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Informacja międzysesyjna – kwiecień 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. Złożenie

wniosku

o

dofinansowanie

w

ramach

ogłoszonego

naboru

nr RPDS.06.03.03-IZ.00-02-171/16 w trybie konkursowym dla Poddziałania 6.3.3
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT ;
3. 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;
4. Prace nad przygotowaniem Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Miasta
Złotoryja;

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta
 10 kwietnia 2017r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi odbyła się Konferencja w sprawie
reaktywacji linii kolejowej Legnica - Złotoryja – Lwówek Śląski – Wleń – Jelenia Góra.
Uczestnikami byli m.in. Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele
samorządów terytorialnych, przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego,
Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zakładu
Linii Kolejowych PKP Wałbrzych, Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu, Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami PKP we Wrocławiu.
 Sprzedano 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców
 W przetargu nieograniczonym sprzedano grunt niezabudowany przy ul. Kamiennej dz. nr
28/10 obręb 1
 Uregulowano udziały w nieruchomości przy ul. Szpitalnej 10
 Ogłoszono I nieograniczony przetarg ustny na oddanie działki zabudowanej przy ul.
Basztowej 4 w użytkowanie wieczyste
 Podpisano Akt Notarialny o nabyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 71/4 w obrębie 6 miasta Złotoryja.
 Przygotowano Zestawienie sprzedanych gruntów będących w zasobie Gminy Miejskiej
Złotoryja z określeniem ich „wartości historycznej” za miesiąc marzec 2017r.
 Sporządzono rejestry VAT ze sprzedaży za miesiąc luty i marzec 2017r.:
 nieruchomości
 czynszu dzierżawnego
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 rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie.
Wydano 20 umów na dzierżawę gruntów na cele rolne i cele inne
Wydano 12 umów na najem garażu.
Wydano 3 Zezwolenia na wykreślenie hipoteki
Sporządzono 4 Decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności
Sporządzono Decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału działki
Wydano 2 Postanowienia o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego w celu określenia
wzrostu wartości nieruchomości przy ul. Łęczyckiej w związku z ustaleniem opłaty
adiacenckiej oraz zlecenie na sporządzenie 2 operatów szacunkowych w celu ustalenia
opłaty adiacenckiej w zw. z przebudową drogi – ul Sandomierskiej i Łęczyckiej
Rozwiązano umowy użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową Agat w części
dotyczącej działki nr 523/2 i 523/5 obr. 8 przy ulicy Letniej
Przygotowano Odpowiedź na pismo w sprawie przejęcia w poczet dróg gminnych drogi –
ulicy Malinowej będącej aktualnie we współwłasności osób fizycznych (odmowa)
Przygotowano
 8 Zaświadczeń o przeznaczeniu działek w mpzp
 6 Wypisów i wyrysów z mpzp
 3 Postanowienia opiniujące wstępne projekty podziałów działek
 1 Decyzja zatwierdzająca podział działki
 2 zawiadomienia o nadaniu nr porządkowego nieruchomości
Podpisano z Wykonawcą umowę na rozbiórkę starej i montaż nowej komórki gospodarczej
przy ul. Zagrodzieńskiej.
Podpisano z Projektantem umowę ma opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego
dla inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej na dz. nr 101/1 obr.
7 miasta Złotoryja” (Legnica Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Złotoryja).
Podpisano z Projektantem umowę ma opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego
(„PFU”) dla inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 328”.
W Starostwie Powiatowym w Złotoryi Zgłoszono wykonania robót budowlanych dot.
„Przebudowy parkingów przy ul. Krótkiej w Złotoryi”.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu o przyznał dotację na
rewitalizację murów obronnych przy ul. Stanisława Staszica (45 000 zł).
Z RPK Sp. z o.o. przeprowadzono negocjacje w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót
budowlanych przy przebudowie kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza..
W Starostwie Powiatowym w Złotoryi złożono wniosek o pozwolenie na budowę
kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego.
Trwają prace budowlane na ulicy Wojska Polskiego. Od 20.04.2017r. rozpoczynają
wykonywanie warstwy ścieralnej na odcinku od ulicy Hożej do Słonecznej. W kolejnym
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tygodniu będą wykonywane warstwy nośne asfaltu na odcinku od ulicy Lubelskiej do
Słonecznej, później warstwa ścieralna na tym odcinku wraz ze zjazdami na drogi gminne.
 Na ulicy Chojnowskiej trwa montaż balustrad. Położono warstwę żywicy na powierzchni
mostu.

