Protokół Nr 0002.VI.2015
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi,
która odbyła się w dniu 26 marca 2015 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30 otworzyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara.
Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować
uchwały. Radni nieobecni na sesji to:
Leszek Antonowicz, Józef Banaszek i Władysław Grocki.
Następnie przywitała przybyłych na sesję radnych, Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem
Pawłowskim, Z-cę Komendanta Komendy Powiatowej Policji Artura Błońskiego, Z-cę Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej Andrzeja Śliwowskiego, Komendanta Straży Miejskiej Jana Pomykałę, Prezesa RPK
Damiana Klickiego, radcę prawnego Urzędu Barbarę Szynkowską i Piotra Maasa rzecznika prasowego Urzędu.
O godz. 14.37 na sesję przybył radny Leszek Antonowicz – stan Rady – 12 osób.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara zaproponowała, na wniosek Burmistrza Miasta, rozszerzenie porządku obrad
o projekt uchwały w sprawie płatnych parkingów.
Radni w głosowaniu: za - 12 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 wyrazili na to zgodę.
W związku z tym, porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście w 2014 r.
4. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2015 rok,
- w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Złotoryja w 2015”,
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
- w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na 10 maja 2015 r.,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Gminami tworzącymi
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej,
- w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
- zmieniająca Uchwałę Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia w
mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla
niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej, zmienioną
Uchwałą Nr XXXV/200/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2009 r. i Uchwałą Nr 0007.XVII.102.2012
Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 kwietnia 2012 roku.
5. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski poprosił o głos i w swej wypowiedzi odniósł się do sytuacji jaka miała miejsce na
posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 17 marca br. Rada Miejska jest najważniejszym organem
władzy w mieście- powiedział – i radnym należy się szacunek. Standardy muszą być zachowane. Chciałbym przeprosić
Państwa za zachowanie Pani Dyrektor Gimnazjum Bożeny Bączek na posiedzeniu Komisji. Szczególnie chcę przeprosić
radnego Józefa Banaszka i Andrzeja Kocyłę.
AD. 1 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZLOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI.
Informację złożył Burmistrz Miasta Robert Pawłowski.
Wydział Gospodarki Odpadami
1. Przygotowano z firmą AG-Eko z Lubina zbiórkę zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Podczas zbiórki
odebrano od mieszkańców miasta około 1650 kg elektrośmieci.
2. Podpisano umowę z firmą WGS84 Polska Sp. z o.o. na wykonanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja”.
3. Przygotowano umowę na usuwanie dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta.
4. Przygotowano artykuł do Gazety Złotoryjskiej odnośnie nieprawidłowego segregowania odpadów organicznych.
Protokół - http://www.zlotoryja.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4423&idmp=166&r=o
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Wydział Mienia
1. Trwa procedura wyłaniania wykonawcy na remonty cząstkowe dróg oraz na malowanie oznakowania poziomego
dróg.
2. Zaproszono RPK Sp. z o.o. w Złotoryi do złożenia oferty na konserwację oświetlenia.
3. Odzyskano 2 lokale komunalne do nowego przydziału.
4. Zgłoszono nasze miasto do konkursu „Podwórko Nivea”, na wybudowanie placu zabaw.
5. Rozpoczęto pozimowe prace naprawcze elementów małej architektury (wymieniane są zniszczone elementy
urządzeń, malowane kosze uliczne) oraz prace konserwacyjne urządzeń kanalizacji deszczowej.
6. Na ukończeniu są zaplanowane na ten okres prace związane z pielęgnacją drzew i krzewów.
7. Rozpoczęto zintensyfikowane prace porządkowe na terenach komunalnych.
8. Dzięki pozyskaniu z Powiatowego Urzędu Pracy pracownikom interwencyjnym, rozpoczęto prace interwencyjne. W tej
chwili naprawiane są punktowe ubytki w chodnikach oraz oznakowanie pionowe.
9. Trwają prace remontowe klatki schodowej w budynku przy ul.Basztowej nr 15.
10. Skierowano do Sądu Rejonowego w Złotoryi 3 pozwy w związku z zaległościami czynszowymi.
11. Skierowano do Sądu Rejonowego w Złotoryi 4 pozwy o eksmisje.
12.Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na remonty pustostanów: przy ul. Basztowej nr 32/6-8, Garbarskiej
2/5, Legnickiej 4/5.
Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
Ogłoszono przetargi na sprzedaż lokali użytkowych przy ul. Szkolnej 8c/1 i 8c/2 (przetargi odbędą się 15 kwietnia) i
lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 41/1 (2 przetarg odbędzie się 22 kwietnia, w tym przypadku obniżono cenę do 48
000 zł).
Zlecono wykonanie wyceny i inwentaryzacji budynku przy ul. Krzywoustego 17.
Zlecono wykonanie inwentaryzacji budynku Rynek 42 – siedziba Urzędu Skarbowego.
Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych na:
- Przebudowę drogi pl. Sprzymierzeńców
- Utwardzenie alejek cmentarza komunalnego
- Przebudowę dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Małopolskiej, Sandomierskiej i Świętokrzyskiej
- Przebudowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Bobrzańskiej
Wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Wykonania zabezpieczenia skarpy oraz odtworzenia ciągu pieszego przy ul.
Sikorskiego” Prace wykona BUDOPROJEKT Krzysztof Bryś za kwotę 50 000 zł brutto – budżet 68 000).
Ogłoszono przetarg na roboty budowlane pn. "Przebudowa ul. Słowackiego w Złotoryi".
Otrzymano pismo z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnieniu bez uwag planu
Aglomeracji miasta Złotoryja.
Dokonano końcowego rozliczenia pomocy finansowej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej.
Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ankietę sprawozdawczą z realizacji Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w 2014r.
Złożono wniosek o dotację w wysokości 33 000 zł w ramach konkursu „PZU Trasy Zdrowia” (zaproponowano dwie
lokalizacje: Górka Mieszczańska, obszar między Stadionem Miejskim i Zalewem).
Zorganizowano spotkanie z współwłaścicielami nieruchomości przy pl. Sprzymierzeńców 8 dotyczące możliwości zmiany
stanu prawnego (wykup lokalu).
Zawarto 126 umów na dzierżawę gruntu i 44 umów na najem garaży i gruntów pod garażami.
Sporządzono rejestr VAT dotyczący sprzedanych nieruchomości oraz użytkowania wieczystego.
Wysłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie oświetlenia ul. Malinowej.
Zawarto umowy na wykonanie map do celów projektowych dla inwestycji:
- Przebudowa skrzyżowania ul. Legnickiej i pl. Sprzymierzeńców wraz z budową
chodnika przy ul. Legnickiej
- Rozbudowa cmentarza
- Przebudowa dojazdu do PSZOK i Oczyszczalni ścieków
Naczelnik Wydziału brał udział w spotkaniu Zespołu Planistycznego Zlewni Bystrzycy i Kaczawy w związku z realizacją
projektu „Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych” .
Wydział Funduszy Zewnętrznych
Przygotowano projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20142020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Aglomeracji Jeleniogórskiej. W projektach ujęte zostały
między innymi: Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z inkubatorem przedsiębiorczości, Centrum Integracji
Społecznej (CIS) w Złotoryi, Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Złotoryi, Program Aktywności
seniorów – Senior Wigor.
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Odbyło się spotkanie Aglomeracji Jeleniogórskiej dotyczące przedstawienia i omówienia projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Aglomeracji Jeleniogórskiej.
Przygotowano uchwałę dotyczącą porozumienia pomiędzy partnerami Aglomeracji ZIT.
Ogłoszono zapytanie o ofertę cenową dotyczącą renowacji nawierzchni kompleksu boisk przy ul. Lubelskiej (siłownia
będzie remontowana równolegle do prac nad siłownią na ul. Broniewskiego).
Przygotowano wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach priorytetu 3 „Racjonalnego gospodarowania odpadami i ochroną powierzchni ziemi” działanie 3.1 Zadania
wynikające z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 3.1.1 Tworzenie kompleksowych systemów
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Przygotowana została oferta inwestycyjna dla potencjalnych przedsiębiorców chcących założyć swoje firmy na terenie
Gminy Złotoryja. Informacja zawierała wszelkie istotne informacje związane z opłatami – np. za podatki, opłaty lokalne
itd. Jak również infrastrukturę, możliwość zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników itp.
Przygotowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Zgłoszenie o wpisanie zadania
inwestycyjnego do ,,Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015 – 2017” dotyczące
zadania ,,Modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi” na pozyskanie środków z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Zapewniono pomoc dla Fundacji ANIMUS w organizacji imprezy „Kilometry dobra”, która odbyła się na kompleksie
sportowym przy ul. Lubelskiej.
Trwają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Złotoryja na lata 2014 – 2020.
Zorganizowano wizytę u Partnera Czeskiego w Mimoniu, gdzie omówiono projekty do wspólnej realizacji w ramach
nowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy na lata 2014-2020.
Przygotowano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie
projektu pod nazwą „Edukacja ekologiczna piórem w Złotoryi czyli V Złote Dyktando o zrównoważonym rozwoju.
Przygotowano Specyfikację Techniczną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Cyfryzacji Kina Miejskiego dla
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
Przygotowano szkolenia za pośrednictwem Stowarzyszenia Kaczawskiego dla zainteresowanych złożeniem wniosku o
dotację w ramach projektu IX edycji „Działaj Lokalnie”, gdzie wpierane będą projekty inicjujące współpracę
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.
Sporządzono i przekazano do Wydziału Budżetu i Finansów sprawozdania (RB-WSa) dotyczące wydatków strukturalnych
poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2014.
