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Szczegółowe sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego i jednostek podległych 

 

Styczeń 2016 

 

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora 

1. Prace w ramach projektu Rewitalizacja Miasta Złotoryja jako przykład modelowych rozwiązań w 

zakresie ożywienia gospodarczego”, w tym: 

-  Spotkanie z opiekunem projektu – audyt i wizja lokalna obszaru rewitalizacji; 

-  Zorganizowanie spotkania/ konsultacji  z przedstawicielami  placówek oświatowych, MOPS, 

PUP, PCPR, DZDZ, ZOKIR, Straży Miejskiej,  organizacji pozarządowych,  itp.; 

2. Obsługa inwestora BORGERS AG; 

3. Przygotowano i wysłano do UMWD we Wrocławiu oraz do Gminy Jawor oświadczenia o 

niegenerowaniu dochodu przez projekty zrealizowane ramach RPO WD na lata                 2007-

2013 będące w okresie trwałości; 

4. Kontrola z UMWD we Wrocławiu w zakresie trwałości projektu wraz z kontrolą sprawdzającą 

realizacji projektu  pn.,,Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja – etap II rewitalizacja 

placu Rynek oraz ulicy Górnej w Złotoryi, w tym przygotowanie oryginałów dokumentacji 

dotyczącej realizacji projektu, oświadczeń,  

oraz innych dokumentów dotyczących projektu, o które zwrócił się Zespół Kontrolujący; 

5. Przygotowano i wysłano Raport za 2015 rok dotyczący wywiązywania się Beneficjenta z 

warunków umowy finansowej po zakończeniu realizacji projektu  wraz z załącznikami w ramach 

projektu,,Zespół Otwartych Stref Sportowo- Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć 

sportowych" sfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG; 

6. Udział w spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych beneficjentów w ramach RPO WD 2014-

2020 Działanie 2.1 E-usługi publiczne;  

7. Rozliczenie i przekazanie do WBiF inwentaryzacji rocznej (spisu z natury) z Przedszkola 

Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 2, Żłobka Miejskiego z Grupami Przedszkolnymi, 

Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjum w Złotoryi; 

8. Uzgodnienie z WBiF zatrzymanych zabezpieczeń i gwarancji; 

9. Sporządzenie i przekazanie do WAGiRM  sprawozdania - SG - 01 środki trwałe za 2015 rok;  

10. Sprawy bieżące,  realizacja płatności rachunków i faktur. 
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Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta 

1. Sprzedano: 

- 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców, 

- nieruchomość gruntową zabudowaną garażem, 

- w przetargu nieograniczonym lokal mieszkalny przy ul. Staszica 12/2 

2. Nabyto na cel publiczny nieruchomość lokalową przy ul. Chrobrego 2/2 

3. Uregulowano stan prawny nieruchomości przy ul. Górniczej 9 – zmiana udziałów  

4. Wydano: 

- 4 Postanowienia opiniujące wstępny podział nieruchomości 

- 1 Decyzję podziałową 

- 8 Wypisy/wyrysy z mpzp 

- 3 Zaświadczenia z mpzp 

- 1 Opinię urbanistyczną 

- 1 Oświadczenie o prawie pierwokupu 

5. Rozpatrzono 90 wniosków dot. przedłużenia umów dzierżawy gruntów i  najmu garaży i 3 

wnioski o dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 

6. Na podstawie złożonych ofert wybrano geodetów do wykonywania prac geodezyjno-

kartograficznych na rok 2016 

7. Rozwiązano umowy użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową „AGAT”  (dz. nr 

524/5, 126/10 i 521/9 w obr. 8, dz. nr 227/4, 158/148 i 219/9 w obr. 2) 

8. Wydano 3 zezwolenia na wykreślenie hipotek dla lokali mieszkalnych.  

9. Przygotowano Zestawienie sprzedanych gruntów będących w zasobie Gminy Miejskiej Złotoryja 

tzw. „wartość historyczna” za miesiąc grudzień 2015 r. 

10. Zewidencjonowano  grunty będące w zasobie Gminy Miejskiej Złotoryja tzw. „wartość 

historyczna” za 2015 rok 

11. Przygotowano Informację dla Wydziału Mienia o wartości nabytych gruntów przez Gminę w 

2015 r. oraz poniesionych  kosztach na pozyskanie map do celów projektowych celem 

przedłożenia danych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

12. Przekazano do Wydziału Budżetu i Finansów deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 wraz 

z załącznikami o nieruchomościach  (Pl. Sprzymierzeńców 6C, Chojnowska 16) będących w 

posiadaniu Gminy Miejskiej Złotoryja wraz z bilansem dróg gminnych. 

13. Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu przekazano środek trwały i rozliczono inwestycję 

pn. „Budowa chodnika w m. Złotoryja – ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328”.  
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14. Do Wydziału Mienia drukiem PT przekazano inwestycję pn.  „Budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do 

budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego przy kompleksie boisk przy ul. Lubelskiej w Złotoryi”.  

15. Przesłano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu sprawozdanie końcowe z 

realizacji zadania „Przebudowa ul. Słowackiego w Złotoryi” dofinansowanego w ramach 

Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.” 

16. Podpisano z Wykonawcą umowę na „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi, zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Złotoryi, zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Jerzmanickiej w Złotoryi oraz zmiana miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju 

Gospodarczego Złotoryi” (94 700 zł brutto).  

17. Dla Kontroli Zarządczej wykonano sprawozdanie z celów i zadań za 2015r.  

18. Dla Kontroli Zarządczej wykonano celów i zadań szczegółowe na 2016 rok.  

19. Wysłano Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla 

inwestycji pn. „Przebudowa chodnika od ul. Nad Zalewem do Zalewu”. Termin złożenia oferty to 

12.02.2016r. 

20. Wysłano Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla 

inwestycji pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej”. 

Termin złożenia oferty to 02.02.2016r.   

21. Wysłano Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla 

inwestycji pn. „Rozdzielenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej) w 

ul. B. Wysokiego i ul. W. Broniewskiego”. Termin złożenia oferty do 03.02.2016r. 