Wydział Spraw Społecznych
1. rozstrzygnięcie Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury,
sztuki i tradycji narodowych
2. organizacja spotkania w sprawie reaktywacji linii kolejowej
3. współorganizacja Kaczawskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich
4. przygotowania do II Biegu Charytatywnego
5. przygotowania do Targów Turystycznych – Festiwal Rowerowy

Główny specjalista ds. informatyki
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Na stronie www.zlotoryja.pl :
a. bieżąca aktualizacja strony, oraz facebooka
b. zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej ,
c. przeprowadzono transmisję na żywo z sesji Rady Miejskiej.
d. aktualizacja podstrony www.inwestycje.zlotoryja.pl (Interaktywna Mapa
Inwestycji – na której zaznaczane są inwestycje od 2015 roku wraz z krótkim
opisem).
e. w dziale Konsultacje społeczne / Ankieta nasadzenia drzew uruchomiono
ankietę w której mieszkańcy mogą zgłaszać swoja propozycje nasadzenie
drzewna terenie miasta.
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.
Przygotowywanie materiałów do wniosku na e-usługi.
Podpisano umowę na płatności kartą w Kasie Urzędu Miejskiego z firmą FirstData
Polcard – koszt przelewów w całości pokrywa Krajowa Izba Rozliczeniowa.
Uruchomiono system do płatności telefonem za parkowanie w Strefie Płatnego
Parkowania – moBilet.
Uruchomiono 2 czujnik jakości powietrza w mieście (Wilcza 41 – Hala Sportowa),
dane można śledzić pod adresem: powietrze.zlotoryja.pl
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Wydział Obsługi Urzędu
1. Przygotowano kwietniowe posiedzenia komisji i sesję Rady Miejskiej
2. Przesłano radnym odpowiedzi na interpelacje
3. Zakończono przyjmowanie oświadczeń o dochodach do Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych
4. Przygotowano porozumienie na zakup videorejestratora dla KPP Złotoryja
5. Przygotowywane są dokumenty do brakowania
6. Uzgodniono warunki ubezpieczenia składników mienia Gminy Miejskiej Złotoryja.

Wydział Spraw Obywatelskich
1. Realizowano bieżące zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Obsługa mieszkańców.
2. Powołana przez Burmistrza Komisja dokonała brakowania druków ścisłego zarachowania,
które były wykorzystywane do 31.-03.2015 roku na potrzeby wydawania dowodów
osobistych. Brakowanie dotyczyło formularzy uszkodzonych lub zniszczonych w trakcie
wykonywania czynności przyjęcia wniosku.
3. W wyniku starań i podjętych działań została przyznana dotacja na zakup rezerwy urn
wyborczych.
4. Przygotowano dane statystyczne za I kwartał 2017 r. z wykonanych zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej, zestawienie przekazano do Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
5. Sporządzono i przekazano szkołom wykazy dzieci urodzonych w latach 2001 – 2012
zgodnie z nowymi przepisami ustawy Prawo oświatowe i zgodnie z Uchwała rady Miejskiej w
Złotoryi w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
6. Dokonano weryfikacji i aktualizacji Centralnego Rejestru Informacji Dodatkowych oraz
przygotowano i przekazano do Krajowego Biura Wyborczego meldunek o stanie Rejestru
Wyborców za I kwartał 2017 r..

Wydział Gospodarki Odpadami
- podpisano umowę z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Złotoryi na
obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
- współorganizacja zbiórki elektrośmieci z firmą AG-EKO Aneta Gonera, która odbyła się 1
kwietnia br.,
- przygotowano i złożono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za rok 2016 r. Gmina Miejska Złotoryja w 2016 r. osiągnęła poziom
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
– 31%
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- z WFOŚiGW otrzymano dotację w wysokości 17 017 zł na realizację zadania pn.: „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja”

Wydział Budżetu i Finansów
1.
2.
3.
4.
5.


6.

7.
8.

Uzgadnianie kont do sprawozdań kwartalnych za I kwartał 2017 r.
Kontrola merytoryczna sprawozdań za I kwartał 2017 r. z jednostek,
Sporządzenie sprawozdań z zadań zleconych za I kwartał 2017 r.,
Przyjmowanie deklaracji i korekt deklaracji o podatkach od osób fizycznych i
prawnych,
Wystawienie tytułów wykonawczych:
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne i osoby prawne
- za mandaty , zajecie pasa drogowego
- za opłatę dodatkową
- 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 IV-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.