Przygotowano i wysłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „Sprawozdania w zakresie
obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu” za ubiegły rok, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na poniżej wymienione projekty:
„Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja – etap I - rewitalizacja ulic: Basztowej, Niepodległości, Joannitów,
Piłsudskiego, Krasickiego, Chopina, Klasztorna w Złotoryi”,
- ,,Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja – etap II rewitalizacja placu Rynek oraz ulicy Górnej w Złotoryi”,
- „Rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryi – jako elektronicznego systemu służącego bezpieczeństwu turystów w
Złotoryi”,
- „Zagospodarowanie parku przy ul. Maluchów w Złotoryi na obszar aktywnej turystyki, rekreacji i integracji społecznej”,
- „Informatyzacja Gminy Miejskiej w Złotoryi poprzez budowę systemu elektronicznej administracji zmierzającej do
powstania e-usług publicznych”,
- Renowacja XV – wiecznej Baszty Kowalskiej w Złotoryi” .
Wydział Spraw Społecznych
1. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie sportu dzieci i młodzieży.
Ogłoszenie konkursu poprzedzone było organizacją spotkań informacyjnych z przedstawicielami złotoryjskich klubów
sportowych.
2. Przygotowano udział władz miasta w obchodach Dnia Kobiet w organizacjach pozarządowych.
3. Odbyło się kolejne posiedzenie Złotoryjskiej Rady Seniorów.
4. Trwają prace nad programem tegorocznych Dni Złotoryi w uzgodnieniu ze stowarzyszeniami i instytucjami, które
zgłosiły chęć udziału w święcie miasta;
5. Pomagano przy organizacji odbywających się na terenie miasta imprez sportowych, w szczególności poprzez
zapewnienie obsługi medycznej oraz ufundowanie nagród Burmistrza (Turniej Piłki Nożnej organizowany przez Klub
Sportowy Górnik, Test Coopera organizowany przez Fundację „Animus”, III Halowy Turniej Piłki Siatkowej organizowany
przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Relaks”).
Wydział Obsługi Urzędu
1. Rozpoczęto przygotowania do wymiany centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim,
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2. Przyjmowano dokumentację z wydziałów Urzędu do archiwum zakładowego,
3. Przygotowano posiedzenia komisji i sesję Rady Miejskiej,
4. Przesłano do brokera informacje z jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotoryja dotyczące ubezpieczenia
mienia,
5. W Biuletynie Informacji Publicznej zaktualizowano rejestr umów, rejestr Zarządzeń Burmistrza jak również
zamieszczono kolejne protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej.
Wydział Budżetu i Finansów
1. W związku z zapadnięciem pierwszego terminu płatności podatku od nieruchomości przyjmowane są wpłat
podatków od mieszkańców,
2. Przygotowano i przekazano do archiwum dokumenty za 2012 r.
3. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja z tytułu podatku od nieruchomości i opłat (wystawienie upomnień, tytułów
wykonawczych).
4. Prowadzone są kontrole podatkowe u podatników.
Dział Informatyki
1. Na stronie internetowej miasta utworzono zakładkę „Nieruchomości na sprzedaż” – znajdują się tam wszystkie
nieruchomości zabudowane i nie zabudowane wraz z dokładnym opisem, zdjęciami, mapami, które Gmina Miejska chce
sprzedać.
2. Na stronie internetowej miasta utworzono zakładkę „Rekrutacja 2015/2016” – znajdują się tam wszystkie niezbędne
informacji związane z rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, żłobka oraz klas I szkoły podstawowej.
3. Na bieżąco odbywa się aktualizacja rejestru umów i zamieszczane są filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady
Miejskiej.
4. Uruchomiono systemem rejestrów państwowych „Źródło” do obsługi USC i Wydziału Spraw Obywatelskich. W
związku z tym w Wydziale Spraw Obywatelskich zainstalowano program do zasilania lokalnej bazy Ewidencji Ludności
danymi z Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło”.
Dział Oświaty
Odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, którego tematem była „Organizacja roku szkolnego
2015/2016”.
Rozpoczęto rekrutację do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I w szkołach
podstawowych na rok szkolny 2015/2016. Rekrutacja trwa do 10.04.2015r.
Odbyło się spotkanie z głównymi księgowymi placówek oświatowych w związku z wprowadzeniem do budżetu miasta
Złotoryja nowych rozdziałów tj. 80149 i 80150 dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 2015 r.
Odbyły się rady pedagogiczne w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Złotoryi, z udziałem Burmistrza Miasta
Złotoryja.
W Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się zebranie rodziców 6 klas z udziałem Burmistrza Miasta Złotoryja.
Dokonano zmian w arkuszach organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015.
Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych w bieżącym roku.
W ramach projektu współpracy międzyszkolnej odbyły się następujące imprezy:
- Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Złotoryi w godzinach wychowawczych w SP 1 i SP 3,
- Organizacja „Dnia Matematyki” dla uczniów z SP1 i SP3,
- Organizacja etapu Miejskiego konkursu z języka niemieckiego i angielskiego dla uczniów z SP1 i SP3;
Wysłano do Szkolnego Związku Sportowego we Wrocławiu zgłoszenie do udziału w programie „Mały Mistrz” w roku
szkolnym 2015/2016.