 

Wydział Spraw Społecznych 

1. Współorganizacja „Wigilii w Rynku” nagrywanej przez TVP o/Wrocław (16 XII) oraz „Wigilii w 

Rynku” w dniu 24 XII 2015 r.; 

2. Rozliczanie zadań publicznych w zakresie sportu dzieci i młodzieży za rok 2015; 

3. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „sportu dzieci i młodzieży, 

rekreacji”; 

4. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 



Informacja międzysesyjna – 2016 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 
 

- „kultury, sztuki, tradycji narodowych, regionalnych, lokalnych, turystyki oraz inicjatyw 

promujących Złotoryję” (w rezultacie przeprowadzonej procedury konkursowej wyłonione 

zostały 4 organizacje pozarządowe, które zrealizują zadania publiczne) 

- sportu dzieci i młodzieży, rekreacji – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek 

połączony z profilaktyką uzależnień (w rezultacie przeprowadzonej procedury konkursowej 

wyłonione zostały 3 organizacje pozarządowe, które zrealizują zadania publiczne); 

5. Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na Mistrza Sportu Miasta Złotoryja 2015 - podczas 

legnickiej Gali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego nasze miasto reprezentował będzie 

złotoryjski bokser Kacper Harkawy; 

6. Zbieranie informacji do „Kalendarza Imprez Miejskich 2016”; 

7. Doroczne „Spotkanie ze sportowcami”, podczas którego wyróżnieni zostali najlepsi złotoryjscy 

sportowcy, zgłoszeni przez swoje klubu, którzy osiągnęli premiowane miejsca na zawodach o 

randze co najmniej ogólnopolskiej, jak również swoją postawą sportową promowali nasze 

miasto. 

 

Główny specjalista ds. informatyki 

1. Na stronie www.zlotoryja.pl : 

- bieżąca aktualizacja strony 

- zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej 

2. Aktualizacja rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Pomoc przy zamykaniu roku w programach księgowych. 

4. Aktualizacja oprogramowania dziedzinowego. 

5. Zorganizowanie szkolenia z systemu informacji prawnej LEX. 

6. Prace związane z przygotowaniem wnioski na e-usługi. 

7. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono zaproszenie do składania oferta na 

konserwacje monitoringu miejskiego. 

8. W Urzędzie Stanu Cywilnego uruchomiono dodatkowe stanowisko do obsługi systemu Źródło. 

9. Sprawy bieżące. 

 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Przygotowano posiedzenia komisji i Sesję Rady Miejskiej; 

2. Zamontowano bramę garażową; 

3. Podpisano umowę na konserwację sieci telefonicznej 
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4. Wysłano zapytania ofertowe na usługi BHP na rzecz Urzędu Miejskiego; 

5. Przeprowadzono konkurs ofert na dostawę materiałów biurowych; 

6. Sporządzono sprawozdania dla GUS; 

7. Rozliczono inwentaryzację; 

8. Zaktualizowano rejestr umów i zarządzeń Burmistrza. 

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Realizowano bieżące zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.  

2. Opracowano dla Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy informacji o wydatkach 

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 25 października 2015 r. wyborów do 

Sejmu i Senatu. 

3. Praca nad przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2016 roku. 

 

Wydział Gospodarki Odpadami 

1.  rozstrzygnięcie przetargu  pn.”Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych miasta Złotoryja 

od 01.01.2016 r. do 30.06.20.16 r. 

2. podpisanie umowy na zadanie pn.”Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych miasta Złotoryja 

od 01.01.2016 r. do 30.06.20.16 r. z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.  

3. podpisanie umowy na zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu z Gminnym 

Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.  w Pielgrzymce, 

4. Podpisanie umowy na transport odpadów wielkogabarytowych i gruzu z Rejonowym 

Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. 

5. wprowadzenia zmian dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta 

Złotoryja (przejęcie obowiązków złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) 

 

Wydział Budżetu i Finansów 

1. Sporządzenie miesięcznych sprawozdań za grudzień 2015 r. 

2. Wystawianie upomnień: 

-  na podatek od nieruchomości – osoby fizyczne  i osoby prawne 
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- na opłatę dodatkową  

- na podatek od środków transportu  

3. Przygotowywanie decyzji ustalających wysokość podatków, 

4. Wystawienie postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego – dot. podatku od 

nieruchomości, podatku od środków transportu, 

5. Wystawienie tytułów wykonawczych: 

- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne i osoby prawne  

- za mandaty, zajecie pasa drogowego  

- za opłatę dodatkową  

- podatek od środków transportu  

6. Wydanie zaświadczeń  o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, 

7. Wystawienie faktur za lokale użytkowe za m-c XII-2015 r., 

8. Rozliczono podatek VAT za m-c XII-2015 r., 

9. Sporządzenie deklaracji rozliczeniowej DRA, RCA, RSA, RZA, 

10. Sporządzenie PIT-4R I 8 AR, 

11. Sporządzenie deklaracji PFRON, 

12. 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. Podpisano umowę na usługę konserwacji oświetlenia na terenie miasta Złotoryja z RPK Sp.z o.o. 

2. Podpisano umowę na ogrodzenie nowej części Cmentarza Komunalnego. 

3. Podpisano umowę na obsługę kotłowni gazowej Rynek 42. 

4. Wykonano przeprowadzkę z Łąkowej 3 na Mickiewicza 11/5 (wykwaterowanie budynku). 

5. Uszczelnienie dachu w USC, zlikwidowanie wykwitów, pomalowanie ściany. 

6. Zlecono zmianę systemu ogrzewania z CO na gazowe- ul Kolejowa 13/3. 

7. Kolejowa 13/1, 13/4 i 5 zlecono montaż instalacji wentylacyjnej. 

8. Ogłoszono przetarg na  najem 2 lokali Solna 8 i Szkolna 8B/2. 

9. Wykonano ogrodzenie dolnej części cmentarza komunalnego (ochrona przed dzikami). 
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10.  Odbyły się negocjacje z Tauron Dystrybucja S.A. dotyczące eksploatacji sieci i urządzeń 

oświetlenia drogowego na terenie miasta Złotoryja- stawka 19,70zł za punkt świetlny. 

