Protokół Nr 0002.XXIII.2016
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniach 22 i 29 grudnia 2016 r.
Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym I część sesji Rady Miejskiej w
Złotoryi, o godz. 13.30 otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara, która
stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych( nieobecna usprawiedliwiona radna Agnieszka
Zawiślak) co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z
Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Radcę Prawnego Barbarę Szynkowską, przedstawiciela
lokalnych mediów, pozostałych zaproszonych gości.
List gratulacyjny za opracowanie pracy doktorskiej pt.” Elita władzy w Złotoryi
od XIII wieku do 1740 roku” otrzymała Pani Agata Grodzińska. List odczytał
Wiceprzewodniczący Rady Franciszek Słaby, gratulacje złożyła Przewodnicząca Rady
Miejskiej Ewa Miara oraz Burmistrz Miasta Robert Pawłowski.
Pani Agata Grodzińska podziękowała za życzenia i zaznaczyła, że praca czeka na wydanie,
potrzebny jest sponsor.
Pomoc w wydaniu pracy zadeklarował radny J. Banaszek w imieniu TMZZ oraz Burmistrz
Miasta Robert Pawłowski.
Fakt opracowania pracy doktorskiej nt. Złotoryi spotkał się z dużym aplauzem ze strony
radnych.
Rada przystąpiła do realizacji porządku obrad.
AD. 1 – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.
Porządek obrad odczytała Przewodnicząca Rady Ewa Miara. Radni nie wnieśli żadnych
uwag do zaproponowanego porządku obrad i głosami: za - 14 przeciw - 0 wstrzymało
się - 0 przyjęli go.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku obrad sesji.
2. Pr4zyjecie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał Rady.
4. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Uchwalenie budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017:
- uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja,
- uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017.
6. Podjęcie pakietu uchwał :
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok,
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla niepublicznych: szkół,
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i
prawne,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulic: Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryiz dnia 29
stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”

zmienionej Uchwałą Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXII.185.2016 z dnia 30 listopada 2016 w sprawie
powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja,
- w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą RPK Partner
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2017 rok,
- w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2017
rok.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
II uroczysta część sesji Rady Miejskiej na której radni spotkają się z lokalnym aktywem
samorządowym miasta Złotoryja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016r, godz.14-ta.
AD. 3 – SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z WYKONANIA
UCHWAŁ RADY.
Z upoważnienia Burmistrza Miasta , sprawozdanie złożył Sekretarz Miasta Włodzimierz
Bajoński.
Przypomniał radnym, że na poprzedniej sesji Rada podjęła 8 uchwał. Wszystkie uchwały
zostały przesłane do Wojewody, 3 przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dwie
uchwały podlegały publikacji w Dzienniku Urzędowym
i zostały opublikowane w dniu 6 grudnia br.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Urzędu Miejskiego stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
AD. 4 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Radny Franciszek Słaby zgłosił , w imieniu Rady Seniorów, następujące sprawy:
1. Zakup tablicy ogłoszeń ,
2. Wyrównanie placu przy budynku na pl. Lotników Polskich 3, obecny stan placu utrudnia
dojście,
3. Konieczność remontu budynku na pl.Lotników Polskich 3, gdzie siedziby mają organizacje
społeczne.
Radny Adam Bartnicki podziękował za realizację wspólnej akcji likwidacji niedociągnięć na
ul. Monte Cassino.
Zgłosił konieczność uregulowania sprawy kanalizacji na ul. Monte Cassino. Rokrocznie
występuje tam awaria sieci kanalizacyjnej. Ma to znaczenie biorąc pod uwagę fakt, że remont
tej ulicy wypadł z planu remontów w roku 2017.
Następnie przekazał podziękowania dla pracowników Urzędu Marcina Cielasa i Mariana
Jarczaka, którzy wykonali wszelkie zgłoszone usterki m.in. na ul. Broniewskiego.
Radny Józef Banaszek - wrócił do tematu doświetlenia przejść dla pieszych.
Wieczorem, w nocy, na przejściach jest bardzo niebezpiecznie. Czy nie można pokusić się o
zakupienie różnych odblaskowych urządzeń?
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara potwierdziła, że przejścia są niewidoczne.
Szczególnie na ul. Staszica, W. Polskiego, zjazd do Kościuszki. Może pomalowanie ponowne
pasów dałoby efekt.

Radny Waldemar Wilczyński zapytał:
1. Czy na spotkaniu w TBS-ie była poruszana sprawa Złotoryi,
2. Na ul. Kolejowej nr 17 wystawiona jest do sprzedaży nieruchomość. Proszę o przybliżenie
, która to nieruchomość.
Radna Irena Mundyk stwierdziła, że RPK nie dba o wywóz nieczystości m.in.
na ul. Podwale, Słowackiego. Wywiozą śmieci z pojemników, ale wokół jest bardzo brudno.
Stwierdziłam to osobiście. Bałaganu nie robią tylko bezdomni i grzebiący w śmietnikach, on
jest po prostu nie usuwany. Proszę, aby zwrócić uwagę RPK na ten stan rzeczy.
Radny Andrzej Kocyła zapytał, czy jest szansa na kontynuację stypendium naukowego w
Zespole Szkół Miejskich?
AD. 5 - UCHWALENIE BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ZŁOTORYJA NA ROK
2017.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara rozpoczęła procedurę uchwalania wieloletniej
prognozy finansowej i budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017.
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/ 315/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z dnia 12 grudnia
2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2017 – 2031
przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 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 - 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIII. 186.2016 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 2017 głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Bogdan Łoś. Zapoznał Radę z treścią Uchwały nr II/ 313/2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja projekcie uchwały budżetowej
Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok oraz Uchwałą Nr II/314/2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w
sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017.
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 2017.
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 2017.
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 63 947.458,00 zł a planowane wydatki wynoszą 66 542.458,00 zł.
Wnoszę o jego uchwalenie.
Rada w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIII.187. 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Miejskiej Złotoryja na rok 2017.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara stwierdziła, że Rada Miejska uchwaliła budżet
miasta na rok 2017, co pozwoli na realizację postawionych zadań od stycznia 2017 roku.
AD. 6 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk poinformowała, że
Komisja na posiedzeniu w dniu 20 grudnia zapoznała się z projektem uchwały w sprawie
zmian w budżecie . Wyjaśnień udzielała Skarbnik Miasta Grażyna Soja. Komisja
jednogłośnie skierowała projekt uchwały na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIII.188.2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej
Złotoryja na rok 2016.
Na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej , Komisja omawiała projekt
uchwały w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli – powiedział jej
Przewodniczący Andrzej Kocyła. Projekt uchwały omawiał Sekretarz Miasta Włodzimierz
Bajoński. Komisja jednogłośnie skierowała go na sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0
wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXIII.189.2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych

dla niepublicznych: szkół, przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że Komisja na
posiedzeniu w dniu 15 grudnia zapoznała się z uzasadnieniem projektu uchwały w sprawie
zmiany planu zagospodarowania Złotoryjskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego. Komisja
uznała konieczność przeprowadzenia zmian i jednogłośnie ( za – 11) skierowała projekt
uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIII. 190.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego
Rozwoju Gospodarczego.
Na tym samym posiedzeniu Komisji – powiedział Dariusz Dobosz - Komisja Gospodarcza
zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie zmiany mpzp rejonu ulic:
Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki.
Jednogłośnie skierowano projekt uchwały pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za - 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIII.191.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Monte Cassino, Polnej i
Karola Miarki w Złotoryi.
Komisja Gospodarcza na swym posiedzeniu zajmowała się także analizą projektu uchwały w
sprawie zmiany planu mpzp rejonu ul. Jerzmanickiej w Złotoryi – poinformował
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz.
Członkowie Komisji głosami: za – 10 wstrzymało się - 1 podjęli decyzję o przekazaniu
uchwały na sesję Rady.
Rada w głosowaniu :
za - 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIII.192.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz przekazał, że projekt uchwały w
sprawie zmiany planu gospodarki niskoemisyjnej m.Złotoryja był omówiony na posiedzeniu
Komisji przez Burmistrza Miasta i jednogłośnie został skierowany na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIII.193.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.IV.21.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu
gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” zmienionej Uchwałą Nr 0007.X.69.2015 Rady
Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r.
Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu 15 grudnia br. poinformował Przewodniczący
Komisji Dariusz Dobosz – Burmistrz Miasta Robert Pawłowski omówił projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały o powierzeniu RPK zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.
Komisja jednogłośnie postanowiła o przekazaniu uchwały pod obrady Rady.

Rada w głosowaniu:
za - 11 ( L.Antonowicz, A.Bartnicki, D.Dobosz, M.Gagatek, W.Grocki, A.Kocyła, B.Łoś,
L.Łuniewski, E.Miara, S.Pazera, F.Słaby)
przeciw - 1 ( W.Wilczyński)
wstrzymało się – 2 ( I.Mundyk, J.Banaszek)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIII.194.2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr
0007.XXII.185.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Rejonowemu
Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Złotoryi zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz przedstawił stanowisko Komisji w
sprawie projektu uchwały o utworzeniu Spółki z o.o. RPK Partner.
Po uzyskaniu wyjaśnień od Burmistrza Miasta – Komisja głosami: za – 9 przeciw – 2
skierowała projekt uchwały na sesję Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 10 ( L.Antonowicz, A.Bartnicki, D.Dobosz, M.Gagatek, A.Kocyła, B.Łoś, Ł.Łuniewski,
E.Miara, S.Pazera, F.Słaby)
przeciw – 2 ( I.Mundyk, W.Wilczyński )
wstrzymało się – 2 ( J.Banaszek, W.Grocki )
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIII.195.2016 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością pod firmą RPK Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Złotoryi.
Rada głosami:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIII.196.2016 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
w Złotoryi na 2017 rok.
Rada głosami:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXIII.197.2016 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji
stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2017 rok.
Radni w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.XXIII.197.2016 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji
stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2017 rok.
AD. 7 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski podziękował radnym za przyjęcie budżetu na 2017 rok.
Pozwoli to spokojnie pracować przez cały rok. Budżet powstaje zgodnie z procedurą i można
zgłaszać do niego propozycje przez cały rok.
Odpowiadając na zgłoszone przez radnych wnioski, interpelacje i zapytania wyjaśnił:
Radnemu F.Słabemu - tablica informacyjna dla rady Seniorów jest szykowana. Plac przy
budynku Lotników Polskich 3 będzie wyrównany w roku przyszłym. Natomiast jeżeli chodzi
o remont budynku będzie zrobiony audyt potrzeb.
Radnemu A.Bartnickiemu - cieszę się, że pracownicy Urzędu Miejskiego stają na wysokości
zadania i są chwaleni przez radnych. Problem z siecią wodociągową mamy podobny na ul.
Nad Zalewem i Monte Cassino. Wymaga to wymiany sieci i chcemy to zrobić kompleksowo
w czasie remontu drogi.

Radnemu J.Banaszkowi - doświetlenie przejść dla pieszych będzie następowało podczas
remontu dróg. Są inne sposoby aby pieszy był widoczny: kamizelki, opaski odblaskowe. Pasy
będą malowane na wiosnę – odpowiedział na propozycję Przewodniczącej Rady Miejskiej.
Radnemu W.Wilczyńskiemu - na spotkaniu z TBS był Z-ca Burmistrza. Mamy
zagwarantowane środki na remont budynku przy ul. Klasztornej. Remont ma ruszyć w roku
przyszłym. Przystąpiliśmy do projektu „Mieszkanie 500 +”. Chcemy także przejąć budynek
nam ul. Tuwima.
Radnej Irenie Mundyk - nie chcę bronić RPK ale trzeba wziąć pod uwagę, że wywóz śmieci
odbywa się 2 razy w tygodniu. Ze śmietników wyjmowane są różne rzeczy np. puszki po
piwie i inne. Powoduje to wyrzucanie śmieci z kontenerów i stąd powstaje bałagan.
Radna Irena Mundyk zgłosiła, że na ul. Słowackiego 5 jest taka plaga szczurów, że nie
można odczytać wodomierza głównego.
Radnemu Andrzejowi Kocyle - w budżecie zaplanowano 15 tys. zł na stypendia.
Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski wyjaśnił radnemu Wilczyńskiemu, że działka
przeznaczona do sprzedaży na ul. Kolejowej 17 to działka naprzeciw starego młyna z
niszczejącym pawilonem. Wadium należy wpłacić do dziś tj.22.12 , działka ma 3300 m2,
przetarg jest ogłoszony na 28 grudnia br. Jest to działka usługowa. Na spotkaniu z TBS-em
podjęte zostały stosowne uchwały dot. miasta Złotoryja. W m-cu styczniu pokażemy jak
obiekt będzie wyglądał po remoncie.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski poinformował, że wpłynęło pismo ze szpitala w sprawie
umorzenia podatku od nieruchomości. W związku z tym wystosowałem pismo do Starostwa
Powiatowego z zapytaniem w jakiej wysokości otrzymuje czynsz za dzierżawę i czy Zarząd
Powiatu rozważa udzielenie pomocy szpitalowi. Miasto nie ma interesu aby pomagać
Starostwu.
Chciałbym wiedzieć co Państwo radni sądzicie na ten temat.
Radny Dariusz Dobosz zauważył, że firma która przejmowała szpital musiała zrobić
biznesplan.
Radny Józef Banaszek powiedział, iż podejrzewa , że dług został na Szpitalu Powiatowym,
natomiast Szpital Pow. Sp. z o.o. startował bez długów.
Skarbnik Miasta Grażyna Soja przypomniała, że na przestrzeni lat miasto ciągle pomagało
szpitalowi poprzez dokładanie do inwestycji, umarzanie podatku. Jest to kwota ok.1 mln zł .
Burmistrz Miasta dodał, że RPK umarzało rachunki za wodę. Jest to przecież nasza miejska
firma.
Radny Władysław Grocki podsumowując stwierdził, że dotychczasowa pomoc miasta dla
Starostwa i Szpitala nie była szanowana. Dlatego jest osobiście przeciwny umorzeniu
podatku.
AD. 8 - SPRAWY RÓŻNE.
Radny Waldemar Wilczyński zwrócił się z prośbą o przesłanie mu Aktu Założycielskiego
Spółki Partner i innych dokumentów związanych z jej powstaniem.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że na dzisiaj Spółka ma głównie zajmować się
Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Wobec wyczerpania się porządku obrad I części sesji – Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa
Miara o godz. 15.15 ogłosiła przerwę w obradach do dnia 29 grudnia, godz. 14-ta.
Radny Władysław Grocki zaproponował podzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.
Ewangelię Św. Łukasza odczytał radny Leszek Antonowicz. Następnie radni podzielili się
opłatkiem i śpiewali kolędy.
II część sesji
W dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 14 –tej Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara
otworzyła II część sesji Rady Miejskiej w Złotoryi. Na podstawie listy obecności
stwierdziła, że w II części sesji uczestniczy 14 radnych.
Przywitała przybyłych na sesję radnych Rady Miejskiej, radną Sejmiku Wojewódzkiego
Jadwigę Szeląg, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim na
czele, dyrektorów jednostek samorządowych i zakładów pracy, przedstawicieli organizacji
społecznych i stowarzyszeń.
Poinformowała, że Rada w obecnej kadencji podjęła 197 uchwał z czego 89 uchwał w roku
2016. Odbyły się 23 sesje Rady, Komisje pracowały wg uchwalonych planów pracy.
Podziękowała za dotychczasową pomoc i współpracę, szczególnie za zbiorową pomoc dla
pogorzelców. Przypomniała, że 15 stycznia 2017 r. odbędzie się Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy podczas której wspólne działanie organizacji i stowarzyszeń jest
niezbędne. Na sesjach
wręczane są listy gratulacyjne dla organizatorów imprez sportowych, kulturalnych i
rekreacyjnych w mieście. Złożyła najlepsze życzenia noworoczne dla obecnych na spotkaniu
i ich rodzin.
Swoje wystąpienie Przewodnicząca Rady zakończyła słowami Ks. Twardowskiego:
„ Nie proś świata by zmienił się na lepszy. To my zmieniajmy się pierwsi. Każdy dzień to
szansa na to, by być lepszym”.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski podzielił się spostrzeżeniami na temat mijającego
szybko roku. W roku 2016 mamy kilka powodów do dumy. Przede wszystkim inwestycja
firmy BORGERS, rozpoczyna się modernizacja oczyszczalni, budujemy stadion. Na
początku kadencji spotykałem się z krytyką tego co robi Urząd. Osiągnieciem miasta jest
współpraca, dziękuję radnym za pracę i przede wszystkim przyjęcie budżetu na rok 2017.
Dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę i wspólne rozwiązywanie problemów.
Następnie przekazał serdeczne życzenia na nadchodzący 2017 rok, wiele optymizmu i
satysfakcji z pracy.
Radna Sejmiku Wojewódzkiego Jadwiga Szeląg podziękowała za zaproszenie
i poinformowała, że zadania z jakimi zmierzymy się w roku 2017 to koniec remontu ul.
Wojska Polskiego i zakończenie remontu mostu na ul. Chojnowskiej. W roku przyszłym
ruszy budowa obwodnicy. Następnie złożyła życzenia noworoczne : dużo zdrowia i
spełnienia marzeń, realizacji planów osobistych i wspólnych.
Pani Marta Grochowska zapytała, czy na ul. Broniewskiego będzie w przyszłości
uporządkowany park. Byłoby to wspaniałe miejsce wypoczynku dla mieszkańców tej części
miasta.
Radny Józef Banaszek przekazał, że w Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
powstała inicjatywa uporządkowania parku. Proponujemy aby poszczególne organizacje

włączyły się do tego pomysłu i każdy odpowiadał za jakąś część parku. Złożył obecnym na
spotkaniu życzenia noworoczne.
Agnieszka Młyńczak reprezentująca stowarzyszenie organizujące biwaki historyczne
stwierdziła, że bardzo podoba jej się w internecie na stronie miasta rubryka „Zadaj pytanie
Burmistrzowi”. Burmistrz odpowiada wszystkim, a czytając rubrykę można dowiedzieć się
dużo ciekawych rzeczy o mieście, o podejmowanych inicjatywach. Dlatego zachęcam
Państwa do korzystania z tej rubryki – powiedziała.
O godzinie 14.30 Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła sesję za zamkniętą.
Zaprosiła uczestników na słodki poczęstunek.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

