Protokół Nr 0002.VIII.2015
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, która odbyła się w dniu 21 maja 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.
Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych co stanowi kworum, przy
którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Następnie przywitała obecnych na sesji: Kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem
Robertem Pawłowskim, Kierowniczkę Przychodni Rejonowej Marię Filipowicz, radcę
prawnego Urzędu Barbarę Szynkowską, rzecznika prasowego Urzędu Piotra Maasa, ppłk
Andrzeja Dudę, Jana Węgrzyna, Danutę Sosę, Aleksandra Borysa , Artura Kubę oraz
wszystkich radnych
AD . 1 – WRĘCZENIE NOMINACJI WOJSKOWYCH.
Ppłk Andrzej Łuka - podziękował za zaproszenie na sesję w celu wręczenia kolejnych stopni
wojskowych żołnierzom miasta Złotoryja. Od 2011 roku jestem Komendantem Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Bolesławcu, która swoim zasięgiem obejmuje 7 powiatów –
powiedział. Wśród zadań mobilizacyjnych , przyjemnym elementem jest to, że posiadamy
upoważnienie do nominacji wojskowych. Następnie przeczytał Decyzje Nr 2398/k Ministra
Obrony Narodowej o mianowaniu na wyższy stopień wojskowy starszego chorążego Marcina
Cedro i kaprala Jana Węgrzyna . Odczytał także list jaki do Jana Węgrzyna napisał generał
dywizji Andrzej Wasilewski.
Ppłk Andrzej Łuka wręczył akt nominacji na starszego kaprala Janowi Węgrzynowi.
Życzenia z okazji nominacji złożyli Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara i Burmistrz
Miasta Złotoryja Robert Pawłowski. Pan Marcin Cedro nie był obecny na sesji.
O godz. 13.40 na sesję przybyła radna Agnieszka Zawiślak – stan rady – 15 radnych.
W dalszym ciągu sesji wręczone zostały listy gratulacyjne .
List gratulacyjny dla Pana Aleksandra Borysa z okazji otrzymania Odznaki Honorowej Złotej
Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Franciszek Słaby.
List i wiązankę kwiatów wręczyli: Przewodnicząca Rada Miejskiej Ewa Miara oraz Burmistrz
Robert Pawłowski, który powiedział „ Działalność Pana zasługuje na szacunek i uznanie.
Dziękujemy za pracę na rzecz wielu pokoleń Złotoryi i za liczne inicjatywy społeczne i
kulturalne w mieście.”
Pan Aleksander Borys podziękował za złożone gratulacje. Praca społeczna dała mi dużo
satysfakcji – powiedział. Z radnymi współpracowałem szczególnie przy remoncie budynku
Bacalarusa. Za ten list bardzo dziękuję, jest dla mnie bardzo ważny.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Bogdan Łoś odczytał list gratulacyjny dla Pani Danuty
Sosy z okazji odznaczenia Krzyżem Czynu Zbrojnego. Pani Danuta Sosa prowadzi Koło
Kresowian w Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, pielęgnuje pamięć o historii
naszych przodków.
List gratulacyjny wręczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara, Burmistrz Miasta
Robert Pawłowski wręczył wiązankę kwiatów.
Pani Danuta Sosa podziękowała za wyróżnienie. W Urzędzie zawsze znajdowałam
przychylność dla swoich działań. Podejmuję działania bo mam sprzymierzeńców .
List gratulacyjny dla Pana Artura Kuby z okazji zorganizowania Międzynarodowego
Memoriału im. Michała Stalskiego w Piłce Ręcznej o puchar Burmistrza Miasta Złotoryja
odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Łoś. Wręczając list gratulacyjny
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Burmistrz Miasta powiedział, że największym bogactwem Złotoryi są jego mieszkańcy.
Mistrzostwa to była impreza na najwyższym poziomie, promująca złotoryjski sport a także
nasze miasto.
Wręczając wiązankę kwiatów, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara podziękowała za
zorganizowanie imprezy na taką skalę. Niech realizacja Pana pasji życiowej, którą jest piłka
ręczna, będzie źródłem satysfakcji.
Pan Artur Kuba podziękował za wyróżnienie. Bardzo zależało mi, żeby wszyscy ci którzy
przyjadą cieszyli się z przebywania w Złotoryi. Mieliśmy gości z Paryża, z Ukrainy i
wszyscy byli zauroczeni naszym miastem.
Radny Józef Banaszek pogratulował wyróżnionym mieszkańcom miasta a szczególnie
członkom TMZZ.