11. Naprawiono barierki na ul. Krasickiego. 

12. Wykoszono trzcinę na oczku. 

13. Naprawiono nawierzchnie na ul, Widok przy zastosowaniu mieszanki bazaltowej 

14. Wyrównano nawierzchnie koparko-spycharką na ul. Łąkowej 

15. Naprawiano znaki na terenie miasta 

16. Podpisano umowę na  serwis 7 parkomatów  

17. Wyliczane są opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta, płatne do końca 

stycznia za rok 2016. Stawki podstawowe:  

18. Piwo: 525zł 

19. Wino 525zł 

20. Wódka 2100zł  

21. Montaż instalacji wentylacyjnej na ul. Piłsudskiego 14/3 

22. Dokonano polubownej eksmisji z ul. Łąkowej 3/4 na ul. Łąkową 19 bez komornika                              

(oszczędność ok. 5 tys. zł) 

23. Naprawa nawierzchni ul. Widok (koparka + mieszanka bazaltowa) 

24. Rozpoczęto remont mieszkania przy ul. Klasztornej 

25. Trwa demontaż iluminacji na terenie miasta (termin do 27.01.16r.) 

26. Zawarto trzy umowy na zimowiska 

27. ul. Garbarska 10- pokryto dach papą termozgrzewalną  

 

Główny specjalista ds. oświaty 

1. Zakończyła się kontrola przeprowadzona przez zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urządu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotycząca wydatkowania środków 

Funduszu Pracy na realizacje obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników. 

2. Podpisano umowy dotacji na 2016r na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu Miasta 

Złotoryja dla: Niepublicznego Przedszkola Językowego,,Michałek” w Złotoryi, Przedszkola 

Niepublicznego im. Misia Uszatka w Złotoryi oraz Niepublicznego Przedszkola 

Montesorii,,Kangurek”. 

3. Sporządzono i wysłano sprawozdanie finansowe, dotyczące Umowy zawartej pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Złotoryja  na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 
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4. Obyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie rekrutacji na nowy rok 

szkolny 2016/2017. 

5. Przesłano sprawozdanie z dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do 

bibliotek szkolnych w ramach Rządowego Programu -,,Książka naszych marzeń”  

6. Sporządzono i wysłano sprawozdanie za 2015r. z opieki nad dziećmi do lat 3, do Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej.  

7. Dokonano rozliczenia Umowy z Funduszem Pracy w sprawie zwrotów kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników. 

8. Dokonano weryfikacji i wysłano do Ministerstwa Edukacji  Narodowej kwoty subwencji 

oświatowej przyznanej na 2016r. 

9. Odbyły się Rady Pedagogiczne w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi oraz w Gimnazjum  w 

Złotoryi,z udziałem Pana Burmistrza. Tematem było przedstawienie założeń powstania Zespołu 

Szkół przy ul. Wilczej w Złotoryi.  

10.  Dokonano rozliczenia zgodnie z Porozumieniem, wysokości dotacji jaką Starostwo Powiatowe 

oraz Gmina Złotoryja przekazała Gminie Miejskiej Złotoryja w sprawie opłacenia etatu Pani 

Małgorzaty Pokrywki – Prezesa ZO ZNP w Złotoryi oraz wysokość dotacji na 2016r. 

11.  Sporządzono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja za 

2015 r. 

 

Straż Miejska 

1  Zabezpieczenie  imprezy  masowej  - 10.01.2016  Finał  Wielkiej Orkiestry  Świątecznej  Pomocy. 

2. Udział  w  zabezpieczeniu  zdarzenia  na  osiedlu  Nad Zalewem – ulatnianie się  gazu  z  instalacji 

zaparkowanego  pojazdu. 

3.   Działanie  kontrolne  związane  z  akcją  Zima 2015/2016. Wywiady z  osobami  bezdomnymi  i  

samotnymi  odnośnie  pomocy  i  wsparcia. 

4.  Asysta  działań   pracowników  UM  Złotoryja  i  RPK  odnośnie  eksmisji  z  lokalu  mieszkalnego  ul. 

Łąkowa  3. 

Asystowano  również  pracownikom  MOPS  podczas  wywiadu  na  pl. Reymonta. 

5.  Kontrole  pustostanów  na  terenie  miasta  w  związku  z  dewastacjami  oraz  przebywaniem  osób  

bezdomnych. 

6.  Usunięto  3  wraki  z  terenu  miasta. (Krzywoustego – 2, Rzeczna -1) 

7.  Przeprowadzono  5  kontroli  zleconych  dla  WSO  -  postępowania  meldunkowe. 

8.  W  ramach  kontroli  opłat  parkingowych  wystawiono  16  wezwań   
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do  wniesienia  opłat  dodatkowych. 

9.  Zrealizowano  3  konwoje  wartości  pieniężnych  w  ramach  obsługi  WOŚP  i  dla  potrzeb  UM Z-

ja. 

10. Przeprowadzono  kontrolę  kasyn  gier  hazardowych  i  lokali  handlowych  w  których  znajdują  

się  automaty  do gier. 

Na  terenie  miasta  zlokalizowano  21 takich  punktów. 17 kasyn  i  3 punkty handlowe  + 1 

zawieszony  czasowo (Korty  Tenisowe) 

11.  Ujawniono  i  interweniowano  odnośnie  26  wykroczeń 

(parkowanie , zaśmiecanie ,  psy  bez  dozoru  i  opieki  , zakłócanie porządku i  spokoju ,  

palenia  papierosów w  miejscach  zabronionych). Interwencje  dotyczyły również  

przymarzniętych łabędzi, uwięzionej  sarny,  rannego  kota.  Zabezpieczono  dwa  miejsca  

niebezpieczne (studzienka  na  stadionie  i  chodnik  na ul. Szkolnej). Interweniowano  

odnośnie  uszkodzeń  nawierzchni  dróg (Staszica – Orlen,  Konopnickiej  - Targowisko,  

Wojska Polskiego – Różana,  Kościuszki  - Podmiejska). 