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
1. Zorganizowano i współorganizowano następujące imprezy:
- „Człowiek Ziemi Złotoryjskiej” oraz wystawa „Zdjęcie roku”
- Koncert z okazji „Dnia Żołnierza Wyklętego”
- Dzień Kobiet (Hotel Qubus)
- Kabaret „Pod Wyrwigroszem”
- Spektakl „Tajemnice iluzji”
- Zakończenie rozgrywek ligi siatkarskiej (Hala Tęcza)
- Koncert charytatywny dla Klaudii Piechury w wykonaniu Teatru „Mimo wszystko”
- Powitanie wiosny (zalew złotoryjski)
- Kilometry Dobra, Test Coopera (boiska przy ul. Lubelskiej
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2. Trwają przygotowania organizacyjne do wyścigu kolarskiego „O Złotą Wstęgę Kaczawy”, który odbędzie się w
czerwcu.
3. Trwa przygotowanie procedury przetargowej do realizacji projektu „Cyfryzacja kina Aurum”.
4. Trwają przygotowania do imprez podczas „Majówki Złotoryjskiej 2015”
Miejska Biblioteka Publiczna
Zakończył się cykl lekcji bibliotecznych pt. „Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat” - imprezy w ramach obchodów Dnia
Bezpiecznego Internetu 2015 (inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie).
Dla uczniów klas życia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi zorganizowano Cykl zajęć biblioterapeutycznych pt.
„Idzie, idzie bajka”.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców został zorganizowany cykl spotkań literacko – plastycznych dla pt.
„Popołudnia z baśnią”.
Odbył się kurs komputerowy dla osób 50+ pod nazwą „Z komputerem na ty” oraz „Serfuj się kto może”.
Została otwarta wystawa fotografii Lidii Radziszewskiej „Egzotyczna fauna w obiektywie nastolatki”.
Dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych został zorganizowany cykl lekcji bibliotecznych:
- Fascynujący kosmos,
- Świat teatru,
- Nadchodzi wiosna,
- Bezpieczeństwo w górach,
- Nowości wydawnicze – co czytają nastolatki.
Odbył się cykl spotkań „Biblioteka, miejsce przyjazne seniorom.
Hala Sportowa „Tęcza”
1. ZKS Górnik zorganizował Turniej Halowej Piłki Nożnej.
2. Odbył się Turniej Speedbadmintona w ramach programu 50+.
3. Klub Abstynenta Relaks zorganizował Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej.
4. Na kompleksie boisk sportowych Fundacja Animus zorganizowała Test Coopera imprezę charytatywną.
5. Odbył się Dolnośląski Finał Gimnazjady w piłce siatkowej, organizatorem był Szkolny Związek Sportowy i Starostwo
Powiatowe.
6. Na hali sportowej „Tęcza” odbywały się mecze Ligi Piłki Siatkowej oraz Ligi Piłki Ręcznej. Siatkarze Klubu Sportowego
Ren-But wezmą udział w turnieju kwalifikacyjnym do II ligi.
7. Od początku marca siłownia jest otwarta od godziny 8.00 do 21.30 w dni powszednie, a soboty i niedziele od 10.00 do
17.00.
8. W salce kawiarnianej zamontowano telewizor.
Straż Miejska
Wspólnie z policją zabezpieczono uroczystości i imprezy:
- związane z obchodami ,,Dnia Żołnierzy Wyklętych‘’.
- przyjazd ,,BRONKOBUSA‘’ w ramach kampanii wyborczej prowadzonej przez Prezydenta Bronisława
Komorowskiego,
- przemarsz pielgrzymki ulicami miasta (Kopacz – Złotoryja – Wilków).
2. Na bieżąco podejmowano interwencje:
- zatrzymano i odwieziono do Izby Wytrzeźwień w Legnicy nietrzeźwego mężczyznę awanturującego się w
Urzędzie Miejskim,
- zatrzymano i przewieziono do miejsca zamieszkania nietrzeźwego leżącego na chodniku przy ul. Klasztornej,
- odłowiono i przetransportowano do Schroniska w Legnicy bezdomnego psa. Drugi bezdomny pies również trafił
do schroniska,
- w trzech przypadkach niesprawowania należytej opieki nad psem, odnaleziono właścicieli,
- zlecono usunięcie 2 potrąconych zwierząt przy ul. Legnickiej,
- zrealizowano wywiady zlecone przez Wydział Spraw Obywatelskich odnośnie postępowań o wymeldowanie z
pobytu stałego, a także 2 wywiady zlecone przez Wydział Mienia w sprawie zmiany najmu lokali,
- wykonano 19 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta Złotoryja.
3. Asystowano podczas czynności związanych z odebraniem trzody chlewnej przy ul. Piastowej.
4. Asystowano pracownikom RPK podczas wejścia do lokalu w związku z awarią sieci wodociągowej przy ul.
Basztowej , oraz pracownikom Urzędu Miasta odnośnie kontroli lokali przy ulicach: Łąkowa – dwukrotnie ,
Grunwaldzka , 3 Maja.
5. Przeprowadzono dwukrotnie kontrole lokalizacji salonów gier hazardowych na terenie Miasta. Zlokalizowano 17
lokali.
6. Zabezpieczono i oznakowano zapadlisko na parkingu przy ul. Marii Konopnickiej.
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7. W związku z wyciekiem oleju, do chwili przybycia zastępów Straży Pożarnej zabezpieczono odcinek ulicy
Zagrodzieńskiej.
8. W pierwszy dzień wiosny , w ramach akcji ,,Wagarowicz’’ patrolowano tereny przy Zalewie Miejskim, Kopalni
Aurelia oraz dojścia do Wilczej Góry. Nie odnotowano żadnych zdarzeń.
9. Strażnicy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w związku ze
zmianą ustawy o ochronie zwierząt.
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie okresowych przeglądów budowlanych
obiektów komunalnych administrowanych przez Spółkę RPK. Wybrano wykonawcę STB Nienartowicz Stanisław z
Wrocławia. Wpłynęło 14 ofert (cena oferty od 5 471,04 zł brutto do 91 278,30 zł brutto).
Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw płynnych na potrzeby Spółki RPK.
Wybrano PKN ORLEN. Wartość dostawy – do kwoty 463 261,65 złotych brutto.
Przeprowadzono zebrania wspólnot mieszkaniowych - łącznie 114.
Biegły rewident rozpoczął prace nad badaniem sprawozdania finansowego za 2014 r.
Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z firmą P.O.H Wod Bud z
Legnicy na zakup wodomierzy i nakładek modułowych do zdalnego odczytu (407 szt. wodomierzy i 403 szt. nadajników
radiowych).
Podpisano umowę ze SCANIA POLSKA S.A. na zakup samochodu śmieciarki na potrzeby Działu Nieczystości Stałych.
Odbyła się prezentacja urządzeń pomiarowych firmy Endress - Hauser dla oczyszczalni ścieków.
Wraz z biegłym sądowym dokonano wizji lokalnej dotyczącej wymiany stolarki okiennej w zasobach komunalnych
(sprawa dotyczy spory z firmą Gal – Mont).
Pozostałe prace i wydarzenia
Z przedstawicielami Stowarzyszenia Edukacja Przyszłości uczestniczyłem w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w gali
Super Samorząd 2014.
Reprezentowałem nasze miasto w Poznaniu na XXXVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich, oraz na Kongresie
z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce.
Odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu Złotoryjskiego, poświęcony sprawom bezrobocia na terenie powiatu
złotoryjskiego oraz szkolnictwu.
Wziąłem udział w konferencji „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym”.
Wraz z moim Zastępcą oraz z panią Naczelnik Wydziału Funduszy Zagranicznych byliśmy w naszym partnerskim mieście
Mimoniu, w Czechach, gdzie rozmawialiśmy na temat wspólnych projektów trans granicznych.
Uczestniczyłem w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego,
poświęconemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Wziąłem udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego, poświęconemu
omówieniu wyników naszej spółki komunalnej za ubiegły rok i planom na rok bieżący.
Na zaproszenie władz lokalnych SLD, spotkałem się z członkami tej organizacji.
Spotkałem się z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum przy ul. Wilczej w ramach rad pedagogicznych
w celu zaprezentowania strategii oświatowej miasta.
Wziąłem udział w zebraniu z rodzicami klas VI Szkoły Podstawowej nr 1, podczas którego odbyła się prezentacja
Gimnazjum przy ul. Wilczej.
Wraz z moim Zastępcą, uczestniczyliśmy w prezentacji obiektów, którymi byli zainteresowani potencjalni inwestorzy z
Niemiec.
Uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych, podczas którego przyjęte
zostało sprawozdanie Zarządu Funduszu oraz został zmieniony statut.
Spotkałem się z nauczycielami i uczniami szkoły w Pulsnitz, którzy gościli w Szkole Podstawowej nr 3.
AD. 2 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
W imieniu radnego Józefa Banaszka nieobecnego na sesji, głos zabrał radny Franciszek Słaby, który odczytał zgłoszone
interpelacje:
(przepisano w wersji zgłoszonej na piśmie na sesję)
„1. Zauważyłem zmniejszoną częstotliwość wywożenia odpadów komunalnych (w miejscu gdzie mieszkam) i interesuje
mnie co jest tego przyczyna. W tej chwili nie jest to jeszcze ogromnym problemem, ale gdy przyjdzie okres cieplejszy
stanie się to problemem ze względów sanitarnych w tym związanych z gryzoniami.
2.Wiem z informacji przekazanej w przeszłości przez Prezesa RPK, że pojemniki na odpady komunalne poddawane są
dezynfekcji. Ale na pewno nie (gdyż tego nie dostrzegłem) poddawane są dezynfekcji miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych, gdzie ustawione są pojemniki. A jest konieczność dokonywania dezynfekcji takich miejsc, ponieważ
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bardzo często w miejscach tych wielu niezdyscyplinowanych mieszkańców załatwia swoje potrzeby fizjologiczne.
Zwłaszcza po wypiciu kilku piw.
3. Ponownie wielokrotnie zgłaszam potrzebę naprawy jezdni szutrowej na ul. Jerzmanickiej, zastanawiam się, czy dziury
na tej nawierzchni- w rozumieniu
urzędników – nie mają spełniać roli progów zwalniających, ale dziur tych jest nieco za dużo żeby były to progi
zwalniające, dlatego ponawiam prośbę o naprawę tej nawierzchni.
4. W minionym okresie dokonano zabezpieczenia starych, zabytkowych krypt grobowych na Cmentarzu Komunalnym w
Złotoryi, wykonując pokrycia dachowe. W minionej kadencji zgłaszałem, że nie dokonano takiego zabezpieczenia na
jednym z grobowców a mianowicie na grobowcu na prawo patrząc na główną bramę wejściową na cmentarz. jest to
grobowiec rodzinny rodziny Schubert, która to rodzina niegdyś zamieszkiwała na ziemi złotoryjskiej. Otrzymałem
odpowiedz na interpelacje w której informowano mnie że i na tym grobowcu dokonano takiego zabezpieczenia. W
minionym tygodniu przyjrzałem się bliżej i doszedłem do wniosku iż nie jest to prawdą, nie wykonano takiego
zabezpieczenia na krypcie grobowej. Uwagę na to zwrócił mi las drzew samosiejek jaki tam rośnie. Wnoszę więc o
wykonanie takiego zabezpieczenia także i na tym grobowcu. „
Radny Franciszek Słaby zgłosił następujące sprawy:
1. Konieczność dekorowania miasta na dzień 1 marca kiedy obchodzimy święto Żołnierzy Wyklętych.
2. Prośba aby w posiedzeniach Rady Seniorów uczestniczył przedstawiciel Urzędu Miejskiego.
3. Na ulicy W. Polskiego i Hożej – płot przy szpitalu i ogrodach działkowych oklejony jest starymi reklamami, czas to
zdjąć.
4. Sprawa spuszczania ścieków do strumyka na ul. Cichej. Trzeba sprawdzić kto to robi.
AD. 3 – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE W 2014 R.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki, który powiedział:
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado !
W dniu 19 marca 2015 na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Komendanci Policji, Straży Miejskiej i Państwowej
Straży Pożarnej szczegółowo przedstawili informację o stanie zagrożenia bezpieczeństwa, porządku publicznego i p.oż
na terenie miasta Złotoryja. W oparciu o sprawozdanie Policji należy stwierdzić, że w roku 2014 nastąpił znaczny spadek
przestępczości, nie odnotowano przypadków zabójstwa, nastąpił spadek zdarzeń drogowych, na terenie miasta nie
doszło do śmiertelnego wypadku drogowego, nastąpił spadek wykroczeń społecznie uciążliwych tj. używanie słów
wulgarnych, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zniszczenie mienia, zakłócenie porządku publicznego.
Uzyskanie takich efektów może świadczyć o podniesieniu bezpieczeństwa wśród społeczeństwa naszego miasta. W roku
2015 Policja realizuje program „Młodość Bez Odlotu”, którego celem jest zapobieganie przejawom narkomanii wśród
młodzieży. Komisja wnioskowała o kontynuowanie dalszej współpracy ze szkołami w celu bieżącego monitorowania
zjawiska poprzez organizowanie badań ankietowych. W oparciu o ostatnie wydarzenia w Legionowie, gdzie doszło do
zadławienia woreczkiem strunowym sugerujemy, aby na spotkaniach z młodzieżą omówić zagrożenia, jakie wynikają z
posiadania narkotyków i odpowiedzialności karnej . W sprawie przekazywania danych dotyczących przestępczości
narkotykowej uważam, że dane Policji są adekwatne do rzeczywistości , co zostało faktycznie stwierdzone, inne
informacje to typowe plotki i konfabulacje. Program „Bezpieczna Posesja” to wg Komisji zadanie dla radnego,
dzielnicowego, strażnika miejskiego aż do urzędnika miejskiego. Bezpieczna posesja tzn. prawidłowo oznaczona,
oświetlona z bezpiecznym dojazdem gdzie służby ratownicze nie mają problemu z dotarciem na miejsce zdarzenia. W
dniu dzisiejszym uzyskałem informację z Wydziału Mienia, że zakupiono tablice z nazwami ulic M. Casino wraz z
przyległymi, co w znacznym stopniu ograniczy chaos komunikacyjny a zarazem podniesie stan bezpieczeństwa.
Proszę o zabranie głosu Komendanta Powiatowego Policji, aby szczegółowo omówił zagadnienie przestępczości
narkotykowej. Proszę o zabranie głosu Komendanta Straży Miejskiej, aby omówił wykroczenia porządkowe, które wg.
oceny społeczności lokalnej powinny stanowić podstawową formę pracy Straży Miejskiej. Proszę o zabranie głosu
komendanta PSP i przedstawienie głównie problemów, które nurtują straż.
Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji Artur Błoński poinformował, że policja gromadzi różne dane,
przestępstwa narkotykowe wchodzą w kategorię przestępstw ogólnie. W roku 2014 ustaliliśmy 35 podejrzanych ,
którym udowodniliśmy 52 przestępstwa w tym dilerka, gdzie sprawcami są nieletni. W okresie sprawozdawczym
zlikwidowano 3 plantacje marihuany - trzeba powiedzieć, że hodowanie tego narkotyku jest zjawiskiem nowym.
Spośród 35 podejrzanych ustaliliśmy 3 nieletnich – 2 z Wilkowa i 1 z Zagrodna. Policja uczestniczy w różnego rodzaju
programach z udziałem dzieci i młodzieży. Na spotkaniach omawiane są najczęściej popełniane przestępstwa oraz
wykroczenia i odpowiedzialność karna za nie.
Komendant Straży Miejskiej Jan Pomykała omówił występujące w roku 2014 wykroczenia. Dotyczyły one głównie
porządku, spokoju i czystości w mieście. Mandatami ukarano 91 osób, 711 osób pouczonych zostało za wykroczenia
mniejszej wagi, zabezpieczono 9 miejsc różnych zdarzeń do czasu przybycia Policji, 5 krotnie strażnicy asystowali
pracownikom samorządowym przy dokonywanych eksmisjach. Wykonywano szereg kontroli m.in. targowiska
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miejskiego, oświetlenia, zajęcia pasa drogowego, akwenów wodnych, dzikich wysypisk. Ważną sprawą w mieście jest
monitoring. W roku 2014 policja 39 razy korzystała z zapisów monitoringu co pomogło przy ustalania sprawców
zdarzeń. W planie jest rozszerzenie monitoringu o 2 kamery.
Z-ca Komendanta Powiatowego Powiatowej Straży Pożarnej Andrzej Śliwowski przekazał główne problemy nurtujące
Straż Pożarną a mianowicie: profilaktykę i działania interwencyjne. Najczęstszym problemem jest stan lokali
mieszkalnych, do których nie możemy wchodzić. Dlatego współpracujemy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
Spółdzielnią Mieszkaniową i RPK. Naszą intencją jest aby mieszkania były bezpieczne ( przeglądy przewodów dymowych
itp.). Zagrożenia usuwamy, brakuje nam jednak pewnego sprzętu , co przedstawiliśmy na posiedzeniu Komisji Spraw
Społecznych. Chodzi o zakup skokochronu, kamery termowizyjnej i pompy szlamowej dużej wydajności. Tych potrzeb
jest dużo więcej. Myślę, że miasto pomoże nam finansowo przy ich zakupie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara podziękowała przedstawicielom służb za dotychczasową pracę i życzyła jak
najmniej interwencji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła przerwę w obradach od godz.14.25 do godz. 14.35.
Po wznowieniu obrad, Rada przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
AD. 4 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Irena Mundyk poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w
dniu 23 marca otrzymała szczegółową informację na temat koniecznych zmian w budżecie i jednogłośnie skierowała
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015 na sesję Rady.
Radny Franciszek Słaby przypomniał, że na komisji dyskutowano na temat zmniejszenia kwoty na ochronę zabytków o
30 tys. zł. Księża mają duże zadania na ten rok, czy istnieje możliwość dofinansowania remontów kościołów.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski wyjaśnił, że budżet miasta jest dynamiczny, wchodzą wydatki niezaplanowane.
Dlatego w ciągu roku musimy dokonywać przesunięć. Na remont wieży Kościoła NNMP mamy 100 tys. i na następnej
sesji kwota ta będzie przekazana. Ogólnie obawiam się – powiedział – że kwotę na zabytki zredukujemy.
Rada Miejska w głosowaniu:
za - 10 ( A.Bartnicki, D.Dobosz, M.Gagatek, A.Kocyla, B.Łoś, Ł.Łuniewski, E.Miara, I.Mundyk, S.Pazera, A.Zawiślak)
przeciw – 0
wstrzymało się - 2 ( L.Antonowicz, F.Słaby)
podjęła Uchwałę Nr 0007.VI.32.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki przekazał, że Komisja po zapoznaniu się z projektem
uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zaopiniowała projekt pozytywnie i skierowała na
sesję Rady.
Radni w głosowaniu:
za - 12 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.VI.33.2015 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2015 roku”.
Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej w dniu 26 marca br. – powiedział Dariusz Dobosz Przewodniczący Komisji
dokonano analizy projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. Wszyscy
członkowie Komisji głosowali za skierowaniem projektu uchwały na sesję.