Pani Danuta Sosa zaprosiła radnych na Biesiadę Kresową w dniu 19 czerwca br. o godz. 18tej w ZOKiR. Będą występować zespoły ludowe, będzie prelekcja a także kresowy
poczęstunek.
Przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.
Protokół Nr 0002.VI.2015 z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 kwietnia br. został
przyjęty jednogłośnie - 15 radnych „za”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara poinformowała, że Burmistrz Miasta wystąpił z
wnioskiem o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie składu Rady
Społecznej Przychodni Rejonowej. Do dnia sesji Wojewoda Dolnośląski nie wyznaczył
swojego przedstawiciela do Rady Społecznej. Ponieważ kadencja obecnej Rady kończy się w
czerwcu, uchwałę o nowym składzie Rady możemy podjąć na sesji w czerwcu br.
Rada głosami : za – 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 wyraziła na to zgodę.
W związku z powyższym porządek obrad przestawia się następująco:
1. Wręczenie nominacji wojskowych.
2. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
3. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
4. Przychodnia Rejonowa w Złotoryi. Opieka Zdrowotna w mieście.
5. Podjęcie pakietu uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015,
- w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa
Działania Partnerstwo Kaczawskie”,
- zmieniająca Uchwałę NR 0007.IV.22.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu strategicznych kierunków rozwoju
Miasta Złotoryja oraz Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2014 – 2020.
6. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
AD. 2 – INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY
SESJAMI.
W przedstawionej informacji o pracy Urzędu Miejskiego w okresie międzysesyjnym znalazły
się następujące, wykonane zadania:
Wydział Gospodarki Odpadami
1. współorganizacja zbiórki elektrośmieci z Firmą AG-EKO z Lubina w dniu 15 maja 2015r.
Podczas zbiórki odebrano około 600 kg elektrośmieci.
2. wystawianie tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności pieniężnych z tytułu
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opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. usunięcie dzikiego wysypiska przy ul. Rzemieślniczej 11,
4. weryfikacja złożonych oświadczeń dot. wezwań pomiędzy różnicą osób zameldowanych a
zamieszkałych,
5. zawieszenie wymierzonej kary pieniężnej na okres 5 lat przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska Delegatura w Legnicy za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych tj.: papier,
szkło, metal, tworzywa sztuczne przez Gminę Miejską Złotoryja w 2013 r. (12%). Poziom
osiągnięty 11,73%.
Wydział Mienia
1. Zmodernizowano chodnik na ul. Różanej;
2. Utworzono 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych przy ul. Złotej – na wniosek mieszkańca
oraz przy pl. Niepodległości na wniosek ZUS Legnica;
3. Naprawiono nawierzchnię ulic mieszanką bazaltową na ul. Polnej, Sosnowej,
Jerzmanickiej, Łąkowej, Widok i Podmiejskiej;
4. Siłami pracowników interwencyjnych udzielono pomocy ZOKiRowi przy ustawianiu sceny
nad zalewem złotoryjskim przez Złotoryjską Majówką;
5. Wynajęto lokale użytkowe przy ul. Tuwima 5 z przeznaczeniem na punkt przedszkolny i
salę zabaw;
6. Wynajęto lokal przy ul. Mickiewicza 19 na cele magazynowo – składowe (zaplecze sklepu
prywatnego);
7. Naprawiono „witacz” przy wjeździe do Złotoryi od strony Jerzmanic;
8. Uruchomiono fontanny – Górnika i Delfina;
9. Zostały posadzone ponad 30 drzew: na zapleczu ZOKiRu; na ul. Szpitalnej, na ul
Górniczej, ul. Złotej, Nad Zalewem; na ul. Wilczej;
10. Złożono dwa pozwy o eksmisję z lokali mieszkalnych;
11. W mieszkaniach przy ul. Basztowej 32/4 oraz Łąkowej 19c/9b zamontowano instalacje
wentylacyjne oraz urządzenia do ciepłej wody;
12. Złożono 14 pozwów w związku z zaległościami w zapłacie czynszu;
13. Realizowane są remonty cząstkowe dróg;
14. Rozpoczęto prace melioracyjne;
15. Pomagano przy czyszczeniu Zalewu;
16. Zamontowano elementy siłowni plenerowej ul. Broniewskiego oraz ułożono kostkę pod
urządzeniami siłowni;
17. Odzyskano lokale mieszkalne przy al. Miłej 10/1, Solnej 11/13, ul. Żeromskiego 15/2 bez udziału komornika;
18. Odzyskano dwa lokale mieszkalne przy ul. Staszica 4b/4 oraz przy ul Piłsudskiego 18/5 i
rozdysponowano większość pozostawionych w nich rzeczy;
19. Rozesłano zaproszenia do składania ofert na wykonanie dokumentacji na przebudowę
budynku komunalnego przy ul. Rzemieślniczej 9;
20. Zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw przy ul. Łąkowej, Broniewskiego i
Słowackiego;
21. Zamówiono 15 koszy ulicznych oraz 8 ławek;
22. Zlecono naprawę dachu papowego w budynku komunalnym przy ul. Garbarskiej 10;
23. Zlecono naprawę uszkodzonego ogrodzenia przy budynku komunalnym Chojnowska 16;
24. Wykoszono wszystkie place zabaw (22);
25. Zakończono modernizację chodnika na placu Zacisze;
26. Wyskarpowano i zniwelowano ul. Widok;
27. Poszerzono plac zabaw przy ul. Broniewskiego;
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34. Ustawiono konstrukcje z ukwieceniem ,