 

ZOKIR 

ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ i zajęć merytorycznych 

 

1. Edukacja filmowa ‘Nowe Horyzonty’ (4 prelekcje) 

2. Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. 

3. Obchody 34 Rocznicy Stanu Wojennego. 

4. Wigilie w Rynku (telewizyjna, tradycyjna). 

5. Przegląd Kolęd i Pastorałek. 

6. Rozstrzygniecie konkursu „Szopka Bożonarodzeniowa”. 

7. Koncert Sylwestrowy.  

8. Złożenie 2 wniosków do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

 

IMPREZY przy współpracy ZOKiR 

 

1. 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (10.01.2016r.) 

 

PRACE TECHNICZNO – GOSPODARCZE 
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1.  Montaż i demontaż sceny w Rynku złotoryjskim z okazji imprez wigilijnych. 

2. Bieżące utrzymanie czystości na terenie zalewu złotoryjskiego. 

3. Montaż i demontaż dekoracji na scenie i w holu ZOKiR związanych z imprezami świąteczno – 

noworocznymi. 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

1. 5 lekcji bibliotecznych z cyklu „Między książką a zabawą” organizowanych dla dzieci 

przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, 

2. 1 spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK) ogólnopolski projekt Instytutu Książki, 

3. 1  spotkanie literacko - plastyczne pt. „Pomaluję Ci świat” w ramach ogólnopolskiej akcji Cała 

Polska Czyta Dzieciom (spotkanie z artystą plastykiem Lidią Malicką-Gabinet), 

4. 1 spotkanie: „Popołudnia z baśnią”. Cykliczne comiesięczne warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat i 

rodziców, 

5. 2 konkurs: rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom w konkursach:  1)  fotograficznym o 

zasięgu powiatowym pt.„Wilkołak – Wilcza Góra w obiektywie” zamieszczonym na portalu 

społecznościowym Facebook; 2) konkursie plastycznym  o zasięgu powiatowym pt. „Papierowe 

Anioły”. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 2. szkół podstawowych,  

6. 1 koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego w Z-i pt. „Jesienne barwy 

muzyki”, 

7. 2 wernisaże wystaw malarstwa: 1)„Sonaty Grodzieckie” - wernisaż wystawy prac malarzy   z 

pleneru na Zamku Grodziec 8-15 listopada 2015 r.; 2) „Między Ziemią a Niebem – obrazy 

malowane natchnieniem” - wernisaż wystawy malarstwa  Marka Głowackiego mieszkańca 

Jeleniej Góry, 

8. 4 warsztaty: 2 warsztaty - „Małe co nieco o pszczołach i miodzie” w ramach programu z  zakresu 

edukacji ekologicznej „Tak dla EKO”; 2 warsztaty - „Piątek-domówka na dobry  początek-udana 

impreza bez alkoholu? Czy to możliwe” - w ramach programu z zakresu uzależnień i profilaktyki 

zdrowia. 

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Spółka wykonywała następujące prace bieżące: 

- eksploatacja sieci wod. – kan na terenie gminy Krotoszyce, 
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- usunięto 78 awarii – zgłoszenia dotyczące instalacji elektrycznych, gazowych i wodnych w zasobach 

komunalnych, 

- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, gminy Krotoszyce i gminy 

Zagrodno, 

- wykonano bieżące prace związane z pielęgnacją zieleni, utrzymaniem czystości  i konserwacją 

elementów małej architektury w mieście, 

- konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście. 

2. Powołanie z dniem 14.01.2016 r. nowego Prezesa Zarządu Spółki – Pana Wiesława 

Świerczyńskiego. 

3. Zakończyły się wykonywane  przez ekipę remontowo - budowlaną RPK prace remontowe: 

– na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej W. Polskiego 48 - związane  

z remontem dachu papowego nieruchomości, 

- na zlecenie UM - związane z przygotowaniem pomieszczenia biurowego po byłym Banku 

Spółdzielczym dla nowego inwestora  planującego budowę fabryki na strefie ekonomicznej. 

4. Zakończenie przetargu na zadanie „Ciągła usługa kominiarska  

w budynkach komunalnych administrowanych przez RPK w Złotoryi – podpisanie umowy z 

Wykonawcą - Kominiarstwo Henryk Borys,  

ul. Jana III Sobieskiego 4/4, 59-225 Chojnów. 

5. Podpisana umowa leasingu operacyjnego PKO Bankowy Leasing na zakupiony podnośnik koszowy 

– IVECO. 

6. Podpisano zlecenia z Gminą Miejską w Złotoryi: 

-  na opróżnianie pustostanów, wykonanie przeprowadzek eksmisyjnych, 

- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja, 

- odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych ze 

Złotoryi 

7.  Akcje Działu Nieczystości Stałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w Złotoryi. 

 

Hala Sportowa Tęcza 

1. Zorganizowano turnieje piłki nożnej (ZKS Górnik Złotoryja, OZPN Legnica) 

2. Zorganizowano mecze ligowe: piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki siatkowej 

 

Pozostałe działania 

1. Burmistrz Miasta wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Grupy Działania 

„Partnerstwo Kaczawskie”; 

2. Zakończył kadencję Zespół Interdyscyplinarny, jednocześnie rozpoczął nową kadencję nowo 

powołany organ. 

3. Doprowadzono do spotkania Wójta Gminy Zagrodno z członkiem Zarządu Legnickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w celu włączenia do Strefy terenów po byłym lotnisku 

radzieckim w Łukaszowie. 
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4. Burmistrz Miasta wziął udział w spotkaniu noworocznym Związku Pracodawców Zagłębia 

Miedziowego w Lubinie. 

5. Odbyło się spotkanie w Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w 

Warszawie na temat ścisłej współpracy z tą rządową agendą w celu pozyskiwania inwestorów 

zagranicznych. 

