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Informacja międzysesyjna – grudzień 2016 r.
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora
1. Prowadzenie zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego
na stadionie sportowym w Złotoryi przy ul. Sportowej 7, wariant – 400 m certyfikowany”
w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej;
2. Otrzymano Aneks do umowy o dofinansowanie ze środków FRKF zadania
inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej;
3. Przygotowano i wysłano do Ministerstwa Sportu i Turystyki Wniosek o uruchomienie
środków FRKF na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja kompleksu
lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Złotoryi przy ul. Sportowej 7, wariant –
400 m certyfikowany”;
4. Przygotowano i wysłano do Urzędu Skarbowego oraz do podmiotu z którym zawarta
została umowa o dofinansowanie informacji dotyczącej umów o dofinansowanie
sporządzonej według wzoru określonego w załączniku nr 3 do centralizacji rozliczeń VAT;
5. 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;
6. Prace nad zmianą (aktualizacją ) Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Złotoryja,
przygotowanie, oraz przekazanie Uchwały w sprawie zmiany dotyczącej PGN do WOU;
7. Odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania projektu Rewitalizacji obszaru
zdegradowanego Miasta Złotoryja oraz ścieżek rowerowych;
8. Odbyło się spotkanie dotyczące koncepcji adaptacji budynku przy pl. Sprzymierzeńców na potrzeby muzeum /centrum wiedzy w Złotoryi;
9. Prowadzenie fanpage’a Gospodarcza Złotoryja;
10. Uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu sterującego ZIT AJ Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020;
11. Sprawy bieżące, realizacja płatności rachunków i faktur.
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Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta




















Sprzedano 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Pozytywnie rozstrzygnięto I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
gruntowej zabudowanej garażem przy ul. Zimowej w Złotoryi
Ogłoszono I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż:
- nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Kolejowej 17 w Złotoryi
- garażu przy ul. Zimowej w Złotoryi
Wysłano zapytania ofertowe na kontynuację zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Złotoryi
Przygotowano załączniki graficzne do Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
mpzp rejonu ulicy Jerzmanickiej, Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki oraz Złotoryjskiej
Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego w Złotoryi – aktualizacja opracowań
Przygotowano 2 opinie n.t. projektu zmiany Studium Gminy Wiejskiej Złotoryja obr.
Jerzmanice Zdrój – mała elektrownia wodna
Wysłano Zapytania ofertowe na wykonywanie dla Gminy prac geodezyjnokartograficznych na 2017r.
Wykonano analizę i dokumentację do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości przy ulicy Reymonta 8, Hożej 9, Hożej 3 i Piłsudskiego 16
Przygotowano wniosek wraz z załącznikami o przejęcie gruntu przy ulicy Piastowej od
Agencji Nieruchomości Rolnych na zadania własne – gromadzenie bioodpadów
Przygotowano Porozumienie ze SM Agat ws. rozwiązania umowy użytkowania
wieczystego działek nr 523/2 i 523/5 obr. 8 – ul. Letnia
Wydano 3 decyzje podziałowe, 5 zaświadczeń o zgodności z MPZP
Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska podpisano umowę pożyczki na
budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK – utwardzenie
nawierzchni i ogrodzenie terenu przy placu Sprzymierzeńców w Złotoryi.
Podpisano umowę na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie dla Prowincji Św.
Jadwigi Zakon Braci Mniejszych na położenie części nowego pokrycia dachu Klasztoru
Zakonu Braci Mniejszych w Złotoryi przy ul. Klasztornej 18.
Trwają prace odbiorowe na inwestycji przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska
Polskiego.

Wydział Spraw Społecznych
1. rozliczenia dotacji dla klubów sportowych
2. przygotowania do ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych
3. organizacja spotkania Złotoryjskiej Rady Seniorów
2

Informacja międzysesyjna – grudzień 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. przygotowanie Kalendarza Imprez Kulturalno - Sportowych 2017
5. wydanie Kalendarza ściennego 2017 i ulotek promocyjnych o Krzywej Baszcie
Kowalskiej
6. przygotowywanie spotkań świątecznych Burmistrza Miasta Złotoryja z mieszkańcami
miasta
7. przygotowanie spotkania dotyczącego reaktywacji linii kolejowej Legnica – Jelenia
Góra przez Złotoryję

