Informacja międzysesyjna – marzec 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja międzysesyjna – marzec 2017 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. Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru
nr RPDS.10.02.03-IZ.00-02-222/17 w trybie konkursowym dla poddziałania 10.2.3
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ;
3. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015-2020 został pozytywnie
oceniony pod względem zgodności z Wytycznymi MR w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ
RPOWD;
4. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla planowanej inwestycji
pn. ,,Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi”;
5. Przygotowania do naboru nr RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17 dla poddziałania 2.1.1
E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne w ramach RPO WD 2014-2020;
6. Prace nad przygotowaniem Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Miasta
Złotoryja;
7. Sporządzenie sprawozdań:
-sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok – przekazano do WBiF,
-roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki
samorządu terytorialnego w roku 2016 - przekazano do WBIF,
- roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach – przekazano do WOU.

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta
 Sprzedano nieruchomość gruntową zabudowaną garażem na rzecz najemcy (dz. 148/25,
obr. 2) – 2 961,84 zł.
 Sprzedano 6 lokali, w tym 5 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy na rzecz najemców
 Nabyto nieodpłatnie działkę nr 155/28 w obrębie 8 przy ul. Słonecznej
 Uregulowano udziały w nieruchomości przy Pl. Matejki 8 i ul. Solnej 5
 Ogłoszono:
- I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż działek (ul. Jerzmanicka)
- II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki zabudowanej (ul. Kolejowa)
 Wydano 40 umów na najem garaży
 wZawarto Akty Notarialne:
 oświadczenie o objęciu 209 udziałów w kapitale zakładowym spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o. w Kamiennej Górze
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 przeniesienie na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w
Kamiennej Górze własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej
geodezyjnie jako działki nr 150/37 i 150/38 położonych przy ul. Klasztornej 10.
Sporządzono zestawienie sprzedanych gruntów będących w zasobie Gminy Miejskiej
Złotoryja z określeniem ich „wartości historycznej” za miesiąc styczeń i luty 2017 r.
Wykonano Sprawozdanie SG-01 Statystykę Gminy: gospodarka mieszkaniowa i
komunalna - za 2016r.
Zawarto Porozumienie w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych
(działka nr 70/4 na działkę 35/1 w obrębie 6) przy ul. Gwarków.
Wydano Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie odpłatnego nabycia prawa
użytkowania wieczystego działki nr 71/4 w obrębie 6 miasta Złotoryja przy ul. Gwarków.
Zawarto Porozumienie w sprawie rozłożenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste na
raty dla Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej.
Wydano 9 Zezwoleń na wykreślenie hipoteki (w tym jedna z 1948 r.)
Rozstrzygnięto zapytania ofertowe na zmianę mpzp dla Złotoryjskiej Strefy Intensywnego
Rozwoju Gospodarczego (cena najwyższa – 77.242,77 BUDPLAN Warszawa, cena najniższa
– 22.000,00 Pracownia planowania przestrzennego 3p Jaszkowa Dolna).
Podpisano umowę na zmianę mpzp dla Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju
Gospodarczego.
Przygotowano i podpisano umowę na zmianę mpzp rejonu ulicy Monte Cassino, Polnej i
Karola Miarki oraz rejonu ulicy Jerzmanickiej.
Zweryfikowano ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia i wnioski o uzgodnienie
zakresu prognozy oddziaływania na środowisko dotyczących zmiany mpzp dla
Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego, rejonu ulicy Monte Cassino,
Polnej i Karola Miarki i rejonu ulicy Jerzmanickiej.
Wykonano Sprawozdanie statystycznego SG-01 środki trwałe.
Sporządzono Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie wyrażenia zgody
na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego na działkach 523/2 i 523/5
w obrębie 8 (ul. Letnia) ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Agat”
Nadano 4 numery porządkowe nieruchomościom (w tym dla DINO przy ul. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 13)
Wydano 8 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w mpzp
Sporządzono 2 Wypisy i wyrysy z mpzp
Trwają prace budowlane na inwestycji dot. przebudowy kanalizacji deszczowej w ul.
Wojska Polskiego. Rozpoczęto wykonanie warstw nośnych – asfaltowych na odcinku od
ulicy Słonecznej do ulicy Sosabowskiego
W Urzędzie Miejskim w Lwówku Śląskim została przeprowadzona połączona sesja Rad
Miejskich Lwówka Śląskiego i Wlenia, oraz Rady Powiatu Lwóweckiego z udziałem
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, przedstawicielami PKP, Burmistrzów Lwówka
Śląskiego, Wlenia i Złotoryi na którym podjęto uchwały popierające modernizację i
przywrócenie ruchu kolejowego na trasie od Jeleniej Góry prze Lwówek Śląski, Wleń,
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Złotoryję do Legnicy. Marszałek poinformował, że ma zaplanowane spotkanie z Ministrem
Infrastruktury dotyczące przejęcia linii kolejowych od PKP pod warunkiem otrzymania
dofinansowania wkładu własnego.
 Podpisano z Projektantem umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na montaż
separatora substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej
 W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w Starostwie Powiatowym w
Złotoryi złożono zgłoszenia wykonania robót budowlanych, dla których pozwolenie na
budowę nie jest wymagane dla zadania pn. „Odwodnienie placu przed garażami przy ul.
Wojska Polskiego 24”.
 W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Złotoryi złożono wniosek o
zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania kanalizacji sanitarnej w ul.
Lubelskiej.