35. Wykonano przeglądy roczne budynków – Rynek 42 i szalet miejski przy ul. Kościuszki.
Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
1. Sprzedano 2 mieszkania na rzecz najemców;
2. Wydano Zarządzenie i sporządzono wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców oraz Zarządzenie i wykaz lokali
mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
(Staszica 12/2);
3. Wydano Zarządzenie Burmistrza dot. wyłączenia ze sprzedaży budynków
wybudowanych/adaptowanych na cele mieszkalne, które pozostają w zasobach Gminy
Miejskiej Złotoryja;
4. Wydano Zarządzenia z wykazem nieruchomości gruntowych:
- zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ograniczonego przetargu ustnego,
- niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego;
a. Podpisano 17 umów dzierżawy gruntu;
5. Przeprowadzono przegląd gwarancyjny inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Leszczyńskiej w
Złotoryi”;
6. Odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Projektantem w/s
ustalenia wytycznych projektowych dla inwestycji „Budowy skrzyżowania ul. Legnickiej i Pl.
Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej”;
7. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowy
skrzyżowania ul. Legnickiej i Pl. Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej”;
8. Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi
oraz wysłano do potencjalnych Wykonawców Zaproszenie do składania ofert dot.
zamówienia pn. „Budowa chodnika w m. Złotoryja – ul. Chojnowska w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 328 – etap II”. Termin na składanie ofert wyznaczono do dnia 10.06.2015 r.;
9. Dokonano odbioru inwestycji pn. „Wykonywanie trwałego zabezpieczenia skarpy oraz
odtworzenie ciągu pieszego przy ul. Sikorskiego w Złotoryi”;
10. Podpisano umowę oraz przekazano plac budowy wykonawcy zadania pn. „Przebudowa
ul. Słowackiego w Złotoryi”. Termin wykonania wyznaczono do dnia 28.08.2015r. (obecnie
uzgadniana jest organizacja ruchu drogowego;
11. Rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego przy ul. Malinowej w Złotoryi;
12. Wyrażono zgodę na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie Górki
Mieszczańskiej w Złotoryi
Wydział Funduszy Zewnętrznych
1. Przygotowano i złożono w WFOŚiGW w Legnicy wniosek o dofinansowanie na projekt
pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” w Złotoryi;
2. Na podstawie złożonego Zgłoszenia o wpisanie zadania inwestycyjnego do Programu
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015 – 2017 na zadanie pn.:
Modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi otrzymano
decyzję o przyznaniu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 800
000,- ;
3. Na postawie Wniosków o płatność nr 7, oraz nr 8 złożonych w ramach projektu pn. Dom
spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz otrzymano z SAB z Drezna refundację
poniesionych wydatków w ramach projektu.