Wydział Mienia
1) naprawa drogi na ul. Widok.
2) malowanie kopert i stanowisk na Żeromskiego i BGW.
3) odnowienie linii ciągłych ul. Górnicza.
4) przestawienie słupków ul. Kolejowa.
5) montaż lustra ul. Górnicza.
6) naprawa ogrodzenia ul. Tuwima (plac zabaw)
7) Piłsudskiego 19/1 zlecono montaż kotła gazowego
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8) Złożono w Starostwie Powiatowym zgłoszenie budowy dla zadania pn. „Doposażenie
istniejących placów zabaw oraz siłowni” , a także dla zadania pn. „Montaż wiaty
przystankowej oszklonej”.
9) Zlecono do wykonania przegląd słupków automatycznych poprzez: zdemontowanie,
zabezpieczenie miejsc po słupkach, przegląd wraz z oceną stanu technicznego oraz ponowne
zamontowane na miejscu (Złotoryja) - 2 szt. słupków automatycznych STRABUC przy ul.
Piłsudskiego i ul. Solna/Rynek – za kwotę brutto 1.230,00 zł.
10) Naprawa chodników przy wejściach do klatek schodowych przy ul. Słowackiego 5
11) Równanie powierzchni szutrowych koparko-ładowarką – dojazd do kopalni złota, ul.
Polna
12) Zlecono remont w lokalach komunalnych na poddaszu (po zalaniu z dachu) przy ul.
Szkolnej
13) Wykonanie odwodnienia jezdni ul. Sportowa, koło stadionu.
14) Bieżąca naprawa nawierzchni ul. Rynek.
15) Rozebranie zabezpieczeń fontann.
16) Podpisano umowę dla zadania pn. „Wykonanie i dostawa wraz z montażem zestawów
zabawowych” termin realizacji do 19.05.2017 r. – kwota 16.633,00 zł brutto.
17) Podpisano umowę dla zadania pn. „Wykonanie i dostawa wraz z montażem urządzeń
siłowni” termin realizacji do 05.05.2017 r. – kwota 28.000,00 zł brutto.
18)Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja od 02.05.2017r. do
30.09.2017r. – 99.999,00 zł
19) Utrzymanie oznakowania poziomego na terenie miasta Złotoryja od 08.05.2017r. do
30.09.2017r. – 15.657,90 zł
20) wysłano zaproszenia do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na
remont Garbarskiej 2 - dach, elewacja, klatka schodowa ul. Konopnickiej 7 - elewacja i klatka
schodowa.

Główny specjalista ds. oświaty
1. Napisane zostało zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół
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podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja na
rok szkolny 2017/2018;
2. Napisane zostało zarządzenie w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne
inne niż Gmina Miejska Złotoryja w roku 2017;
3. Z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzki podpisano umowę na dofinansowane
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2017 roku;
4. Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, przedszkoli w sprawie przygotowania
arkuszy organizacji placówek w roku szkolnym 2017/2018;
5. Ogłoszona została rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach
podstawowych.
6. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2017;
7. Podpisano aneksy do arkuszy organizacyjnych na bieżący rok szkolny w Zespole Szkół
Miejskich i Szkole Podstawowej nr 1;

Straż Miejska
1. Zabezpieczenie i obstawa imprez i uroczystości :
- biegi na orientację.
- pielgrzymka religijna (Kopacz-Złotoryja-Wilków ).
- procesja religijna (droga krzyżowa ).
- konferencja dotycząca reaktywacji linii kolejowej (parkingi).
- procesja religijna (Wielkanoc).
2. Interwencje z nietrzeźwymi :
- ul. Legnicka - netto - żebranie.
- Urząd Miasta i Urząd Gminy - zakłócanie porządku.
- ul. Mickiewicza, Legnicka, pl. Reymonta, al. Miła x 2 - leżący na ulicy, na ławce.
- pl. Reymonta - spożywanie alkoholu.
3. Zabezpieczono miejsca niebezpieczne:
- Wojska Polskiego - utrudnienia podczas remontu – kierowanie ruchem.
- ul. Klasztorna - awaria pojazdu - kierowanie ruchem
- ul. Bohaterów getta warszawskiego - pożar mieszkania.
- Hoża , Lubelska – zabezpieczenie ruchu podczas usuwania substancji ropopochodnych.
4. Strażnicy brali udział w zatrzymaniu złodzieja na ul. Legnickiej.
5. Odłowiono i odwieziono do schroniska bezpańskiego psa z terenu ul. Parkowej.
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6. Udzielono asysty pracownikom mops podczas interwencji dotyczącej spraw
opiekuńczych - pl. Reymonta.
7. Zrealizowano 5 konwoi wartości pieniężnych dla UM w Złotoryi.
8. Przeprowadzono 8 wywiadów - na zlecenie WSO UM Złotoryja odnośnie
postępowania o wymeldowanie, zameldowanie, oraz 2 kontroli dotyczących spraw
spadkowych.
9. Usunięto 2 wraki pojazdów z terenu miasta - Staszica, Leszczyńska.
10. Systematycznie dokonywane są kontrole i patrolowane są tereny inwestycji i
placów budów pod względem utrzymania porządki i czystości :
- Hoża – hydrofornia - wywóz ziemi.
- Krzywoustego - wywóz ziemi – nasyp łącznika z ul. Śląską
- Sportowa - stadion.
- Wyszyńskiego - Dino.
11. Rozpoczęto działania w ramach prewencyjnej akcji ,,wszystko o psach”.
Zwłaszcza na plantach rozdano właścicielom 49 broszur, pouczono 5 osób, ukarano
1 osobę. Przeprowadzane są rozmowy z właścicielami psów przypominające o
obowiązkach ( sprzątanie po psach ).
12. W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dokonano 4 kontroli pod względem
wypalania w piecach materiałów zabronionych.- niepotwierdzone. (Aleja Miła, ul.
Wilcza, ul. Klasztorna, ul. Wielkopolska.)
13. Dokonano kontroli liczby kasyn gier hazardowych (z 18 działających podczas
ostatniej kontroli obecnie działa 7). O wynikach kontroli powiadomiono policję i
Urząd Celny.

ZOKIR
ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ i zajęć merytorycznych
1. Edukacja filmowa wg programu projektu Nowe Horyzonty (8 projekcji)
2. Rajd Marzanna 2017
3. Mini Rajd Przedszkolaka
4. 62 edycja eliminacji Konkursu Recytatorskiego
5. III Jarmark Wielkanocny i ustawienie złotoryjskiej Palmy Wielkanocnej
6. Rozpoczęcie działalności nowej sekcji rysunku i malarstwa w ZOKiR
IMPREZY przy współpracy ZOKiR
1. Udostępnienie sali kinowej na występ iluzjonisty dla WTZ w Złotoryi
2. Spektakle teatralne (7 spektakli)
3. XII Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
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4. Spotkanie wielkanocne Emerytów i Rencistów (pomoc akustyczna)
5. Pomoc w realizacji Pamiątki dla zgromadzenia Świadków Jehowy
PRACE TECHNICZNO – GOSPODARCZE
1. Prace techniczno remontowe w pomieszczeniach ZOKiR
2. Odnowienie płuczni przy Muzeum Złota w Złotoryi

Miejska Biblioteka Publiczna
Organizacja wydarzeń:




















„Co lubi wiosna?” – lekcja biblioteczna
Zajęcia zajęcia literacko-plastyczne z cyklu Bajki poczytajki pn. „W świecie Tolkiena”
Dyskusyjny Klub Książki – Lars Mytting „Płyń z tonącymi”
„Dzień św. Patryka” – lekcja biblioteczna
„Wiosenne porządki” – lekcja biblioteczna
„Wiosna puka do drzwi” – lekcja biblioteczna
Zebranie członków koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
„Co lubi wiosna” – lekcja biblioteczna
Udział w szkoleniu dla bibliotekarzy pn. „12 kroków do zorganizowania żywej
biblioteki” organizator Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we
Wrocławiu
Tydzień z Internetem 2017 pn. „Co ze mnie wyrośnie?”
„Co wiem o bibliotece” – lekcja biblioteczna
IX Noc z Andersenem pn. „Między nami jaskiniowcami”
„Z komputerem na Ty” – kurs komputerowy dla osób 50 +
Koncert w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego w Złotoryi pn. „Zapach fiołków i
deszczu kałuże”
Lekcja biblioteczna pn. „Wielkanocne opowieści”
„Z komputerem na Ty” – kurs komputerowy dla osób 50 +
Dzień czekolady impreza okolicznościowa z okazji Międzynarodowego Dnia Czekolady
Dyskusyjny Klub Książki – kobieta naukowiec Maria Curie-Skłodowska

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
1. Spółka wykonywała następujące prace bieżące:

- eksploatacja sieci wod. – kan na terenie gminy Krotoszyce,
- usunięto 40 awarii – zgłoszenia dotyczące instalacji elektrycznych, gazowych i
wodnych w zasobach komunalnych,
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- 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”:
- Trwają prace rozbiórkowe nasypu oraz konstrukcji zbiornika Imhoffa.
- Podwykonawca (FILTECH Technika Odwadniania Osadów Sp. z o.o.)
prowadzi prace polegające na odwodnieniu osadu.
- Trwa wywóz ziemi i zgromadzonych osadów oraz zrzut wody z nieczynnej
nitki (bloku biologicznego) oczyszczania ścieków. Wywiercono 14 studni
odwodnieniowych.
- Trwają prace rozbiórkowe oraz zbrojarskie na obiekcie nr 1 (budynek krat
i piaskowników) oraz rozbiórka obiektu nr 19 (budynek odwadniania
osadów).
3. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie
„Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem na jego podstawie
nowego pozwolenia wodnoprawnego”.
4. Wszczęto procedurę dla Wspólnoty Mieszkaniowej Pobożnego 1 o udzielenia
zamówienia poza ustawą Pzp na zadanie „Remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. H. Pobożnego 1 w Złotoryi”.
5. Dalszy ciąg procedury na: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla
zadania pn.: „Dostawa i montaż systemu GIS”.
6. Dalszy etap Procedury na „Zakup pojazdu specjalistycznego (samochód kombinowany)
przeznaczony
do
ciśnieniowego
mycia
kanałów
z odsysaniem nieczystości stałych i płynnych”
7. Dział Budowlany wykonywał:
- remont pustostanu na Konopnickiej 19/1, Staszica 14/2, Piłsudskiego 6
- zbicie tynków w archiwum RPK.
8. Przegląd placów zabaw w ramach zlecenia – utrzymania małej architektury
w mieście.

Hala Sportowa Tęcza
Współorganizacja wydarzeń:



Wiosenny Turniej Tenisowy o Puchar Firmy Mine Master
Mistrzostwa Służby Liturgicznej w Piłce Halowej
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Pozostałe działania
1. Burmistrz Miasta wziął udział w:

- Radzie Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi;
- Radzie Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.;
- Konferencji – Osoby niepełnosprawne na rynku pracy;
- posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT w Jeleniej Górze;
- imprezie w MBP – Noc z Andersenem;
- warsztatach dotyczących promocji gmin;
- Konferencji na temat reaktywacji linii kolejowej z Legnicy do Jeleniej Góry przez
Złotoryję, Lwówek Śląski, Wleń;
- spotkaniu wielkanocnym ze Związkiem Emerytów i Rencistów;
- III Dolnośląskim Kongresie Samorządowym we Wrocławiu;
- wstępnych konsultacjach samorządowych w sprawie uchwały „antysmogowej”;
- Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w Lubawce;
- uroczystym wręczeniu nagród w Mistrzostwach Ratownictwa Medycznego w Złotoryi;
- otwarciu Otwartego Pucharu Polski Ju Jitsu oraz w ceremonii wręczenia nagród;
- zakończeniu i wręczeniu nagród Dance Arts Festival;
2. Burmistrz Miasta spotkał się z:
- Bogdanem Rzepką – Dyrektorem wyścigu Grody Piastowskie;
- Wizytatorem Kuratorium Oświaty w sprawie kontroli w Zespole Szkół Miejskich;
- z przedstawicielami sąsiednich gmin w sprawie wspólnego udziału w Festiwalu
Rowerowym we Wrocławiu;
- kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie możliwych
przedsięwzięć dotyczących osób wykluczonych społecznie;
- mieszkańcami ul. Odrzańskiej w sprawie budowie drogi;
- mieszkańcami ul. Złotej w sprawie budowy parkingów;
- Prezesem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Witoldem Idczakiem, z członkiem
Rady Nadzorczej LSSE – Piotrem Stryczkiem oraz z Wójtem Gminy Zagrodno –
Tadeuszem Szklarzem i Przewodniczącym Rady Gminy Zagrodno – Walentym
Luszniewskim w sprawie poszerzenia złotoryjskiej podstrefy LSSE oraz utworzenia
podstrefy w Łukaszowie;
- Prezesem Stowarzyszenia Dzieci Wojny – Henrykiem Pawłowskim w sprawie udziału
członków Stowarzyszenia w debacie w Sejmie;
- Dyrektorem Generalnym KGHM i prezesem Fundacji KGHM Polska Miedź w sprawie
zamierzeń strategicznych na terenie Starego Zagłębia Miedziowego;
3. Sekretarz Miasta wziął udział w:
- uroczystym śniadaniu z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
4. Zastępca Burmistrza Miasta wziął udział w:
- Konferencji - Pakiet działań dla średnich miast;
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- uroczystościach 77 Roczny Zbrodni Katyńskiej i deportacji na Sybir;
- konferencji na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie.

Okres 27.03 – 22.04
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