6. Odbyła się Rada Nadzorcza Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., na której 

odwołano na jego wniosek dotychczasowego Prezesa Przedsiębiorstwa – pana Damiana 

Klickiego i powołano na to stanowisko pana Wiesława Świerczyńskiego. 

7. Odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu złotoryjskiego w sprawie wspólnych 

działań zmierzających do rozwoju gospodarczego powiatu złotoryjskiego. 

8. Burmistrz Miasta spotkał się radami pelagicznymi Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej nr 3 

w celu omówienia projektu utworzenia klas sportowych oraz połączenia szkół. 

9. Odbyło się spotkanie z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej Hoża 9 w celu  

10. Burmistrz Miasta uczestniczył w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów w 

Piechowicach. 

11. Odbyło się spotkanie z kierownictwem Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamiennej 

Górze na temat budowy mieszkań w systemie TBS w Złotoryi. 

12. Odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z  wyróżniającymi się sportowcami z terenu miasta. 
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Luty 2016 

 

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora 

1. Obsługa inwestora Borgers AG,  m.in. 

-  organizacja kolacji i konferencji prasowej związanej z rozpoczęciem działalności przez Koncern 

Borgers AG w złotoryjskiej podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; 

2. Prace w ramach projektu Rewitalizacja Miasta Złotoryja jako przykład modelowych rozwiązań w 

zakresie ożywienia gospodarczego”, w tym: 

-   spotkanie  z opiekunem projektu – doradcą przydzielonym Miastu Złotoryja przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w związku z wysoką lokatą w rankingu gmin dotyczącym 

doświadczeń rewitalizacyjnych w Polsce,  

- przygotowanie i złożenie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wniosku o przyznanie 

dotacji,,Modelowa Rewitalizacja Miast” (II etap konkursu); 

3. Przygotowano i  złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Zgłoszenie 

o wpisanie zadania inwestycyjnego w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018 projektu pn.,,Przebudowa ogólnodostępnego 

boiska służącego masowemu uprawianiu sportu w Złotoryi; 

4. Kontrola z UMWD we Wrocławiu w zakresie rzeczowo - finansowej realizacji projektu w okresie 

trwałości projektu  pn.,,Renowacja XV- wiecznej Baszty Kowalskiej w Złotoryi”, w tym: 

przygotowanie oryginałów dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, oświadczeń, oraz innych 

dokumentów dotyczących projektu, o które zwrócił się Zespół Kontrolujący; 

5. Otrzymano informację pokontrolną z kontroli w ramach projektu pn.,,Rewitalizacja obszaru 

Starego Miasta Złotoryja”- protokół bez uwag; 

6. Uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu sterującego ZIT AJ, dotyczącego  bieżących naborów 

wniosków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; 

7. Uczestnictwo w spotkaniu grupy roboczej w sprawie koncepcji muzeum oraz wizyta studyjna w 

Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej; 

8. Przygotowano uchwałę na Sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej Miasta Złotoryja; 

9. Sprawy bieżące,  realizacja płatności rachunków i faktur. 

 

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta 
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1. Wykonano roczne sprawozdanie o udzielonych w 2015r. zamówieniach publicznych.  

2. Wysłano Zaproszenia do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowych 

dla inwestycji pn.: 

 „Rozdzielenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej) w ul. B. 

Wysokiego i ul. W. Broniewskiego”,  

 „Przepięcie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Na Skarpie i Pagórkowej”, 

 „Przebudowa chodnika od ul. Nad Zalewem do Zalewu”,  

 „Budowa chodnika ul. Grunwaldzkiej – etap I”,  

 „Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza”.   

3. W Starostwie Powiatowym w Złotoryi złożono wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania 

robót budowlanych pn. „Utwardzenie nawierzchni i ogrodzenie terenu przy pl. 

Sprzymierzeńców”.  

4. Dokonano odbioru robót ziemnych  tj. utwardzenia nawierzchni drogi na dz. nr 346/1, 346/4, 

526/46 obr. 8 miasta Złotoryja (ul. Lubelska), 

5. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa 

kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej”.  

6. Otrzymano z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei wstępną informację o przyznaniu 

dofinansowania na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328” w ramach „Programu infrastruktury drogowej”. 

7. Sprzedano: 

 5 lokali mieszkalne na rzecz najemców, 

 nieruchomość gruntową niezabudowaną na poprawę zagospodarowania (dz. 45/28, obr. 

3), 

 w przetargu nieograniczonym lokal mieszkalny przy ul. Staszica 12/2 

8. Sprzedano części wspólne budynku przy ul. Górniczej 28 wraz ze zmianą udziałów, 

9. Rozpatrzono pozytywnie 10 wniosków o wykup mieszkań,  

10. Sporządzono 91 umów dzierżawy/najmu garaży 

11. Przygotowano Zarządzenia Burmistrza Miasta i wykazy nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym: 

 2 nieruchomości zabudowanych garażami na rzecz dzierżawców 

 3 lokali mieszkalnych na rzecz najemców 

12. Zarządzenia Burmistrza Miasta i wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 

trybie przetargów: 

 1 nieruchomość gruntową niezabudowaną 
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 1 nieruchomość gruntową zabudowaną 

13. Zarządzenie Burmistrza Miasta i wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie 

przetargu 

14. Przygotowano rejestry VAT za m-c styczeń 2016 dot. zbytych nieruchomości oraz 

użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu 

 

Wydział Spraw Społecznych 

1. zakończenie procedury przyjmowania ofert na konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie „sport dzieci i młodzieży, rekreacja”. Wpłynęło 13 ofert; rozstrzygnięcie konkursu 

w najbliższych dniach. 