Jednocześnie przygotowano dyspozycję do przekazania środków dla niemieckiego partnera
projektu – Miasta Pulsnitz;
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4. Przygotowano uchwałę na Sesję Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania
planu strategicznych kierunków rozwoju Miasta Złotoryja oraz lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2014-2020;
5. Udział w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Regionalnego dotyczącej konkursu dotacji pt. Modelowa rewitalizacja miast dotyczącym
wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w procesie opracowywania programów
rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich;
6. Udział w spotkaniu dotyczącym Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów Przedsiębiorczości;
7. Udział w spotkaniu dotyczącym porozumienia w sprawie zarządzania Zintegrowanymi
Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej;
8. Przygotowano i przekazano do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa materiały
dotyczące projektów zrealizowanych przez Gminę Miejską Złotoryja w celu zamieszczenia
ich w opracowywanej publikacji dotyczącej mikroprojektów zrealizowanych w ramach FM
Nisa-Nysa 2007-2013;
9. Udział i pomoc w rozstrzygnięciu (unieważnieniu) przetargu nieograniczonego powyżej
wartości 30 tys. euro ogłoszonego przez ZOKiR w ramach zadania pn. Cyfryzacja Kina
,,Aurum” w Złotoryi współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej, oraz pomoc w przygotowaniu nowego postępowanie przetargowego;
10. Wykonano kompleksową renowację siłowni zewnętrznej przy ul. Lubelskiej, która
powstała w ramach zadania pn. Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi
wraz z realizacją zajęć sportowych dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
11. Wykonano przegląd okresowy 3 szt. urządzeń zabawowych (nadmuchiwany sprzęt do
zabawy) znajdujących się na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr
2, oraz Żłobka Miejskiego z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi zakupionych w ramach
realizacji projektu pn. Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z
realizacją zajęć sportowych finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
12. Wykonano przegląd okresowy urządzeń znajdujących się na 3 placach zabaw w Złotoryi
zlokalizowanych przy Przedszkolu Miejskim nr 1, Przedszkolu Miejskim nr 2, Żłobku
Miejskim wraz z Grupami Przedszkolnymi powstałych w ramach realizacji projektu pn.
Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć
sportowych finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;
13. Wykonano przegląd techniczny oraz przegląd elektryczny Targowiska Miejskiego
zrealizowanego w ramach projektu pn. ,,Modernizacja (przebudowa) targowiska miejskiego
w Złotoryi ,,Mój Rynek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 431 "Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju" objętego PROW 2007-2013;
14. Wezwano do wykonania przeglądu gwarancyjnego wykonawcę inwestycji w ramach
projektu pn. Zagospodarowanie parku przy ul. Maluchów w Złotoryi na obszar aktywnej
turystyki, rekreacji i integracji społecznej współfinansowanego w ramach RPO WD na lata
2007-2013;
15. Ustalony został przebieg wizyty delegacji Chorwatów z partnerskiego miasta Kalnik;
16. Sprawy bieżące, realizacja płatności rachunków i faktur.
Wydział Spraw Społecznych
1. Trwają przygotowania do Dni Złotoryi 2015;
2. Współorganizowano Międzynarodowy Memoriał im. Michała Stalskiego w Piłce Ręcznej o
Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja;
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3. Przygotowano obchody święta Konstytucji 3 Maja;
4. Nasze miasto wzięło udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Tourtec 2015”
w Jeleniej Górze;
5. Wraz Urzędem Gminy Wiejskiej Złotoryja oraz Gminy Zagrodno, a także Starostwem
Powiatowym zorganizowano „Spotkanie z 80-latkami”;
6. Zgłoszono Miejską Bibliotekę Publiczną do wyróżnienia Dolnośląski Klucz Sukcesu w
kategorii: najlepsza instytucja kultury.
Wydział Obsługi Urzędu
1. Przygotowano majowe posiedzenia Komisji Rady Miejskiej i Sesję Rady Miejskiej;
2. Zakupiono Flagi narodowe do dekoracji Miasta w dniach 1-3 maja;
3. Przygotowano i przesłano do Urzędu Miejskiego w Lubinie zestawienie zużycia energii
elektrycznej jednostek organizacyjnych w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej
Złotoryja do grupy zakupowej mającej na celu wyłonienie w drodze postępowania
przetargowego sprzedawcy energii elektrycznej na 2016 r.;
4. Podpisano umowę na wykonanie przeglądu technicznego budynków Urzędu Miejskiego;
5.Ukwiecono budynek Urzędu;
6.Odświeżono pomieszczenie Biura Obsługi Interesantów;
7. W Biuletynie Informacji Publicznej zaktualizowano rejestr umów, rejestr Zarządzeń
Burmistrza oraz zamieszczono kolejne protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej.
Wydział Budżetu i Finansów
1. Przygotowano dokumenty księgowe do archiwizacji za lata 2011-2012;
2. Nastąpił pobór II raty podatku od nieruchomości;
3. Złożono w Sądzie Rejonowym w Złotoryi wnioski o wpis hipoteki przymusowej;
4. Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym rozliczenia roczne Wspólnot
Mieszkaniowych;
5. Wystawiano upomnienia na opłatę za psa;
6. Księgowano i uzgadniano konta środków trwałych.
Dział Informatyki
1. Zamontowano Rejestrator Czasu Pracy (od piątku tj. 15.05.2015 pracownicy rejestrują swój
czas pracy w sposób elektroniczny);
2. Trwają przygotowania do II Tury Wyborów Prezydenckich od strony informatycznej;
3. Na stronie www.zlotoryja.pl zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady
Miejskiej;
4. Zaktualizowano rejestr umów w BIP;
5. Wysłano pisma do Konserwatora Zabytków z prośbą o wyrażenie zgody na montaż kamer
monitoringu na budynkach mieszkaniowych Reymonta 3a oraz Solna 13.