Główny specjalista ds. informatyki
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Na stronie www.zlotoryja.pl :
a. bieżąca aktualizacja strony,
b. zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej ,
c. aktualizacja podstrony www.inwestycje.zlotoryja.pl (Interaktywna Mapa
Inwestycji – na której zaznaczane są inwestycje od 2015 roku wraz z krótkim
opisem).
Aktualizacja rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej.
Publikacja dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej (ogłoszenia, przetargi
itp.)
Aktualizacja oprogramowania dziedzinowego.
Prace związane z Centralizacją VAT-u.
Wdrożono rozwiązanie umożliwiające transmisję obrad z Sesji Rady Miejskiej na
żywo w internecie (jesteśmy pierwszym Urzędem w powiecie złotoryjskim, koszt
takiej transmisji to praktycznie 0 zł nie wliczając prądu i internetu).
Sprawy bieżące.

Wydział Obsługi Urzędu
1. Przygotowano grudniowe posiedzenia komisji i Sesję Rady Miejskiej
2. Trwa inwentaryzacja i jej rozliczanie
3. Usunięto awarię łączy telekomunikacyjnych
4. Zawarto nowe polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych
5. Przygotowano informację przedkontrolną
6. Wystawiono 12 zaświadczeń byłym pracownikom zlikwidowanych zakładów, których
akta osobowe są przechowywane w Urzędzie Miejskim
7. Zaktualizowano rejestr umów i zarządzeń
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Wydział Spraw Obywatelskich
1. Realizowano bieżące zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Obsługa mieszkańców.
2. Przygotowano dane statystyczne z wykonanych zadań zleconych, zestawienie przekazano
do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Trwają prace związane z kwalifikacją wojskową, która zostanie przeprowadzona w 2017
roku.
Wydział Gospodarki Odpadami
1. dostawa dwóch wiat będących wyposażeniem PSZOK-a
2. przyjmowanie wniosków dot. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015 – 2032 (do dnia 16 grudnia wpłynęło 7
wniosków)
3. obsługa PSZOK-a
4. współorganizacja zbiórki elektrośmieci, która odbyła się 3 grudnia 2016 r. (firma
odbierająca AG-EKO z Lubina)

Wydział Budżetu i Finansów
1. Przygotowanie zapytania ofertowego na bankową obsługę Budżetu Gminy Miejskiej
Złotoryja oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
2. Uzgadnianie kont do sprawozdań miesięcznych za listopad 2016 r.
3. Sprawdzanie pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym sprawozdań
za listopad 2016 r. z jednostek podległych
4. Przyjmowanie deklaracji i korekt deklaracji o podatkach od osób fizycznych i
prawnych,
5. Wystawienie tytułów wykonawczych:
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne i osoby prawne
- za mandaty , zajecie pasa drogowego
- za opłatę dodatkową
- podatek od środków transportu
6. Wystawianie powiadomień o nadpłacie podatków,
7. Wystawienie wezwań do zapłaty za czynsze dzierżawne,
8. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych,
9. Wystawienie faktur za lokale użytkowe za m-c XII-2016 r. ,
10. Bieżące prace: rozkładanie wyciągów, dekretacja, księgowanie na kontach
syntetycznych i analitycznych, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowych
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dokumentów oraz opisywanie faktur , rachunków i not, nanoszenie zmian w planie
dochodów i wydatków, obsługa klientów, uzgadnianie rejestru przypisów i odpisów,
księgowanie dokumentów na kartotekach magazynowych, sporządzanie przelewów
dla poszczególnych kontrahentów, księgowanie i uzgadnianie kont środków trwałych,
bieżąca obsługa kasowa mieszkańców miasta ( rata podatku ),
11. rozliczanie inwentaryzacji.

Wydział Mienia
1. Zabezpieczenie zapadliska na Młynówce ul. Kolejowa
2. Wykonanie chodnika ul. Broniewskiego 2
3. Rozebranie murku i montaż barierek ul. Nad Zalewem-parking
4. zamówiono dwa parkomaty uliczne na ul. Żeromskiego i Boh. Getta Warszawskiego
5. podpisano umowy na WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Szkolnej (1600 zł); Poprawa bezpieczeństwa na ul. Górnej
(1600 zł); Zmiana stałej organizacji ruchu na pl. Matejki (800 zł) - Andrzej Baszak.

6. Naprawa drogi szutrowej ul. Wiejska – ubijanie zagęszczanie
7. Zakończenie remontu chodnika i opasek wokół budynku ul. Słoneczna
8. Zakończenie naprawy asfaltem na zimno ul. Kolejowa
9. Zamontowano barierki na ul. Chrobrego
10. Zamontowano barierki na ul. Lubelskiej (koło przejścia dla pieszych)
11. Zakończono i odebrano zadanie pn. Odwodnienie terenu przy ul. Asnyka 7
12. Zamontowano dodatkowe oprawy na ul. Cmentarnej (doświetlenie cmentarza)
13. Dokonano odbioru końcowego robót Szkolna 7 - klatka schodowa

14. Zakończono naprawę chodnika ul. Kolejowa
15. Wykonano naprawę nawierzchni mieszkanka bazaltową (koparka): ul. Bukowa, Polna,
Podmiejska, Łąkowa, Jerzmanicka
16. Uporządkowanie podwórka ul. Wyszyńskiego (sprzątanie, wywóz śmieci wycinanie
krzewów, koszenie chwatów)
17. Naprawa kładki dla pieszych, wymiana desek ul. Sportowa – 3-go Maja
18. Wykonano eksmisję z lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 3/5
19. Ogłoszono przetarg na najem lokali użytkowych przy ul. Szkolnej 8c/1 i 8c/2. Przetarg
odbędzie się 24 listopada (1zł/m2/m-c netto)
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20. Sadzenie drzewek na ul. Kościuszki

Główny specjalista ds. oświaty
1. Wyliczono dotację na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu Miasta
Złotoryja dla: Niepublicznego Przedszkola Językowego ,,Michałek” w Złotoryi,
Przedszkola Niepublicznego im. Misia Uszatka w Złotoryi, Niepublicznego Przedszkola
Montessori ,,Kangurek” oraz Niepublicznego Przedszkola ,,Pozytywka”;
2. Przygotowano i wysłano do gmin, noty księgowe za miesiąc grudzień z tytułu
uczęszczania do publicznych i niepublicznych przedszkoli dzieci z innych gmin;
3. Wydawane są decyzje dla przedsiębiorców w sprawie dofinansowania pracodawcom
kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników;
4. Przeprowadzono obowiązkowe badania lekarskie dla uczniów klas sportowych w
Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkół Miejskich.
5. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2016;

Straż Miejska
1. Zabezpieczenie i obstawa :
- uliczny bieg mikołajkowy
- spotkanie burmistrzów odnośnie reaktywowania połączeń kolejowych.
2. Zatrzymano i przekazano policji 1 osobę poszukiwaną listem gończym.
3. Zabezpieczono miejsca niebezpieczne - ul. Mickiewicza –odpadajacy tynk, ul. Kościuszki
drzewo wywrócone przez wichurę i dopilnowano usunięcia zagrożeń .
4. Odłowiono i przewieziono do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy 2
bezdomne psy z terenu miasta .
5. Udzielono 3 asyst: pracownikom RPK, UM i komornikowi sądowemu w związku z
eksmisją i zabezpieczeniem lokalu, pracownikom MOPS podczas interwencji dotyczącej
spraw opiekuńczych , pracownikom wspólnot RPK w zwiazku z kontrolą kominiarską.
6. Zrealizowano 3 konwoje wartości pieniężnych dla UM Złotoryja.
7. Przeprowadzono 8 wywiadów - 6 kontroli , na zlecenie WSO UM Złotoryja odnośnie
postępowania o wymeldowanie , zameldowanie
- 1 dla WM UM w sprawie zmiany najmu po śmierci głównego najemcy.
- 1 dla WBIF UM w sprawie oświadczenia o nie posiadaniu psa.
8. Usunięto 4 wraki pojazdów z terenu miasta (Złota, w.p-2 Konopnickiej )
9. Systematycznie dokonywane są kontrole i patrolowane są drogi objazdów w związku
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z remontem ul. Wojska Polskiego, w związku z występującymi utrudnieniami. (parkujące
pojazdy, uszkodzone oznakowania, organizacja prac) .
10. Na wniosek Zespołu Szkół Miejskich patrolowane są tereny przyszkolne w związku
z negatywnymi zachowaniami młodzieży - wagary , palenie papierosów oraz w
godzinach rannych czuwanie nad ruchem pieszych w obrębie ulic Hoża , Mieszka I, H.
Brodatego (okresowe).
11. Dokonywane są kontrole koryta rzeki w związku z szkodami wyrządzanymi przez
bobry.
12. W ramach czynności porządkowych podejmowano interwencje dotyczące
zanieczyszczania drogi przy prowadzonych inwestycjach (ul. Strefowa , ul. Sportowa , ul.
Krzywoustego ) a także remontowych (ul. Krasickiego ).
13. W związku ze zgłoszeniami dokonano 4 kontroli pod względem wypalania w
piecach materiałów zabronionych.- niepotwierdzone.

ZOKIR

ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ i zajęć merytorycznych
1. Edukacja Filmowa pod hasłem: „Nowe Horyzonty” – 6 projekcji filmowych
2. ‘Dla Ciebie Mikołaju’ – prezentacje sceniczne przedszkolaków
3. Wizyty Mikołajkowe na zamówienie (5-6 grudnia)
4. Konkursy: ‘100 zabawek na choinkę’ i ‘Szopka Bożonarodzeniowa’
5. Przygotowanie techniczno – organizacyjne do imprez:
- Przegląd Kolęd, - 21 złotoryjska Wigilia w Rynku - Sylwestrowa Gala Operetkowa
IMPREZY przy współpracy ZOKiR
1. 30-lecie Koła Diabetyków w Złotoryi
2. Festiwal Filmowy ‘Watch docs’ (prawa człowieka)
3. Bieg Mikołajkowy – obsługa akustyczna
4. ‘Ocalić od zapomnienia’ – koncert piosenki
5. X-lecie KS ‘Renbut’ Złotoryja
6. Narodowy Teatr Edukacji – spektakle teatralne
7. Podsumowanie sezonu Street Dance Academy
8. Przegląd Twórczości osób z cięższym przystosowaniem społecznym
PRACE TECHNICZNO – GOSPODARCZE
1. Renowacja wewnętrznej klatki schodowej w ZOKiR
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2. Inwentaryzacja w obiektach Pałacyk nad zalewem i pokoje gościnne na terenie basenu
złotoryjskiego
3. Prace przygotowawczo - techniczne do imprez (scena, zadaszenie, dekoracje, reklama)

Miejska Biblioteka Publiczna
Organizacja wydarzeń:


Konkurs fotograficzny „mali mieszkańcy łąki w obiektywie”



„Piaskowe Kartki” – warsztaty; Czaple Wioska Piasku i Kamienia



Lekcja biblioteczna „Tajemnice kina”



Lekcja biblioteczna – „Kamyczek w bibliotece”



Lekcja biblioteczna „Co można robić w bibliotece”



„Mydło inspirowane ziołami” – warsztaty; Zielone laboratorium Rzeszówek Maciej
Zawierucha



Lekcja biblioteczna – „Dzień Pluszowego Misia”



Lekcja biblioteczna – „Dzień Pluszowego Misia”



Lekcja biblioteczna – „Górniczy trud”



„Przygoda z dopalaczami czyli spacer ze śmiercią”- warsztaty z Iwoną Podlasińską



„Autostrada do piekła” – Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa



Lekcja biblioteczna – „Sanie Świętego Mikołaja”



Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską „To się nie mieści w głowie czyli na wesoło z
autorką książek dla dzieci”



Popołudnia z baśnią – „Zimowo i świątecznie”



Dyskusyjny Klub książki – A. Wajrak „Wilki”



Lekcja biblioteczna – „Święta tuż tuż”

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
1. Spółka wykonywała następujące prace bieżące:

- eksploatacja sieci wod. – kan na terenie gminy Krotoszyce,
- usunięto 48 awarii – zgłoszenia dotyczące instalacji elektrycznych, gazowych i
wodnych w zasobach komunalnych,
- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, gminy
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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 oraz rozwieszanie iluminacji
świątecznych na terenie miasta Złotoryja
2. Zakończenie postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z
inwestycją
na
zadaniu
„Modernizacja
oczyszczalni
ścieków
w Złotoryi” – Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
nastąpiło
w dniu 9 listopada 2016 r. Podpisanie umowy z wykonawca Konsorcjum, Lider Inżynieria Rzeszów.
3. Rozpoczęto procedurę przetargu nieograniczonego na „Odbiór osadów ściekowych z
oczyszczalni ścieków w Złotoryi”.
4. Rozpoczęto procedurę poprzez ogłoszenie zaproszenie do składania ofert na zadanie
„Wykonanie przeglądów budowlanych, elektrycznych oraz gazowych obiektów RPK.
5. Rozpoczęto procedurę poprzez ogłoszenie zaproszenie do składania ofert na zadanie
„Dostawa kwiatów jednorocznych do obsadzeń na terenie miasta Złotoryja w okresie
od marca do maja” – termin składania ofert do 19.12.2016 r.
6. Opracowano i złożono ofertę w przetargu ogłoszonym przez Gminę Zagrodno w
zakresie Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Zagrodno – RPK złożyło ofertę jako
jedyny wykonawca.
7. Trwa przygotowanie do złożenia oferty dla Gminy Mściwojów na zadanie "Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Mściwojów”
8. Ekipa remontowo - budowlana RPK wykonywała prace związane m.in.
 z remontem elewacji na budynku Karola Miarki 8,
 remontem pomieszczeń MOPS –u.
9. Montaż i podłączanie do zasilania iluminacji świątecznych na terenie miasta.
10. Przeprowadzono Akcję Zima.
Hala Sportowa Tęcza
Organizacja i współorganizacja wydarzeń:
 Turniej koszykówki
 IX Międzynarodowy Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej
 Turniej Tenisa Stołowego 50+
 Gwiazdkowy Turniej Tenisa
 Złota Gwiazdka
 Liga piłki siatkowej
 Liga piłki nożnej
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Pozostałe działania
1. Burmistrz miasta wziął udział w:
- Radzie Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.;
- w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów rejonu jeleniogórsko –
legnickiego, podczas którego odbyło się m.in. spotkanie z Dyrektorem wrocławskiego
oddziały GDDKiA, na którym poruszono temat konieczności modernizacji odcinka
autostrady A4 pomiędzy Legnicą a Wrocławiem,
- otwarciu Turnieju Mikołajkowego w ping ponga dla dzieci i młodzieży,
- otwarciu oraz zakończeniu IX Turnieju Integracyjnego w piłkę siatkową
organizowanego przez KKS Ren-But;
- uroczystej gali z okazji 10-lecia Klubu KKS Ren-But;
- otwarciu II Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych - Uskrzydleni Sztuką;
- przesłuchaniu strony w procesie, który wytoczyła Gminie Miejskiej Złotoryja firma
Galmont. Przesłuchanie odbyło się w Sądzie w Łodzi;
- panelach dyskusyjnych podczas Forum Gospodarczego w Karpaczu;
- otwarciu Turnieju Tenisa Stołowego 50+;
- otwarciu Zimowego Biegu Wulkanów na Zamku Grodziec;
- imprezie promującej nowy kalendarz Miasta Legnica – Tajemnicza Legnica;
- Konferencji zorganizowanej w sprawie przywrócenia połączeń pasażerskich na linii
kolejowej Legnica – Jelenia Góra przez Złotoryję, Lwówek Śląski, Wleń,
- obradach Rady Seniorów;
- posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej;
- naradzie dotyczącej zagospodarowania budynku przy ul. Sprzymierzeńców na
muzeum;
- podsumowaniu konkursu fotograficznego w Bibliotece Miejskiej;
- Konferencji Regionalnego Programu Operacyjnego we Wrocławiu;
- otwarciu nowej siedziby Fundacji Ocelot w Legnicy;
- Spotkaniu Wigilijnym w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek Śląski;
- Konferencji na temat reformy oświaty zorganizowanej przez panią Poseł Marzenę
Machałek, w której wzięli udział pani Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda
Dolnośląski oraz Kurator Wojewódzki;
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- uroczystych jasełkach w Przedszkolu nr 1;
- jasełkach w Zespole Szkół Miejskich;
2. Burmistrz miasta spotkał się z:
- z kierownictwem firmy Schneider w celu omówienia aktualnych problemów na rynku
pracy;
- Dyrektorem Hotelu Qubus w Złotoryi;
- z członkami Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej na uroczystym opłatku;
- z dziećmi oraz pedagogami ze Świetlicy Terapeutycznej z okazji zbliżających się Świąt;
- z członkami Klubu Abstynenta na uroczystej przedświątecznej kolacji;
- pracownikami Przychodni Rejonowej z okazji Świąt;
- podopiecznymi i pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy;
- emerytami i rencistami skupionymi wokół Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
z okazji Świąt;
3. Z inicjatywy Burmistrza Miasta Złotoryja odbyła się Konferencja w sprawie
przywrócenia połączeń pasażerskich na linii kolejowej Legnica – Jelenia Góra przez Złotoryję,
Lwówek Śląski, Wleń,
5. Sekretarz Miasta wziął udział w konferencji „Nie dla narkotyków” w Zgorzelcu;
6. Zastępca Burmistrza wziął udział w:
- Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamiennej
Górze.
- Spotkaniu Świątecznym u Biskupa Legnickiego;
- Konferencji Mieszkanie+ oraz Partnerstwa Publiczno Prywatnego w Warszawie.
7. Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego wziął udział w Gali Mistrzów Nordic Walking w
Koszęcinie.
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