2. podpisanie umów na realizację zadań publicznych w zakresie „kultury, sztuki, tradycji 

narodowych, regionalnych, lokalnych, turystyki oraz inicjatyw promujących Złotoryję”  

3. trwają prace przy współorganizacji 7. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów 

4. odbyło się spotkanie organizacyjne sztabu Biwaku  Historycznego 

5. odbyło się spotkanie organizacyjne biegu na orientację 

6. odbyły się kolejne zebrania Złotoryjskiej Rady Seniorów oraz Złotoryjskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

7. odbyło się spotkanie ze złotoryjskimi sportowcami, gdzie wyróżniono osoby o najlepszych 

wynikach i działaniach promujących miasto 

8. trwają przygotowania do organizacji Dni Złotoryi 

 

Główny specjalista ds. informatyki 

1. Na stronie www.zlotoryja.pl : 

bieżąca aktualizacja strony 

zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej 

2. Aktualizacja rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Aktualizacja oprogramowania dziedzinowego. 

4. Prace związane z przygotowaniem wnioski na e-usługi. 

5. Podpisano umowę na konserwacje monitoringu miejskiego. 

6. Uruchomiono indywidualne konta bankowe dla systemów:  

podatki od środków transportu,  

podatki od osób prawnych,  

wieczyste użytkowanie,  
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dzierżawy i najem. 

7. Sprawy bieżące. 

 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Przygotowano lutowe posiedzenia komisji i Sesję Rady Miejskiej; 

2. Testowano system nagłośnienia w sali narad; 

3. Zrobiono przegląd techniczny samochodu służbowego; 

4. Przedłużono polisę OC dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej; 

5. Przygotowano umowy na roznoszenie decyzji podatkowych; 

6. Zezłomowano samochód odziedziczony przez Gminę Miejską Złotoryja 

7. Opracowano i przesłano sprawozdania dla GUS i Urzędu Zamówień Publicznych; 

8. Zaktualizowano rejestr umów i zarządzeń Burmistrza. 

9. Bieżąca praca m.in. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, wydawanie zaświadczeń, 

współpraca i pomoc innym wydziałom. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Realizowano bieżące zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.  
 
2. Odbyła się kwalifikacja wojskowa osób urodzonych w 1997 r. 
 

 

Wydział Gospodarki Odpadami 

- podpisanie umowy na zadanie pn.”Odbiór, transport i zagospodarowanie gromadzonych 

selektywnie z terenu miasta Złotoryja od 01.01.2016 r. do 30.06.20.16 r. z Rejonowym 

Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.  

- podpisanie umowy na zadanie pn „ Odbiór, transport, unieszkodliwianie lub wtórne wykorzystanie 

przeterminowanych lub zbędnych leków” z firmą Nowista Grzegorz Wąs z Bielska Białej, 

- wprowadzanie deklaracji ze Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnot Mieszkaniowych, 

- wprowadzanie korekty deklaracji, 

- wydrukowano upomnienia za okres: listopad grudzień 2015, 

 

Wydział Budżetu i Finansów 
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1. Sporządzenie rocznych sprawozdań z dochodów i wydatków za 2015 r. 

2. Sporządzenie miesięcznych sprawozdań za styczeń 2016 r. 

3. Przyjmowanie deklaracji i korekt deklaracji o podatkach od osób fizycznych i prawnych, 

4. Wystawianie upomnień: 

-  na podatek od nieruchomości – osoby fizyczne  i osoby prawne 

- na opłatę dodatkową  

- na podatek od środków transportu  

5. Przygotowywanie 6.933 szt. decyzji ustalających wysokość podatków za 2016 r.  

6. Wystawienie postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego – dot. podatku od 

nieruchomości, podatku od środków transportu, 

7. Wystawienie tytułów wykonawczych: 

- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne i osoby prawne  

- za mandaty, zajecie pasa drogowego  

- za opłatę dodatkową  

- podatek od środków transportu  

8. Wydanie zaświadczeń  o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, 

9. Wystawienie faktur za lokale użytkowe za m-c I-2016 r., 

10. Rozliczono podatek VAT za m-c I-2016 r., 

11. Sporządzenie deklaracji rozliczeniowej DRA, RCA, RSA, RZA, 

12. Sporządzenie PIT-4R I 8 AR, 

13. Sporządzenie PIT-11 za 2015 r. 

14. 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. Zostały przygotowane oraz  wysyłane  ankiety do wniosków o przydział mieszkań w ilości ok. 

400szt.. Po zwróceniu przez osoby uzupełnionych ankiet zostanie sporządzona lista. 

2. Podpisano umowę na sprzedaż energii elektrycznej z Tauron Dystrybucja. 

3. Uzyskano zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu- dojazd do budynku ul. Hoża 9 
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4. Podpisano umowę z  p. Andrzejem Baszakiem na pełnienie nadzoru inwestorskiego                         

nad remontami cząstkowymi dróg gminnych oraz  malowaniem oznakowania poziomego. 

5. Wysłano zapytanie ofertowe do p. Zbigniewa Świerka z zaproszeniem do złożenia oferty na 

wykonanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego pn. Przebudowa 

instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na dz.134 przy ul. Łąkowej 25 

(wykonanie zasilania dla 2 szt. lamp ulicznych).  

6. Wysłano pismo do DSDiK w sprawie zweryfikowani oznakowania poziomego i pionowego w 

obrębie rogi wojewódzkiej nr 363 ul. Legnicka 

7. Podpisano umowę na zakup znaków drogowych (4556,41zł brutto) z firmą ZNAK                           

z m.  Śrem. 

8. Remont instalacji elektrycznej –Mickiewicza 21/13 

9. Montaż instalacji CO gazowe- Podmiejska 6/4 

10. Rozliczono CO w rynku 42 (niewielkie niedopłaty) 

11. Sporządzono sprawozdania SG-01- środki trwałe 

12.  Przesłano Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad - Formularz danych o sieci  

dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta - stan na 31.12.2015 r. 

13.  Dostarczono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Formularze 

danych dotyczące organizacji publicznego transportu zbiorowego - za 2015 r. (nie jesteśmy 

organizatorem transportu drogowego i to właśnie się wykazuje). 

14. Wraz ze Strażą Miejską przeprowadzono lustrację dróg wojewódzkich w celu zgłoszenia do 

DSDiK konieczności naprawy dużych ubytków w nawierzchni. 