Dział Oświaty
1. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej został złożony wniosek o dofinansowanie
doposażenia w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3;
2. Rozstrzygnięto konkurs ofert na letni wypoczynek dzieci i młodzieży;
3. Naliczono opłaty na miesiąc maj dla przedszkoli niepublicznych oraz wystawiono noty
obciążeniowe dla gmin z terenu których uczniowie uczęszczają do przedszkoli
niepublicznych;
4. W Gimnazjum w Złotoryi rozpoczęła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakresie realizacji podstawy programowej w bieżącym
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roku szkolnym;
5. Dokonano zmian w arkuszach organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny
2014/2015;
6. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2015.
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
1. Wraz z Fundacją Animus oraz Stowarzyszeniami Nasze RIO i Złota Cooltura zrealizowano
„Majówkę Złotoryjską 2015”;
2. Zorganizowano IV edycję projektu ‘Noc w Muzeum”, podczas którego odbyły się wykład
o historii złota, warsztaty rękodzielnicze oraz finał konkursu „Piękno drzemiące w
wulkanach”;
3. Zainstalowano płucznię złota z możliwością płukania złota;
4. Zorganizowano spotkania techniczno – organizacyjne w sprawie: Dni Złotoryi, Płuczek
Złota, Wyścigu kolarskiego „O Złotą Wstęgę Kaczawy”, Jubileuszu XXX lecia PGP Bazalt;
5. Współpracowano przy nagłośnianiu Dnia Zwycięstwa oraz Memoriału Michała Stalskiego
w piłce ręcznej;
6. W ZOKiR odbył się Przegląd Estradowy Placówek Korczakowskich;
7. Oczyszczono kanał i osadnik przy zalewie oraz napuszczono wodę do zalewu
złotoryjskiego;
8. Poddano renowacji górną część holu ZOKiRu;
9. Przeprowadzono prace gospodarczo - porządkowe nad zalewem złotoryjskim;
10. Uruchomiono do zwiedzania Kopalnię Złota Aurelia.
Miejska Biblioteka Publiczna
1. 4 lekcje biblioteczne z cyklu „Między książką a zabawą” przeznaczone dla dzieci
przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych,
2. 2 spotkania z cyklu „Biblioteka- miejsce przyjazne Seniorom”. Spotkanie z poezją z okazji
Dnia Rodziny oraz „Zabawa w teatr. Seniorzy na scenie” we współpracy z Klubem Seniora i
Środowiskowym Domem Samopomocy,
3. 1 spotkanie DKK (Dyskusyjny Klub Książki),
4. 1 spotkanie literacko-plastyczne z cyklu „Popołudnia z baśnią” dla dzieci w wieku 3-6 lat
oraz rodziców,
5. 1 wernisaż pokonkursowej wystawy prac ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bitwa
o Złotoryję z 1813 r.” organizowanego przez Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi,
6. 1 seminarium wyjazdowe dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu złotoryjskiego
w ramach obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Seminarium z zakresu edukacji
przyrodniczo – regionalnej do Zagrody Edukacyjnej „Kowalowe Skały”, Wrzeszczyn.
Hala Sportowa „Tęcza”
1. Wraz z Oldboys Złotoryja zorganizowano Memoriał im. Michała Stalskiego w Piłce
Ręcznej;
2. Z ULKS Ursus przeprowadzono XIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Weternów i
Seniorek;
3. Wraz ze Szkołą Tańca Nowoczesnego zostały zorganizowane Warsztaty taneczne.
Straż Miejska
1. Zabezpieczono uroczystości Święta Narodowego 3 Maja rocznicowe oraz rocznicowe
zakończenia II Wojny Światowej ;
2. Zabezpieczono wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej;
3. Usunięto 2 wraki pojazdów z ulic : Sportowa i Wyszyńskiego;
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4. W ramach interwencji związanych ze zwierzętami, uwolniono sarnę, znaleziono opiekę dla
pisklęcia sowy uszatej, znaleziono ranną łasicę, którą uśpił lekarz weterynarii, odwieziono do
schroniska dla bezdomnych zwierząt bezpańskiego psa;
5. Zabezpieczono zapadlisko w jezdni na ul. 11 Listopada;
6. Zabezpieczono teren i kierowano ruchem drogowym w związku z alarmem bombowym w
budynku Starostwa Powiatowego;
7. W związku z interwencjami dotyczącymi osób nietrzeźwych zakłócających porządek lub
stwarzających zgorszenie w miejscu publicznym, odwieziono do izby wytrzeźwień 2 osoby,
dwie kolejne w związku z posiadanymi obrażeniami przekazano pogotowiu ratunkowemu,
następne 2 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania, a 1 osobę przekazano patrolowi
policji;
8. Od 1 maja rozpoczęto prewencyjną akcję dotyczącą statycznego ruchu pojazdów parkowanie , pod hasłem ,, Żółta kartka ‘’. Do tej pory wystawiono 12 upomnień
9. Asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego i RPK Sp. z o.o. w związku z
zabezpieczeniem lokalu po śmierci głównego najemcy;
10. Zrealizowano konwoje wartości pieniężnych dla Urzędu Miejskiego, przeprowadzono
wywiady kontrolne w sprawach o wymeldowanie
11. W związku z zanieczyszczeniem ulic, podejmowano interwencje na placach budowy przy
ul. Staromiejskiej i ul. Legnickiej;
12. W ramach przeprowadzanych kontroli opłat parkingowych wystawiono 17 wezwań do
wniesienia opłaty dodatkowej. Od początku roku dodatkowej w sumie 132.
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne
1. Wysadzono klomby kwiatami
2. Wykonano wymianę 50 zestawów wodomierzowych w budynkach przy ul. Bystrzyckiej
oraz przy ul. Nad Zalewem;
3. Usunięto 19 awarii instalacji elektrycznych, gazowych i wodnych w zasobach
komunalnych;
4. Podpisano zlecenie z Gminą Miejską Złotoryja zrealizowano usługę pielęgnacji ukwiecenia
na konstrukcjach kwietnikowych w mieście;
5. Usunięto awarię w przepompowni na ul. Cichej, Grunwaldzkiej i Piastowej.
Pozostałe prace i wydarzenia
1. Mój Zastępca, pan Andrzej Ostrowski uczestniczył w zorganizowanych przez Urząd
Miejski uroczystościach obchodów święta 3 Maja;
2. Na zaproszenie polonii francuskiej uczestniczyłem wraz z delegacją Złotoryjskiego
Towarzystwa Tradycji Górniczych w uroczystych obchodach Święta 3 Maja w Pulversheim w
Alzacji. Spotkałem się z merami Wittelsheim i Pulversheim. Mer Wittelsheim
prawdopodobnie przyjedzie na nasze zaproszenie we wrześniu do Złotoryi w celu omówienia
warunków ewentualnej współpracy pomiędzy naszymi miastami;
3. Wraz z Naczelnikiem Wydziału Funduszy Zewnętrznych odebraliśmy z rąk Marszałka
Województwa Dolnośląskiego promesę na 800 tys. złotych na pierwszy etap przebudowy
stadionu miejskiego;
4. Podczas zebrania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej
zostało podpisane porozumienie pomiędzy gminami wchodzącymi w skład aglomeracji;
5. Wraz z Zastępcą Burmistrza uczestniczyliśmy w rozmowach z panią Dyrektor Agencji
Nieruchomości Rolnych w sprawie działek przekazanych przez ANR na rzecz naszego
miasta;
6. Sekretarz Miasta uczestniczył w otwarciu odcinka porodowego oddziału położniczogenealogicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy;
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7. Wraz z Zastępcą uczestniczyliśmy w Dolnośląskich Dniach Pionierów Osadnictwa na
Ziemiach Odzyskanych;
8. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy ul. Lubelskiej;
9. Wziąłem udział w Konferencji Regionalnej „Efekty wdrażania Programu LEADER na
terenie Partnerstwa Kaczawskiego w latach 2009-2015”.
AD. 3 – WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara poruszyła sprawę braku ławek dla oczekujących
na autobusy przed ZOKiR-em. Spotykam się z zarzutami, że ludzie siedzą na schodach.
Temat ten był już kilkakrotnie poruszany w poprzedniej kadencji i nic się nie zmieniło.
Radny Dariusz Dobosz zgłosił potrzebę uporządkowania terenu przed Liceum
Ogólnokształcącym. Następnie poinformował Burmistrza, że 22 marca złożył pismo w
Urzędzie w sprawie ul. Bukowej. Do dziś nie otrzymał odpowiedzi.
