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Protokół Nr 0002.XXVII.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z
dnia 27 kwietnia 2017 r.
Protokół Nr 0002.XXVII.2017
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2017 r.
Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym sesję Rady Miejskiej o godz. 13.30 otworzyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara. Przewodnicząca poinformowała, że w sesji uczestniczy 14 radnych (
nieobecny usprawiedliwiony radny Władysław Grocki) co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i
podejmować uchwały.
Następnie przywitała obecnych: posła na Sejm Roberta Kropiwnickiego, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z
Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Iwonę Pawlus, radcę
prawnego Barbarę Szynkowską , wszystkich radnych i pozostałych gości.
AD. 1 – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski wystąpił z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad uchwały o numerze
roboczy, 6.3. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara zawnioskowała o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały w
sprawie zlecenia załatwienia skargi, która wpłynęła do Rady 10 kwietnia br.
Rada w głosowaniu: za – 14 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 wyraziła zgodę na zmiany w porządku obrad,
który przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku obrad sesji.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotoryja z wykonania uchwał Rady.
4. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi w roku 2016. Opieka
społeczna w mieście.
6. Podjęcie pakietu uchwał:
6.1. – w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok.
6.2. - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja,
6.3. - w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
AD. 2 – PRZYJECIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
Rada w głosowaniu:
za – 14 przeciw - 0

wstrzymało się - 0
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przyjęła Protokół Nr 0002.XXVI.2017 z sesji z dnia 30 marca 2017 r.
AD. 3 – SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z WYKONANIA UCHWAŁ RADY.
Z upoważnienia Burmistrza Miasta realizację uchwał podjętych na sesji w marcu br. omówił Sekretarz Miasta
Włodzimierz Bajoński.
Przypomniał, że na sesji w marcu Rada podjęła 8 uchwał. Wszystkim uchwałom nadano bieg, zostały przesłane
do Wojewody Dolnośląskiego, a dwie z nich również do RIO. Uchwały dot. budżetu są realizowane na bieżąco.
Opublikowana została uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
AD.4 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Radny Adam Bartnicki – zgłosił w imieniu mieszkańców ul. Grunwaldzkiej , potrzebę wybudowania chodnika.
Osobiście sprawdziłem w terenie i proponuję aby uzupełnić przy ul. Grunwaldzkiej pobocza – powiedział.
Poinformował ponadto, że prześledził informację międzysesyjną i jest tam zapis o lokalach hazardowych w
mieście. Pocieszającym jest to, że od 1 kwietnia w mieście funkcjonuje 7 lokali a było 18.
Dwa tygodnie temu – powiedział – wystąpiłem do DSDiK o poprawę wjazdu z ul. Polnej. Następnie podziękował
Straży Miejskiej za monitoring w porze nocnej.
Radny Franciszek Słaby zgłosił następujące sprawy:
1. Brak ścieżek rowerowych w mieście.
2. Doposażyć w urządzenia zabawowe plac zabaw na ul. Kościuszki .
Podziękował Burmistrzowi za przestawienie lustra koło ZOKiR, będzie bezpieczniej.
Radna Agnieszka Zawiślak zgłosiła na piśmie do protokołu następujące sprawy:
1.Ponawiam wniosek o pomalowanie tablic informacyjnych przy wjazdach do
miasta. Tablice informujące o wjeździe do Złotoryi powinny być estetyczne i czyste, natomiast są na nich napisy,
plamy, które źle świadczą o utrzymaniu czystości w naszym mieście.
2. Klatki schodowe przy ulicach: Basztowa 2,22, Rynek 11,12, Solna 4,6,7,8,
Mickiewicza 3,13, 26, 28 oraz Piłsudskiego 3,5,8,9, 10 są w bardzo złym stanie.
Proszę o ustalenie czy gmina jest jedynym właścicielem tych kamienic i podjęcie działań zmierzających do
odnowienia klatek schodowych.
3. Z uwagi na zbliżający się sezon letni, proszę o wymianę narożników na plastikowym pomoście na kąpielisku
Nad Zalewem. Narożniki są uszkodzone, a ich ostre krawędzie mogą spowodować realne zagrożenie dla osób
korzystających z kąpieliska.
4. Ponownie proszę o doposażenie placu zabaw przy ul. Łąkowej. Na ul.Łąkowej
mieszka duża liczba dzieci, najbliższe place zabaw znajdują się w centrum
miasta i są znacznie oddalone od ul. Łąkowej.
5. Proszę o rozważenie postawienia wiaty na przystanku znajdującym się przy ul. Górniczej w Złotoryi. Osoby
dojeżdżające do pracy mokną oczekując na autobus, usiłują schronić się przed deszczem pod zadaszeniem
kwiaciarni znajdującej się po drugiej stronie ulicy oraz w klatkach schodowych przy ul. Kaczawskiej.
6. Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie na 2018 r. na postawienie co najmniej jednej lampy
oświetleniowej przy ul. Śląskiej oraz utwardzenie tej drogi żwirem.
7. Nawiązując do Komisji Gospodarczej, która odbyła się w styczniu tego roku, proszę o przedstawienie radnym
koncepcji i planów zagospodarowania terenu oraz budowy basenu miejskiego przy ul. Legnickiej w Złotoryi.
8. Plac zabaw znajdujący się przy ul. Maluchów w Złotoryi jest największym placem zabaw w mieście. Jego
lokalizacja pozwala na korzystanie z niego większości mieszkańców naszego miasta. Duży, zielony teren
pozwala na rozbudowę, doposażenie placu tak, aby stał się atrakcją i miejscem wypoczynku dla dzieci i
dorosłych. Konieczne jest wyrównanie powierzchni, na której rośnie trawa oraz naprawienie schodów.
Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie na 2018 r. na powyższy cel.
Radna Irena Mundyk
rozplantowany.

zgłosiła, że na placu zabaw koło Policji przywieziony został piasek, zrzucony
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Następnie poinformowała, że dostała informację o ul. Akacjowej. Jakaś firma robiła tam wykopy i taki wykop
zrobiono na wejściu z furtki przed jednym z domów. Mieszkańcy nie mogli wyjść .Zadzwoniła do Urzędu z
interwencją i sprawa została załatwiona bardzo szybko.
Radny Józef Banaszek –
1. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o budowę obwodnicy proszę o informację czy terminy zostały
przesunięte ?
2. W mieście w wielu miejscach sypie się kostka, chyba czas żeby to naprawić.
Następnie głos zabrał poseł na Sejm RP Robert Kropiwnicki. Przedstawił radnym najważniejszą inwestycję na
terenie województwa a mianowicie budowa drogi S3. Jest to droga szalenie ważna, trzeba się liczyć z różnymi
utrudnieniami. Na największe utrudnienia będziemy narażeni w 2017 r. Ostatnio toczy się dyskusja na temat
zjazdów z autostrady, planuje się tu system płatny. W oświacie rząd zapowiada zmiany systemu subwencyjnego,
gminy nie mogą liczyć na większe pieniądze.
Radny Adam Bartnicki zapytał, co sądzi o wysokich dla PO wynikach sondaży ?
Poseł odpowiedział, że dla PO to radosny sygnał, cieszy się,ale robotę trzeba wykonywać.
AD. 5 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2016.
OPIEKA SPOŁECZNA W MIEŚCIE.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi Iwona Pawlus
omówiła zadania własne i zlecone realizowane przez MOPS a także potrzeby budżetowe MOPS na rok 2017.
Szczegółowa działalność MOPS była przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i
Finansów Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara podsumowując wystąpienie stwierdziła, że wszyscy zdają sobie
sprawę z ogromnego zakresu działania MOPS. Należy podkreślić duże zaangażowanie pracowników w
załatwianie ludzkich spraw.
AD. 6 PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy na rok 2017 został omówiony na posiedzeniu Komisji przez Skarbnika Miasta Grażynę Soję.
Komisja jednomyślnie skierowała go pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za - 14 przeciw - 0 wstrzymało się- 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVII.224.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017.
Przed głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi głos zabrał Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Leszek Antonowicz.
Poinformował, że Komisja na dwóch posiedzeniach zajmowała się skargą. Dużą trudność stanowiło ustalenie o
co w skardze chodzi. W zasadzie można było skargę odrzucić, bo skarżąca nie miała upoważnienia do działania
od Wspólnoty Mieszkaniowej. Po zapoznaniu się z zarzutami podniesionymi w skardze Komisja stwierdziła, że
jest ona bezzasadna.
Rada w głosowaniu:
za – 12 przeciw - 0 wstrzymało się 2 (W.Wilczyński, A.Zawiślak)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVII.224.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara , przekazała, że wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Miasta a w
zasadzie na MOPS. Dotyczy przewlekłości w wypłaceniu zasiłku 500+.
Rada w głosowaniu:
za – 10
przeciw – 1 (A.Zawiślak) wstrzymało się - 3 (M.Gagatek, D.Dobosz,
W.Wilczyński)
podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVII.226.2017 w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Miasta Złotoryja.