15. Naprawiono nawierzchnię szutrową ul. Łąkowa, ul Wiejskiej oraz ul. Miodowej 

16. Naprawiono barierki ul. Wiosenna, koło boiska Orlik 

17. Wymiana znaków drogowych na terenie miasta 

18. Wyczyszczono łapacz wody na ul. Leszczyńskiej 

19. Zamontowano CO gazowe ul. Chopina 11/7 

20. Zlecono remont dachu i kominów w budynku komunalnym przy ul. Garbarskiej 10 

21. Zlecono zmianę systemu ogrzewania ul. Przelot 4/4 

22. Złożono zaproszenia  dla RPK do negocjacji na utrzymanie elementów małej architektury, 

utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie zieleni oraz sprzątanie miasta 

 

Główny specjalista ds. oświaty 

1. Wysłano do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu rozliczenie dotacji celowych przyznanych w 

2015 r. 
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2. Wyliczono średnie wynagrodzenia nauczycieli za 2015 r. na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja oraz dokonano 

wypłat naczycielom stażystom jednorazowego dodatku uzupełniajacego. 

3. Wyliczono dotację na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu Miasta Złotoryja dla: 

Niepublicznego Przedszkola Językowego,,Michałek” w Złotoryi, Przedszkola Niepublicznego 

im. Misia Uszatka w Złotoryi oraz Niepublicznego Przedszkola Montesorii,,Kangurek”. 

4. Przygotowano i wysłano do gmin, noty ksiegowe za miesiąc luty z tytułu uczeszczania do 

publicznych i  niepublicznych przedszkoli dzieci z innych gmin.  

5. Zostało podpisane i opublikowanie Zarządzenie Nr 0050.11.2016 Burmistrza Miasta 

Złotoryjaz dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja. 

6. Obyło się spotkanie z dyrektorami plaówek oświatowych w sprawie rekrutacji na nowy rok 

szkolny 2016/2017. 

7. Podpisano aneksy do arkusza organizacji na rok szkolny 2015/2016 dla Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Złotoryi oraz dla Gimnazjum w Złotoryi. 

8. Przeprowadzono wśród rodziców uczniów klach VI w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi i 

Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi ankiety w sprawie wyboru od nowego roku szkolnego 

Gimnazjum i wyborem oddziału sportowego w Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w 

Złotoryi, ul. Wilcza 41. 

9. W dniach od 1 do 12 lutego odbywały się ferie zimowe, w tym czasie prowadzone były zajęcia 

dodatkowe dla chętnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi oraz w Gimnazjum w 

Złotoryi. 

 

Straż Miejska 

1. Dwukrotnie  podejmowano  interwencję  w  stosunku  do  osób,  które  zasłabły  na  ulicy. (ul. 

Wojska  Polskiego i  Basztowa). Udzielono  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  i  przekazano  

wezwanemu  zespołowi  karetki  pogotowia.  

2. W  związku  z  pracami  remontowymi  przy ul. Bohaterów  Getta  Warszawskiego  

zabezpieczono  parking  przy  PKO  oraz  zapewniono  miejsca  parkingowe  uczestnikom  

konferencji  z  nowym  inwestorem  przy  pl. Orląt  Lwowskich.  

3. Odłowiono  a  następnie  odnaleziono  właściciela  2  dużych  psów,  które  biegały  bez  

opieki  po  terenie  miasta. 
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4. Asystowano  pracownikom  RPK  i  UM  podczas  interwencji  dotyczących  spraw  

mieszkaniowych ( ul. Garbarskiej -  eksmisja  oraz  przy  ul. Złotej ) . 

5. Udzielano  asysty  również  pracownikom  MOPS  w  związku  z  interwencją  na  pl. Reymonta  

- dwukrotnie.  

6. Zrealizowano  3  konwoje   wartości  pieniężnych  dla  UM Złotoryja. 

7. Przeprowadzono  7  wywiadów  -  kontroli,  na  zlecenie  Wydziału Spraw Obywatelskich UM 

Złotoryja  odnośnie  postępowania  o  wymeldowanie. 

8. Systematycznie  dokonywane  są  kontrole  stanu  tech. Parkomatów  oraz  obsługiwana  jest  

wymiana  i  opróżnianie  tych  urządzeń. W  ramach  opłat parkingowych  wystawiono  30  

wezwań  do  wniesienia  opłaty  dodatkowej.  W  sumie  54  w  tym roku.  Anulowano  6  

opłat  zgodnie  z  wymogami  zarządzenia  burmistrza  miasta  Złotoryja. 

9. Zabezpieczono  dwa  miejsca  niebezpieczne  (zapadliska  jezdni) 

przy  ul. Rynek  i  gwarków.  Powiadomiono  zarządców  o  konieczności  przywrócenia  

używalności  całego  pasa drogowego. 

10. Dokonano  przeglądu  i  kontroli  lokali  w  których  znajdują  się  automaty  do  gier  

hazardowych -  kasyna  w  celu  weryfikacji  posiadanych  informacji  co  do  działalności  tych  

miejsc. 

11. Wspólnie  z  Wydziałem Mienia UM Złotoryja  przeprowadzono  kontrolę  stanu  dróg  

wojewódzkich  na  terenie  naszego  miasta  a  uwagi  dotyczące  pilnej  interwencji  

przekazano  pisemnie  do  Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei  we  Wrocławiu. 

 

ZOKIR 

ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ i zajęć merytorycznych 

 

1. Edukacja filmowa ‘Nowe Horyzonty’ (2 prelekcje) 

2. Prace merytoryczne nad Dolnośląskim Festiwalem Filmowym 

3. Rozpoczęcie procedury formalnej organizacji 27 wyścigu kolarskiego „O Złotą Wstęgę Kaczawy” – 

(04.06.2016r.) 