Rada w głosowaniu:
za - 12 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.VI.34.2015 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Członkowie Komisji Spraw Społecznych zapoznali się z projektem uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów
głosowania w wyborach na Prezydenta RP – powiedział Przewodniczący Komisji Adam Bartnicki - i skierowali go pod
obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za - 12 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.VI.35.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że Komisja po przeanalizowaniu projektu uchwały
w sprawie zawarcia porozumienia tzw. Jeleniogórskiego zdecydowała jednogłośnie o skierowaniu projektu uchwały na
sesję.
Protokół - http://www.zlotoryja.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4423&idmp=166&r=o
Wideorelacja- http://www.złotoryja.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&menu=174&dzialy=174&akcja=artykul&artykul=271

Rada w głosowaniu:
za – 12 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.VI.36.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy miastem Jelenia
Góra a Gminami tworzącymi
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz poinformował, że projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
nowej taryfy za wodę i ścieki został omówiony przez Prezesa RPK Damiana Klickiego. Radni po zapoznaniu się z
uzasadnieniem propozycji nowych cen za wodę i ścieki głosami: za - 6 wstrzymało się -5 radnych skierowali uchwałę
pod obrady Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 5 ( D. Dobosz, B.Łoś, E.Miara, S.Pazera, F.Słaby)
przeciw – 1 ( A.Zawiślak)
wstrzymało się - ( M.Gagatek, Ł.Łuniewski, L.Antonowicz, A.Kocyła, A.Bartnicki, I.Mundyk)
podjęła Uchwałę Nr 0007.VI.37.2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.
Na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, powiedział jej Przewodniczący Dariusz Dobosz , omówiono projekt uchwały w
sprawie wyznaczenia nowego miejsca płatnego parkowania na ul. Szkolnej. Komisja głosami: za - 9 wstrzymało się – 2
skierowała projekt uchwały na sesję Rady.
Radny Franciszek Słaby zwrócił uwagę na fakt, że na ul. Szkolnej brak jest miejsc do parkowania. Problemem jest
zatrzymanie się tam i załatwienie czegoś.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski przypomniał, jak wygląda parkowanie np.na ul. Mickiewicza. Tam w ciągu dnia nie
można zaparkować, brak jest miejsc. Ustalenie płatnego parkowania na ul. Szkolnej jest odblokowaniem ulicy, chcemy
dać szansę handlowcom. Będziemy szukać rozwiązania dla miasta, aby dostawcy mieli możliwość bezpłatnego
parkowania. Opłaty za parkowanie w mieście nie są wysokie.
Radny Dariusz Dobosz stwierdził, że w innych miastach pobierana jest stała opłata np. 100 zł.
Rada w głosowaniu:
za – 12
przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.VI.38.2015 zmieniającą Uchwałę Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27
listopada 2008 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia
zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty
dodatkowej, zmienioną Uchwałą Nr XXXV/200/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2009 r. i Uchwałą
Nr 0007.XVII.102.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 kwietnia 2012 roku.
AD. 5 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta Robert Pawłowski :
Radnemu Józefowi Banaszkowi - Nie ma możliwości zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów komunalnych z ul.
Joannitów. Wywóz odbywa się regularnie, wg harmonogramu, podobnie dezynfekcja kubłów na odpady.
Dziury w drodze szutrowej na ul. Jerzmanickiej zostały zasypane. Zabezpieczenie krypty grobowej na Cmentarzu
Komunalnym - stan krypty zostanie sprawdzony.
Radnemu Franciszkowi Słabemu - obiecujemy poprawę w sprawie dekoracji miasta z okazji święta Żołnierzy
Wyklętych. Jeżeli chodzi o wylewanie szamba do strumyka na ul. Cichej były już kontrole i nie jesteśmy w stanie
zaobserwować skąd to wypływa. Prosimy o sygnał w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. W sprawie zdjęcia starych
reklam oblepiających płoty Ogrodów Działkowych i Szpitala należy zwrócić się do właścicieli, ponieważ to oni dali zgodę
na wywieszenie reklam.
Radny Franciszek Słaby zwrócił się z prośbą o wysprzątanie murów na al. Miłej, ponieważ tam odbędzie się droga
krzyżowa z okazji Świąt Wielkanocnych.
AD. 6 – SPRAWY RÓŻNE.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara złożyła radnym życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności z okazji Świąt
Wielkanocnych.
Protokół - http://www.zlotoryja.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4423&idmp=166&r=o
Wideorelacja- http://www.złotoryja.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&menu=174&dzialy=174&akcja=artykul&artykul=271

Wobec wyczerpania się porządku obrad, o godz. 15.00, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara ogłosiła sesję za
zamkniętą.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara
Protokolant:
Krystyna Kamińska

Protokół - http://www.zlotoryja.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4423&idmp=166&r=o
Wideorelacja- http://www.złotoryja.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&menu=174&dzialy=174&akcja=artykul&artykul=271