Radny Waldemar Wilczyński poruszył następujące sprawy:
1. Konieczność przesunięcia muru oporowego na ul. Sikorskiego. Właściciel działki zgłosił,
że mur zajmuje ok. 1 m jego działki,
2. Należy wyciąć drzewa i krzewy na ul. Sikorskiego ponieważ zagrażają garażom,
3. Naprawić oświetlenie za budynkiem Miła 6.
Radny Józef Banaszek:
1. Mieszkańcy zgłosili mu potrzebę zorganizowania placu zabaw na rogu ul. Złotej i
Górniczej ( Z-ca Burmistrza Andrzej Ostrowski wyjaśnił, ze ten teren jest dzierżawiony),
2. Zwiększyć częstotliwość sprzątania ul. Zielonej bo odbywa się bardzo rzadko. Na końcu
ulicy znajduje się siedziba Klubu Żeglarskiego „REDA” koło którego panuje totalny bałagan.
3. Jak co roku chciałem wystawić żółtą kartkę nauczycielom za udział w obchodach Święta 3
Maja. Przykro, że jest ich tak mało.
Radny Adam Bartnicki :
Podziękował, że ruszyła inwestycja na ul. Wiejskiej. Droga została wytyczona ale nie
odpowiada realiom bo na środku drogi jest hydrant i stoi lampa oświetleniowa. Należy to
poprawić. Następnie poinformował, że na Komisji Gospodarczej zgłoszono wniosek o
włączenie do planu remontów na 2016 rok ul. Monte Cassino.
Radny Marcin Gagatek - w imieniu mieszkańców budynku na ul. Hożej 3a i 3b , którzy mają
kłopoty z parkowaniem, zwrócił się z prośbą o zlikwidowanie terenu zielonego i zrobienie
tam parkingu. Zwrócił także uwagę, że na małym parkingu jest za wysoki chodnik co stanowi
przeszkodę dla parkujących.
Radna Agnieszka Zawiślak zgłosiła konieczność oświetlenia ul. Cichej . Na tej ulicy brak
jest lamp, panują ciemności.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara przypomniała, że większość spraw zgłoszonych
na dzisiejszej sesji należałoby zgłosić do merytorycznych Wydziałów Urzędu Miejskiego.
AD. 4 – PRZYCHODNIA REJONOWA W ZŁOTORYI. OPIEKA ZDROWOTNA W
MIEŚCIE.
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Kierownik Przychodni Rejonowej Maria Filipowicz poinformowała, że sprawozdanie było
przedmiotem obrad Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Finansów. Na
posiedzeniach Komisji szczegółowo omówiona została działalność merytoryczna Przychodni
jak i bilans za rok 2014.
W związku z tym omówiła tylko najważniejsze zadania dot. działania Przychodni jak:
zatrudnienie, sposób finansowania, punkt poboru, szczepienia, badania profilaktyczne,
opiekę lekarską, gabinety stomatologiczne, zamierzenia remontowe i wyposażenie.
Radny Józef Banaszek zapytał czy prawdą jest informacja, że pacjent, który przerejestrował
się do innej przychodni a potem chce wrócić musi czekać.
Kierownik Przychodni odpowiedziała, że można tak zrobić 3 razy w roku.
Radny Józef Banaszek dalej poprosił o informację. NFZ nie płaci za pacjentów, którzy nie
płacą składki zdrowotnej, ubezpieczeniowej. Skąd pochodzą takie wiadomości.
Kierownik Przychodni Maria Filipowicz wyjaśniła, że takie wiadomości uzyskuje się z
systemu EWUŚ.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara podziękowała Kierowniczce Przychodni za
wyczerpujące sprawozdanie i ogłosiła przerwę w obradach od godz. 14.45 do 15.00.
O godz. 15-tej obrady zostały wznowione.
AD. 5 – PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Irena Mundyk poinformowała, że projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015 był
szczegółowo omówiony na posiedzeniu przez Skarbnika Miasta Grażynę Soję. Radniczłonkowie Komisji jednomyślnie skierowali projekt na sesje Rady.
Rada w głosowaniu:
za – 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.VIII.43.2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej w
Złotoryi na rok 2015.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Adam Bartnicki przekazał, że projekt uchwały
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Kaczawskie” był przedmiotem analizy na posiedzeniu Komisji w dniu 18 maja
br. Komisja jednogłośnie skierowała projekt pod obrady Rady.
Rada Miejska w głosowaniu:
za – 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęła Uchwałę Nr 0007.VIII.44.2015 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja
do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Gospodarczej Dariusz Dobosz , który
przekazał, że Komisja jednogłośnie ( 13 za) skierowała projekt uchwały zmieniającej
Uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie przystąpienia do opracowania planu
strategicznych kierunków rozwoju miasta.
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Radni w głosowaniu:
za – 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0
podjęli Uchwałę Nr 0007.VIII.45.2015 zmieniającą Uchwałę Nr 0007.IV.22.2015 Rady
Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu
strategicznych kierunków rozwoju Miasta Złotoryja oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Złotoryja na lata 2014 – 2020.
AD.6 – ODPOWIEDZI NA WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Odpowiedzi na zadane w pkt 3 porządku obrad wnioski i zapytania udzielił Burmistrz
Miasta Robert Pawłowski, który powiedział:
1. Uporządkowanie terenu koło LO – sprawa zostanie zgłoszona,
2. Sprawdzę, gdzie pismo w sprawie ul. Bukowej się znajduje, nie może tak być, że pismo
zostało bez odpowiedzi,
3. Mur oporowy na ul. Sikorskiego, prawdopodobnie jest tam przesunięcie z winy
wykonawcy,
4. Wycinka drzew przy ul. Sikorskiego została zlecona, konieczność naprawy oświetlenia za
budynkiem Miła 6 zostanie sprawdzona,
5. Przy ul. Złotej jest plac zabaw. Z placami zabaw jest taki problem, że część mieszkańców
jest przeciwna organizowaniu placów zabaw ,
6. Sprzątanie ul. Zielonej zostało już zlecone,
7. Żółta kartka dla nauczycieli z okazji 3 Maja. Byłem w tym czasie we Francji i stwierdzam,
że od naszej Polonii możemy się uczyć jak takie święto powinno się obchodzić. Powinniśmy
pewne wartości narodowe podnosić do pewnej wysokiej rangi.
8. Lampa na ul. Wiejskiej – sprawdzimy czy droga jest dobrze wytyczona,
9. Jeżeli chodzi o remont ul. Monte Cassino problem wyjaśniałem na Komisji Gospodarczej.
Drogę możemy remontować ale problemem jest ustalenie drogi alternatywnej.
10. Wykonanie parkingu przy ul. Hożej 3a,3b – sprawdzimy czyj jest teren,
11. Podobnie zostanie sprawdzony stan lamp na ul. Cichej,
12. Jeżeli chodzi o ławki przy ZOKiR jesteśmy po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków
bo jest to teren zabytkowy. Będzie stała tam wiata i ławki.
AD. 7 – SPRAWY RÓŻNE.
Radny Dariusz Dobosz nawiązał do wypowiedzi Przewodniczącej Rady, że niektóre sprawy
powinniśmy załatwiać w Wydziałach Urzędu. Uważam, ze więcej uzyskujemy zgłaszając
sprawę na sesji.
Radny Leszek Antonowicz odpowiedział radnemu Banaszkowi, który upodobał sobie
nauczycieli jako winnych za wychowanie patriotyczne. Uważam, że wychowanie patriotyczne
powinno odbywać się w domach. Święta narodowe to zazwyczaj dzień wolny od pracy i w
obchodach powinny brać udział całe rodziny. Problem chyba nie polega tylko na znalezieniu
winnych w postaci nauczycieli.
Radny Andrzej Kocyła poinformował, że na Ukrainie odbyły się Mistrzostwa Świata w
Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Nasz złotoryjanin, junior, zdobył Złoty Medal.
Radny Józef Banaszek stwierdził, że jeżeli w uroczystościach nie brali udział nauczyciele to
nie będzie również dzieci.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara przekazała swoje uwagi odnośnie zachowania się
ludzi na uroczystościach państwowych. Zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że rzuca się
pod pomnik kwiaty i ucieka z uroczystości. Stąd wniosek, że my jako społeczeństwo wszyscy
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powinniśmy się wiele nauczyć.
Radny Franciszek Słaby , który jest członkiem Chóru Rota potwierdził, że w koncertach jakie
daje chór z okazji różnych uroczystości biorą udział przeważnie ludzie starsi. Nie uczestniczą
dzieci i młodzież.
Radny Władysław Grocki - powiedział, że był czas kiedy nakazywano nam branie udziału w
różnych uroczystościach. Teraz decydujemy sami. Duże prawa jakie otrzymała ostatnio
młodzież zdegradowało autorytet nauczycieli. Jeżeli nikt nie uczy nas patriotyzmu to efekty
widzimy w czasie obchodów różnych świąt.
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara o godz.
15.20 ogłosiła sesję za zamkniętą.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara
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