5. Realizacja techniczna i merytoryczna zajęć i działań podczas Ferii Zimowych 2016 

6. Koncert Wiedeński - sala widowiskowa  

7. Noworoczny Koncert Kolęd (Parafia św. Józefa Robotnika) 

 

IMPREZY przy współpracy ZOKiR 
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1. Edukacja teatralna 3 spektakle 

2. Spotkanie ze sportowcami 

3. Nagłośnienie młodzieżowego turnieju halowego piłki nożnej 

 

PRACE TECHNICZNO – GOSPODARCZE 

 

1.  Montaż 4 szafek z hydrantami i wężami p-poż w budynku ZOKiR 

2. Malowanie części parterowej w holu ZOKiR 

3. Przegląd roczny gaśnic w obiektach ZOKiR 

4. Kontrola Kopalni Złota z Urzedu Górniczego 

5. Instalacja systemu dozoru obiektu (Pałacyk) – kamery internetowe 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Organizacja wydarzeń: 

 Koncert muzyczny „Do szopy hej pasterze” 

 Przygody w krainie wody 

 Duch balona – eksperymenty z powietrzem 

 Każdy chwat zmysłami poznaje świat 

 Czy w cytrynie prąd popłynie 

 Światło i cień – jak powstają wiem! 

 Telefon i koledzy – rzecz o porozumiewaniu się 

 Zaczęło się od koła – wynalazki w dziedzinie podróży 

 Spektakl Teatr Art-Re z Krakowa – „Królowa śniegu” 

 Lepszy Internet zależy od ciebie – Dzień Bezpiecznego Internetu  

 Jak książki trafiły pod strzechy – wynalezienie druku. 

 Wynalazki fajna sprawa, gdy na koniec jest zabawa – zakończenie Ferii  

 Wernisaż wystawy malarstwa Joanny Adamczuk pt. „Zamyślenia” 

 Bajki znane i nieznane – lekcja biblioteczna 

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Spółka wykonywała następujące prace bieżące: 

- eksploatacja sieci wod. – kan na terenie gminy Krotoszyce, 
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- usunięto 48 awarii – zgłoszenia dotyczące instalacji elektrycznych, gazowych i wodnych w 

zasobach komunalnych, 

- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, gminy Krotoszyce i gminy 

Zagrodno, 

- wykonano bieżące prace związane z pielęgnacją zieleni, utrzymaniem czystości  i konserwacją 

elementów małej architektury w mieście, 

- konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście. 

2. Opracowano i złożono do Urzędu Miejskiego wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 01.05.2016 r. – 30.04.2017 r. 

3. Wybrano wykonawców w  postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 € na 

Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), projektu umowy oraz 

bieżącego wsparcia podczas trwania procedury przetargowej:  

- Zadanie I - dla postępowania o udzielenie zamówienia powyżej kwot określonych w art. 11 

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane związanych z inwestycją 

pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi.   

- Zadanie II - dla postępowania o udzielenie zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę inżyniera kontraktu związaną z 

inwestycją pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi.    

4. Ekipa remontowo - budowlana RPK rozpoczęła prace remontowe związane z remontem 

dachu na Garbarskiej 10. Prace wykonywane są na zlecenie Urzędu Miasta.  

5. Zarządcy Wspólnot mieszkaniowych rozpoczęli okres zebrań wspólnot mieszkaniowych. 

6. Podpisano zlecenie z Gminą Miejską w Złotoryi: 

- na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gromadzonych selektywnie ze Złotoryi. 

7. Akcje Działu Nieczystości Stałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w 

Złotoryi. 

 

Hala Sportowa Tęcza 

Organizacja i współorganizacja imprez: 

- ligi halowej piłki nożnej 

- ligi piłki siatkowej 

- VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Halowej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Złotoryi” 

- „Rodzinny Turniej Sportowo-Edukacyjny  Złota Rodzina 
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- Turniej piłki nożnej 

- Finał Ligi Halowej Piłki Nożnej 

- Finał Dolnośląskiej Licealiady 

 

Pozostałe działania 

1. Została zorganizowana konferencja prasowa, na której uroczyście wręczono zezwolenie na 

działalność w złotoryjskiej podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; 

2. Dwukrotnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami pracowników Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. oraz Zarządem Spółki w sprawie problemów 

występujących w przedsiębiorstwie; 

3. Burmistrz Miasta wziął udział w zebraniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Jeleniej 

Górze; 

4. Burmistrz Miasta wziął udział w Regionalnym Forum Terytorialnym we Wrocławiu, gdzie były 

poruszane kwestie wykluczenia transportowego niektórych regionów, w tym ziemi złotoryjskiej; 

5. Władze Miasta reprezentowały Miasto podczas następujących wydarzeń: 

 XVIII Mikołajkowy Bal Integracyjny, 

 Otwarcie przebudowanej siedziby Nadleśnictwa w Złotoryi, 

 Gala Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego 2016, 

 Uroczyste otwarcie Biura Poselskiego pani Poseł Elżbiety Stępień w Legnicy, 

 Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Miasta, 

 Zawody strzeleckie Puchar Kaczawy, 

 Zakończenie rozgrywek Złotoryjskiej Ligi Halowej, 

 Spotkanie władz Powiatu Złotoryjskiego z przedstawicielami aptekarzy, 

 VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Halowej o Puchar Komendanta Powiatowego, Policji w 

Złotoryi, 

 Festyn Rodzinny „Złotej Cooltury”. 
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Marzec 2016 

 

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora 

1. Przygotowywanie wniosku w ramach ogłoszonego naboru o dofinansowanie w trybie 

konkursowym dla Działania 10  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego                  2014-2020; 

2. Praca w zakresie przygotowania wniosku w ramach ogłoszonego  naboru o dofinansowanie w 

trybie konkursowym dla Działania 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i 

gimnazjalną (Infrastruktura przedszkolna) dla Osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; 

3. Uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu sterującego ZIT AJ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; 

4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz inwestorami z podstrefy Złotoryja 

w sprawie organizacji Targów Pracy, które mają się odbyć 08.04.2016 r. w,,Domu spotkań i 

integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz” przy Szkole Podstawowej nr 1; 

5. