złotoryi) – 4.255 zł (Stow. Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „Wilkołak”)
- nagrody
– koszulki

6. Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka – 799,99 zł (Polski Związek Wędkarski koło w
Złotoryi)
- nagrody
7. Święto Policji – 2.033,17 zł
- ciasto
- art. spożywcze
– nagrody dla policjantów (płatność ZOKiR)
8. VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Halowej - 3.950 zł (ZKS „Górnik”)
- pobyt gości
9. Grand Prix Zagłębia Miedziowego w Biegach – 918,00 Biegi Przełajowe (OLAWS Z-ja)
– puchary
– catering
10. Memioriał im. Stalskiego– 4.100 zł (Stow. Piłki Ręcznej „Oldboys Górnik Złotoryja)
– catering
11. Mistrzostwa Polski IMAF - 5.016 zł (Stow. Sportowo-Rekreacyjne „Asklepios”)
– medale
12. Pobyt Polonii z Francji podczas Dymarek Kaczawskich – 3.000 zł
13. Dzień Dziecka organizowany przez Komendę Powiatową Policji – 1.000 zł – płatność ZOKiR
- animacje dla dzieci
- art. papiernicze
14. VII Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów – 52.697,82 zł w tym: budżet UM 20.845.11 zł;
płatność ZOKiR 31.852,71 zł):
- koszulki z nadrukiem
- medale, tabliczki + grawer
- opaski silikonowe
- zajęcia przygotowawcze
- obsługa spikerska
- TOI – TOI
- ochrona
- obsługa medyczna
15. Turniej tenisa ziemnego – 2.455,45 zł (Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe)
- puchary
- dyplomy
- medale
- obchody 25-lecia ZTT
16. Turnieje tenisa stołowego (weteranów, rodzinny, mikołajkowy) – 1.062 zł (ULKS „Ursus” )
- puchary
17. Festiwal Tańca Dance Art. Festiwal – 3.998,82 zł (Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD) płatność przez ZOKiR
- aktualizacja strony
- usługa fotograficzna
- nagrody
- plakaty
- puchary tabliczka + wysyłka
- projekt graficzny

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.

- bilet lotniczy + opłaty
- wydruk dyplomów
II Puchar Burmistrza Złotoryi w Biegu na Orientację – 4.662 zł (UKS „Orientpark” Iwiny) płatność ZOKiR
- organizacja imprezy
- woda
Zlot Fanów Ewy Farnej – 9.950 zł – płatność ZOKiR
- scena, nagłośnienie, oświetlenie
- wyżywienie
Przewóz emerytów: do Lichenia (transport w 2 strony) oraz Kielc (3-dniowa wycieczka, 50
osób, transport w 2 strony oraz do dyspozycji na miejscu) – 6.800 zł – płatność ZOKiR
Udział Melisy Fortwengel w festiwalu – 712 zł – płatność ZOKiR
II Mistrzostwa w Brydżu Sportowym Parami – 1.927,66 zł
płatność ZOKiR
- art. spożywcze
- sprzęt
- puchary
- dyplomy
- nagrody
- art. zakupione na potrzeby organizacji turnieju
Przewóz Sybiraków do Częstochowy – 820 zł – płatność ZOKiR
Biwak Historyczny – Gmina – 19.255,39 zł + płatność ZOKiR 23.638,51 zł = 42.893,90 zł
- transport
- plakat, ulotki, zaproszenia
- proch
- udział w rekonstrukcjach
- wynajem płotów ochronnych
- ochrona imprezy
- obsługa sanitarna
- art. spożywcze
- wyżywienie
- obsługa reporterska, reklama
Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota – 11.513,28 zł (Polskie Bractwo Kopaczy Złota)
płatność ZOKiR
- zabezpieczenie sanitarne
- usługa gastronomiczna
- puchary, figurki, medale
- koszulki z nadrukiem
Udział w Mistrzostwach Świata w Płukaniu Złota – 2.600 zł (Polskie Bractwo Kopaczy Złota)
- organizacja wyjazdu (płatność ZOKiR)
- druk ulotki
Memoriał im. T. Pietroszka - 960 zł (UKS „Kosynier”, Zespół Szkół Ogólnokształcących)
– catering
Kresowiacy – wykład – 550 zł – płatność ZOKiR (Koło Kresowian przy TMZZ)
Konkurs historyczny z okazji 11 Listopada – 2.155 zł

30.
31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.
38.
39.

- nagrody – 1.500 zł (płatność ZOKiR)
- statuetki
Festiwal Piosenki Patriotycznej – nagrody – 2.000 zł – płatność ZOKiR
Senioralia – 2.750 zł
– obsługa muzyczna (płatność ZOKiR)
- dofinansowanie balu
- transport zespołu z Prochowic
VI Złote Dyktando – 4.080 zł
- baner
- druk plakatów i zaproszeń
- znaczki okolicznościowe
- napisanie treści dyktand
- wynagrodzenie gościa specjalnego
- papieroplastyka, kwiaty
- art.spożywcze
VIII Turniej Dzieci i Młodzików Ju Jitsu i Sport Kenjutsu o Puchar Burmistrza – 1.998 zł (Stow.
Sportowo-Rekreacyjne ‘”Asklepios”)
- medale
Akcja charytatywna dla pogorzelców – 480 zł (Stowarzyszenie Nasze Rio)
Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW WRPF – 10.034 zł (Stow. Sportowego
Wyciskania Sztangi Leżąc „Wilkołak”)
- puchary
- koszulki
- medale i statuetki
- baner, plakat
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – 1.000 zł (Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w
Złotoryi)
- medale-patery
- nocleg prelegenta
- kwiaty
Festiwal WatchDocs –537 zł – plakat, art.papiernicze (Stowarzyszenie „Nasze Rio”)
Międzynarodowa Święto Misia Pluszowego z Fabryką Urodzin – 784 zł
I Międzynarodowy Turniej Andrzejkowy w Piłkę Siatkową – 540 zł (Zespół Szkół Miejskich) –
noclegi i wyżywienie gości z Mimonia

4. Informowanie Radnych raz w miesiącu na komisjach kto złożył wniosek do UM w Złotoryi o
dofinansowanie imprez, jaka kwota na tą imprezę została przeznaczona przez ZOKiR w Złotoryi i
ustalanie z Radnymi kwoty wsparcia.
Odpowiedź: Proponowany sposób przydzielania wsparcia na imprezy organizowane w Złotoryi i dla
mieszkańców miasta, jest mało efektywny. Wnioski przez organizatorów musiałby być składane co
najmniej na miesiąc przed wydarzeniem. Eliminowałoby to wartościowe przedsięwzięcia, które
potrzebują dofinansowania w krótkim czasie ( kilku, kilkunastu dni) np. ze względu wycofania się
sponsora, większej ilości uczestników itp. Ponadto przydział środków nie leży w kompetencjach Rady
Miejskiej lecz organu wykonawczego w tym przypadku Burmistrza Miasta Złotoryja.

5. Zmniejszenie kwoty przeznaczonej na "promocję jednostek samorządu terytorialnego" w projekcie
budżetu na 2017 r. i przekazanie jej na niecierpiące zwłoki naprawy placów zabaw, oświetlenie ."
Odpowiedź: Promocja służy zbudowaniu, wypromowaniu marki Miasta Złotoryja, miasta w którym
turyści i inwestorzy, a przede wszystkim mieszkańcy się zakochają. Jednak zbudowanie takiej marki
wymaga bardzo dużego wysiłku, zaangażowania wielu osób. Bez pieniędzy nie da się tego zrobić, bo
nawet najlepszy produkt, towar marka, jeśli nie zostanie pokazana światu, to nikt się o niej nie dowie,
czyli nikt nas nie odwiedzi, nie wzrośnie nam liczba mieszkańców czyli podatników oraz liczba
inwestorów – też podatników - dającym miejsca pracy mieszkańcom. Złotoryja do tej pory nie wydaje
zbyt wiele na tę działania. Od 2015 roku z roku na rok pieniądze na ten cel są sukcesywnie
redukowane. Budżet na promocję na rok 2017 jest znacznie mniejszy niż w roku 2016. Pomimo tego
realizujemy coraz więcej projektów, coraz bardziej jesteśmy widoczni, ponieważ te środki
wykorzystujemy w sposób bardzo przemyślany i efektywny.
Radny Józef Banaszek zgłosił następujące sprawy:
1. W informacji międzysesyjnej dostaliśmy informację o udziale Burmistrza w debacie na temat
oświaty. Proszę o przybliżenie wyniku spotkania.
Odpowiedź: Niestety debata poświęcona rynkowi pracy i edukacji w powiecie złotoryjskim nie
przyniosła konstruktywnych wniosków. Mimo wszystko uważam, że była potrzebna i może być
krokiem w kierunku rozwiązywania problemów oświaty – głównie zawodowej na terenie Złotoryi.
Miasto Złotoryja jest otwarte na współpracę w tym zakresie, ale pragnę przypomnieć, że za
szkolnictwo średnie na naszym terenie odpowiada Starostwo Powiatowe. Mam jedynie nadzieję,
że jego kondycja pozostanie zdecydowanie lepsza niż organu prowadzącego.
2. Proszę o wyczyszczenie rynien na budynkach na ul. Piłsudskiego. Rok temu też zgłaszałem tą
sprawę, że deszczówki są zatkane ale nie wszystkie zostały udrożnione.
Odpowiedź: Sprawa została zgłoszona do zarządcy budynku.
3. Wracam jak co roku do święta 11 Listopada i powtarzam moje spostrzeżenie. Jak na tych
uroczystościach nie będzie nauczycieli to nie będzie wychowanków.
Odpowiedź: Ocena nauczycieli jest zbyt surowa, a przede wszystkim niesprawiedliwa. Złotoryjscy
nauczyciele gremialnie włączyli się w obchody Święta Niepodległości, którego obchody nie
ograniczały się tylko do dnia 11 listopada, a już na pewno nie ograniczyły się tylko do złożenia
kwiatów pod pomnikiem. Wielu nauczycieli było bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie
oraz opiekę na dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w Festiwalu Piosenki Patriotycznej. Może smucić
fakt, że na Festiwalu była tak mała reprezentacja samorządu lokalnego.
Radny Franciszek Słaby - zgłosił konieczność posprzątania zabytkowej studni na ul. Piłsudskiego.
Studia jest bardzo zaniedbana.
Odpowiedź: Studnia zostanie posprzątana do końca przyszłego tygodnia.

Radny Dariusz Dobosz - zwrócił się o informację, co dalej ze złotoryjskim szpitalem?
Odpowiedź: To pytanie należy skierować do Zarządu Powiatu w Złotoryi. Takie oficjalne zapytanie, w
związku z podaniem pani Dyrektor Szpitala o umorzenie podatku od nieruchomości za okres od
września do grudnia zostało wystosowane. Po spotkaniu z nowym właścicielem spółki, która
dzierżawi Szpital niestety jestem dość pesymistycznie nastawiony, co do przyszłości złotoryjskiej
lecznicy.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara zwróciła uwagę na stare samochody zalegające parkingi.
Wrócił problem samochodów Pana Osumka. Proszę Straż Miejską o interwencję.
Odpowiedź: W okresie od stycznia 2016 do chwili obecnej Straż Miejska spowodowała
usunięcie 18 pojazdów których stan wskazywał że są nieużywane (wraki) Od chwili petycji
zgłoszonej przez Panią Przewodniczącą z terenu naszego miasta usunięto 2 pojazdy , które nie
były własnością przedsiębiorcy prowadzącego auto-szrot przy ul. Krzywoustego. Podjęto
również czynności w stosunku 2 kolejnych pojazdów w okolicach ul. Hoża i Wiosenna .
Pomocne będą dla straży, wszelkie , szczegółowe informacje dotyczące wraków pojazdów i
pojazdów, których stan wskazuje na to, że są nieużywane, a parkują na drogach, parkingach i
w miejscach publicznych.