Wydział Spraw Społecznych
- organizacja spotkania pn. Podsumowanie sportu w Złotoryi w 2016
- współorganizacja Dnia Kobiet z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych
w 2017 r. – sport dzieci i młodzieży, tworzenie umów uaktualnianie dokumentów
- praca nad organizacją 2 Biegu Charytatywnego Między Wiatrakami
- przekazanie w użytkowanie tablicy na ul. Basztowej organizacjom pozarządowym
- prace przygotowawcze do Dni Złotoryi
- zgłoszenie na targi pod hasłem „ Festiwal Rowerowy"
O dofinansowanie zwróciły się następując organizacje:
1. Fundacja Trood na Festiwal tańca „Art. Academy” – 4.500
2. Stow. Asklepios Turniej Sztuk walki IMAF – 3.200
3. Nadleśnictwo Złotoryja Kaczawski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – 2.500
4. ZTT nieodpłatne udostępnienie Hali Sportowej na turniej

Główny specjalista ds. informatyki
1. Na stronie www.zlotoryja.pl :
a. bieżąca aktualizacja strony, oraz facebooka
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).
d. w dziale Konsultacje społeczne / Ankieta nasadzenia drzew uruchomiono ankietę w której
mieszkańcy mogą zgłaszać swoja propozycje nasadzenie drzewna terenie miasta.
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2. Aktualizacja rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Publikacja dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej (ogłoszenia, przetargi itp.)
4. Aktualizacja oprogramowania dziedzinowego.
5. Prace związane z Centralizacją VAT-u.
6. Uruchomiono testowe rozwiązanie do wystawiania wezwań na opłatę dodatkową za brak
ważnego biletu parkingowego.
7. Uruchomiono pilotaż usługi płatności kodem Blik w Wydziale Spraw Obywatelskich.
(płatności telefonem komórkowych na podstawie kodów)
8. Uruchomiono czujnik jakości powietrza w mieście, dane można śledzić pod adresem:
powietrze.zlotoryja.pl

Wydział Obsługi Urzędu
1. Przygotowano marcowe posiedzenia komisji i sesję Rady Miejskiej
2. Przesłano radnym odpowiedzi na interpelacje
3. Zakupiono, zarejestrowano i ubezpieczono samochód zakupiony na potrzeby robót
publicznych
4. Przygotowano materiały w związku z kontrolą RIO
5. Przygotowywane są dokumenty do brakowania
6. Przesłano jednostkom wykazy składników mienia do ubezpieczenia.
7. Obniżono o 75% roczną opłatę za pozwolenie radiowe, wydane na potrzeby Straży
Miejskiej

Wydział Spraw Obywatelskich
1. Realizowano bieżące zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Obsługa mieszkańców.
2. Przygotowano i przekazano wykazy osób urodzonych w 1937 roku (80-latkowie), oraz
dane dotyczące urodzeń, zgonów, zgłoszeń zameldowania i wymeldowania w miesiącu lutym
2017 r.
3. Przygotowano i wysłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
informacje w sprawie liczby danych jednostkowych udostępnionych w roku
sprawozdawczym z rejestrów mieszkańców (RM), rejestrów zamieszkania cudzoziemców
(RZC) i rejestrów dowodów osobistych (RDO) za ro 2016.