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AD. 7 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta Robert Pawłowski. Powiedzialłm.in.:
Lokale hazardowe są sukcesywnie eliminowane w naszego życia publicznego. Miasto ma w tym swój udział. W
sprawie chodnika na ul. Grunwaldzkiej w piątek o godz. 18-tej spotykam się z mieszkańcami tej ulicy. Jest to
droga wojewódzka a chodnika tam nie było nigdy. DSDiK nie jest chętna do robienia chodników. Ja uważam, że
chodnik tam nie jest niezbędny. Współpraca miasta z DSDiK układa się dobrze. Plany przewidują tyle inwestycji
w mieście, że nie można liczyć na chodnik wcześniej jak w 2019 r.
Monitoring zdaje egzamin zwłaszcza w okresie letnim. W tym roku uruchamiamy 15 maja.
W sprawie ścieżek rowerowych czekamy na środki unijne. W pierwszym rzędzie chcemy zrobić ścieżkę od
Zalewu do ul. Sportowej. Doposażenie placu zabaw na ul. Kościuszki - rozmawiamy o tym aby powstał w
mieście jeden, duży plac zabaw, teren jest duży.
Tablice informacyjne przy wjazdach do miasta zostaną odnowione. Jeżeli chodzi o remonty klatek schodowych
musimy rozeznać co jest gminy a co własnością Wspólnot Mieszkaniowych. Narożniki na plastikowym pomoście
Nad Zalewem będą szlifowane, nie będziemy ich wymieniać. Plac zabaw na ul. Łąkowej będziemy doposażać.
Postawienie wiaty przystankowej na ul. Górniczej nie jest możliwe, bo teren nie należy do gminy. Oświetlenie ul.
Śląskiej – planujemy postawić tam lampy, które wymienimy podczas remontu ul. Odrzańskiej. Budowa basenu
miejskiego przy ul. Legnickiej- jestem za tym aby basenu tam nie było, za mały jest teren. Uważam, że jeżeli
mamy budować basen dobrze byłoby aby baseny kryty i odkryty były koło siebie. Plac zabaw znajdujący się przy
ul. Maluchów jest największym placem zabaw w mieście. Duży teren pozwala na rozbudowę, doposażenie placu
i utworzenie Centralnego Placu Zabaw w mieście.
Zwrócę się do służb o rozplantowanie piasku na placu zabaw, jeżeli chodzi o wykopy na ul. Akacjowej wprawdzie
sprawę załatwiono ale sprawdzę kto to robił i dlaczego.
Sprawa obwodnicy - do połowy kwietnia było ok.500 zapytań ofertowych, więc nie wiadomo czy przetarg
dojdzie do skutku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara przypomniała, że na plac zabaw czekają także mieszkańcy ul. B.Getta
Warszawskiego.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że złożony został wniosek o rewitalizację tego terenu i kiedy otrzymamy
pieniądze będziemy decydować jaki teren przeznaczyć na pl. zabaw , ile na parking itp…
AD. 8 – SPRAWY RÓŻNE.
Radna Irena Mundyk zwróciła uwagę na bałagan panujący za budynkiem
Reymonta 8.
Radny Franciszek Słaby poruszył sprawę ozdobnych drzewek w rynku. Drzewka są niepoprzycinane, dziczeją.
Nikt fachowy się nimi nie zajmuje.
Radny Marcin Gagatek - zaproponował aby w Hali Sportowej „Tęcza” ustawić automaty z wodą itp.
V-ce Prezes RPK Paweł Macuga odpowiedział, że bałagan za budynkiem na pl. Reymonta będzie sprawdzony i
teren uporządkowany. Klony w Rynku na pewno będą dobrze prowadzone. Następnie zapytał radnych o
podwyżkę cen wody i kanalizacji. Rada nie podjęła uchwały stąd pytanie czy te nowe taryfy były za niskie czy za
wysokie.
Ponieważ radni nie zabrali głosu w tej sprawie- V-ce Prezes stwierdził, że rozumie iż ceny były za wysokie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Łoś powiedział, że jego zdaniem ktoś kto wylicza koszty wody robi
to dobrze.
Radny Andrzej Kocyła poinformował, że w wiacie przystankowej koło ZOKiR jest wybita szyba.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski zaprosił radnych na galę poświęconą przedsiębiorcom, która odbędzie się
o godz. 17-tej w ZOKiR.
Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 15.20 Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła sesję
za zamkniętą.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara
Protokólant:
K.Kamińska
Załączniki
informacja miedzysesyjna - kwiecień 2017.pdf (pdf 681.59 KB)
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