Wydział Gospodarki Odpadami
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- podpisano umowę z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Złotoryi na
transport odpadów budowlanych, gruzu, wielkogabarytów i odpadów zielonych,
- wydrukowano upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wydrukowano tytuły wykonawcze,
- wydrukowano i dostarczono druki wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- 23.02 2017 r. odbyła się w WIOŚ-iu rozprawa administracyjna dot. wymierzonej kary za rok
2013 w kwocie 23 684zł za niewykonanie obowiązku o którym mowa w art. 3c ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj za nieosiągnięcie wymaganego poziomu
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania. Zapłata wymierzonej kary została umorzona.

Wydział Budżetu i Finansów











Sporządzenie rocznych sprawozdań za 2016 r.
Uzgadnianie kont do sprawozdań miesięcznych za styczeń 2017 r. i sporządzenie
miesięcznych sprawozdań za styczeń 2017 r.
Przyjmowanie deklaracji i korekt deklaracji o podatkach od osób fizycznych i
prawnych,
Wystawienie tytułów wykonawczych:
o podatek od nieruchomości- osoby fizyczne i osoby prawne
o za mandaty , zajecie pasa drogowego
o za opłatę dodatkową
o podatek od środków transportu
Wystawianie powiadomień o nadpłacie podatków,
Wystawienie wezwań do zapłaty za czynsze dzierżawne,
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych,
Wystawienie faktur za lokale użytkowe za m-c III-2017 r. ,
Bieżące prace: rozkładanie wyciągów, dekretacja, księgowanie na kontach
syntetycznych i analitycznych, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowych
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 (pierwsza rata podatku za 2017 r.)

Wydział Mienia
1) wymiana starych parkomatów ulicznych CALE MP 102 na nowe CW COMPACT w
ilości 3 szt. do poboru opłat dla potrzeb SPP w mieście Złotoryja.
2) montaż lustra ul. Podmiejska (wymiana uszkodzonego na nowe)
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3) montaż znaku na ul. Sportowej (tabliczka Za wyjątkiem administratora budynku ul.
Sportowa 9 oraz służb komunalnych)
4) montaż i przestawianie słupków ul. Kolejowa (wjazd LO)
5) naprawa ogrodzenia PSZOK Pl. Sprzymierzeńców
6) zlecono remont podłogi częściowej naprawy sufitu ul. Piastowa 6/2
7) wykonano eksmisję p. Jackowski ul. krzywoustego 15a/1a – dezynfekcja, dezynsekcja i
deratyzacja będą wykonane 22.02.2017r. i dopiero wtedy opróżnienie lokalu)
8) montaż instalacji CO ul. Piastowa 6/2
9) rozliczono CO w Rynek 42 (najemcy mają niewielkie nadpłaty-niższe niż jednomiesięczna
opłata ryczałtowa)
10) Piastowa 6/2 - zlecono remont instalacji elektrycznej
11) Matejki 4 - zlecono remont stropu i podłogi na klatce schodowej
12) Matejki 4/3 - zlecono montaż komina spalinowego
13) Złożono do Starostwa wniosek o przyjęcie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do
wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę na wykonanie
dwóch siłowni zewnętrznych (ul. Akacjowa, ul. Zagrodzieńska);
14) podpisano umowy na:
- utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem – 112.807,87 zł;
- utrzymanie urządzeń małej architektury – 125.155,44 zł;
15) Basztowa 30/7 - zlecono remont instalacji elektrycznej
16) Legnicka 2 - zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie wentylacji
w lokalach
17) naprawa drzewina PSZOK
18) Zamontowano i odebrano bez uwag gablotę informacyjną przy ul. Basztowej (prosili o nią
seniorzy).
19) Zlecono remont pustostanu przy ul. Staszica 14/2.
20) Naprawa nawierzchni ul. Widok, Bukowa, Sosnowa (mieszanka bazaltowa, koparka).
21) Wyrównanie nawierzchni ul. Odrzańska (koparka) + łącznik Górnicza/Asnyka.
22) Naprawa nawierzchni asfaltem na zimno ul. Kolejowa, Kościuszki, Wilcza, Szczęśliwa, pl.
Lotników Polskich, Słoneczna, Zacisze, Garbarska.
23) Wycinka krzewu (dziki bez) ul. Stroma.
24) Rozstrzygnięto przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Solnej 19.
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25) zlecono remont pustostanu przy ul. Konopnickiej 19/1
26) zlecono wymianę kotła gazowego przy ul. Rynek 16/11
27) zlecono montaż wentylacji wywiewnej przy ul. Garbarska 5/1-2
28) naprawa nawierzchni ul. Podmiejska
29) naprawa chodnika nad oczkiem
30) p. Wysoczański zrezygnował z najmu lokalu przy ul. Solna 19
31) zlecono budowę kominów tj. spalinowy i wentylacyjny - Basztowa 14/3
32) zlecono remont instalacji elekt. ul. Podwale 2e/15
33) przygotowano nowy cennik opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego
35) podpisano umowy z RPK na:
- utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem – 112.807,87 zł
- utrzymanie urządzeń małej architektury – 125.155,44 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – cena za jeden pkt świetlny 12,16 brutto (183.008,00 zł)
- utrzymanie dróg gminnych: 2017r. – 115.558,00 zł; 2018r. – 184.358,00 zł
- utrzymanie czystości – 727.114,00 zł

Główny specjalista ds. oświaty
1. Przygotowano i wysłano do gmin, noty księgowe za miesiąc styczeń i luty z tytułu
uczęszczania do publicznych i niepublicznych przedszkoli dzieci z innych gmin;
2. Z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzki podpisano umowę na dofinansowane
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 roku;
3. Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobka w sprawie organizacji
nowego roku szkolnego 2017/2018;
4. Ogłoszona została rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do Żłobka Miejskiego w
Złotoryi przy ul. Letniej.
5. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2017;
6. Podpisano aneksy do arkuszy organizacyjnych na bieżący rok szkolny w Żłobku
Miejskim i Szkole Podstawowej nr 1;

Straż Miejska
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1. Zabezpieczenie i obstawa :
- dzień żołnierzy wyklętych .
2. Udzielono pomocy i przewieziono do miejsca zamieszkania niewidomego którego
pozostawiono bez opieki na ul basztowej. Powiadomiono o osobie potrzebującej
pomocy MOPS Złotoryja. Zatrzymano nietrzeźwego mężczyznę zakłócającego porządek
w centrum miasta.
3. Zabezpieczono miejsca niebezpieczne :
- pl. Reymonta - wiatrołom
- Chojnowska - zalanie drogi
- Kujawska - zapadnięty chodnik
- Szkolna - zapadnięty chodnik
- Stroma - zapadnięta jezdnia
- Sienkiewicza - zapadnięty chodnik
- Krasickiego - zapadnięty chodnik
- Leszczyńska - studzienka
4. Udzielono 3 asyst :
pracownikom RPK, UM w związku z eksmisją na ul. Krzywoustego , WSO na ul.
Szczęśliwej , pracownikom mops podczas interwencji dotyczącej spraw opiekuńczych
- pl. Reymonta.
5. Zrealizowano 7 konwoi wartości pieniężnych dla UM Złotoryja .
6. Przeprowadzono 5 wywiadów - na zlecenie WSO UM Złotoryja odnośnie
postępowania o wymeldowanie, zameldowanie.
7. Usunięto 6 wraków pojazdów z terenu miasta – Słoneczna , Wiosenna 3,
Krzywoustego 2.
8. Systematycznie dokonywane są kontrole i patrolowane są drogi objazdów w
związku z remontem ul. Wojska Polskiego, w związku z występującymi utrudnieniami.
9. Podjęto 2 interwencje odnośnie wycinki drzew wspólnie z inspektorem ds.
Ochrony środowiska UM Złotoryja
- ul. Słoneczna - wspólnota - postępowanie w toku
- ul. Krzywoustego – strefa – postępowanie w toku.
11. W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dokonano 10 kontroli pod względem
wypalania w piecach materiałów zabronionych.- niepotwierdzone. (Zagrodzieńska,
Górnicza, Basztowa , Wojska Polskiego , Legnicka –(Inkobud , wylęgarnia , PTB), 3-maja ,
Kopaczy.

ZOKIR
ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ i zajęć merytorycznych
1. Realizacja programu w zakresie zabawy, rozrywki i rekreacji podczas Ferii Zimowych 2017
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2. Opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie działań proceduralnych w związku z 28 edycja
wyścigu kolarskiego „O Złotą Wstęgę Kaczawy”
3. Realizacja imprezy dotyczącej Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
4. Koncert Wiedeński
5. Edukacja Filmowa „Nowe Horyzonty”
6. Przygotowanie merytoryczne imprez związanych z Majówką 2017
7. Dzień Kobiet w kinie AURUM – impreza okolicznościowa

IMPREZY przy współpracy ZOKiR
1. Pomoc akustyczna podczas turniejów halowej piłki nożnej
2. Koncert Walentynkowe – impreza okolicznościowa
3. Turniej gier komputerowych „Goldbergcup 2017”
4. Impreza podsumowująca osiągnięcia sportowe w roku 2016
5. Imprezy pod hasłem: Człowiek Roku i Fotografia Roku 2016

PRACE TECHNICZNO – GOSPODARCZE
1. Malowanie klatki schodowej w zokir przy Sali klubowej
2. Naprawa i konserwacja sprzętu użytkowego (stoły, krzesła)
3. Prace techniczno organizacyjne podczas realizacji imprez merytorycznych

Miejska Biblioteka Publiczna
Organizacja wydarzeń:










Ferie w Bibliotece – „Kamishibai – teatrzyk obrazkowy”
Ferie w Bibliotece – Kabaret na jednej nodze – improwizacje teatralne
Ferie w Bibliotece – Kukiełki, pacynki, marionetki
Ferie w Bibliotece – Teatr cieni
Ferie w Bibliotece – ABC młodego aktora czyli kto jest kim w teatrze
Ferie w Bibliotece – „Teatralne rozgrzewki – ćwiczenia i zabawy”
Ferie w Bibliotece – „Wyginam śmiało ciało – dzień z tańcem”
Wernisaż wystawy fotografii z okazji Dnia Myśli Braterskiej „Harcerskie wspomnienia,
harcerska przygoda, harcerskie życie”
Ferie w Bibliotece – „Magia teatru czyli rzecz o charakteryzacji i kostiumach”
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Ferie w Bibliotece – „Koniec ferii blisko, będzie impra w stylu disco – zakończenie
Ferii”
Zajęcia biblioterapeutyczne z cyklu Idzie, Idzie bajka pn. „Przedwiośnie”
Lekcja biblioteczna „Skąd się bierze chleb”

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
1. Spółka wykonywała następujące prace bieżące:

- eksploatacja sieci wod. – kan na terenie gminy Krotoszyce,
- usunięto 60 awarii – zgłoszenia dotyczące instalacji elektrycznych, gazowych i
wodnych w zasobach komunalnych,
- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, gminy
Krotoszyce, gminy Zagrodno oraz gminy Mściwojów.
-

wykonano

bieżące

prace

związane

z

utrzymaniem

czystości

i konserwacją elementów małej architektury w mieście,
- konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście.
2. Realizacja

projektu

„Modernizacja

Oczyszczalni

Ścieków

w Złotoryi”


Przeprowadzono prace polegające na wyłączeniu z eksploatacji zbiornika
Imhoffa oraz pompowni osadu nadmiernego:
- rozbiórka zbiornika Imhoffa, częściowe wyburzenie ścian
betonowych zbiornika,
odwadnianie
przefermentowanego
osadu
nadmiernego

ze

zbiornika Imhoffa
3. Opracowano i złożono w Urzędzie Miejskim wniosek o zatwierdzenie taryf dla

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Miejskiej Złotoryja na okres od dnia 01-05-2017 r. do dnia 30-04-2018 r.
4. Zakończono

postępowanie

na

zadanie

„Dostawa

materiałów,

armatury

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sieci wod.kan. w roku 2017 r. – Wybrano
wykonawcę firma Matex.
5. Wszczęto procedurę na: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla

zadania pn.: „Dostawa i montaż systemu GIS”.
6. Dział Budowlany zakończył remont stropu Wspólnoty Rynek 20.
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Procedura dla zadania „Opracowanie projektu budowlanego modernizacji sieci kanalizacji
sanitarnej w ul Krzywoustego”.

Hala Sportowa Tęcza
Organizacja i współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych




Turniej Piłki Nożnej Policji o Puchar Komendanta
Turniej Piłki Nożnej
Mecze ligowe Ligi piłki siatkowej

Pozostałe działania
1. Burmistrz Miasta wziął udział w:

- otwarciu wystawy „Harcerska przygoda – harcerskie życie”;
- Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSSE;
- Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów LGOM;
- zebraniu Rady Nadzorczej RPK Sp. z o.o.;
- wykładzie z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
- VII Regionalnym Forum Terytorialnym;
- radzie budowy modernizacji stadionu Miejskiego;
- XXXVII Konferencji Euroregionu Nysa;
- Gali 25-lecia Euroregionu Nysa;
- audycji Polskiego Radia Wrocław – Reakcja 24;
- Gali Człowieka Ziemi Złotoryjskiej;
- szczegółowym przeglądzie złotoryjskiego zalewu oraz budynku pałacyku;
- konferencji w Powiatowym Urzędzie Pracy na temat ekonomii społecznej;
- III Złotoryjskim Spotkaniu Diabetologicznym;
- w sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, Rady Miasta i Gminy Lwówek Śląski oraz Rady
Miasta i Gminy Wleń poświęconej reaktywacji linii kolejowej z Jeleniej Góry do Legnicy
przez Wleń, Lwówek Śląski, Złotoryję;
- otwarciu i zamknięciu XII Kaczawskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich;
- Gali otwierającej projekt Dolnośląska Stolica Kultury – Powiat Złotoryjski 2017;
- Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Serocku;
- w rozprawie przed Sądem Pracy z powództwa byłej kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy;
- uroczystym przyznaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
2. Burmistrz Miasta spotkał się z:
- mieszkańcami ul. Asnyka w sprawie utwardzenia nawierzchni części ulicy od strony ul.
Górniczej;
- Prezesem Radia Plus – Stanisławem Obertańcem w sprawie współpracy;
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- Zarządem Spółki Sanikom w sprawie ustalenia zasad współpracy;
- Prezesem LSSE – Witoldem Idczakiem w sprawie poszerzenia złotoryjskiej podstrefy
LSSE;
- złotoryjskimi sportowcami na podsumowaniu 2016 roku;
- kierownictwem Borgers Polska Sp. z o.o.;
- Prezesem Dolnośląskiego Związku Kolarskiego – Rafałem Jurkowlańcem w sprawie
udziału w Festiwalu Rowerowym we Wrocławiu;
- dyrektorami placówek oświatowych;
- przedstawicielami firmy Aspekt w sprawie audytu organizacyjnego niektórych
podległych jednostek;
- członkami Klubu Abstynenta;
- zakończeniu Turnieju piłkarskiego na Hali Tęcza;
- dyrektorem PGP Bazalt w sprawie rozbudowy zakładu;
- wykonawcą, przedstawicielem firmy Beyon oraz inspektorem budowy w sprawie
modernizacji stadionu Miejskiego;
- redaktorami Gazety Wojewódzkiej w sprawie nawiązania współpracy;
- Prezes Złotoryjskiego Koła ZNP w sprawie zgłaszanych przez nauczycieli postulatów;
- Prezesem firmy Urbex w sprawie budownictwa mieszkaniowego na terenie Złotoryi.
3. Sekretarz Miasta wziął udział w:
- uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
- uroczystym spotkaniu z rencistami i emerytami z okazji Dnia Kobiet;
4. Zastępca Burmistrza Miasta wziął udział w:
- ceremonii 70-lecia Zagłębia Lubin;
- spotkaniu w KPP na temat rekrutacji do Policji;
- spotkaniu w sprawie planowanych na ten i przyszły rok inwestycji DSDiK w Złotoryi.
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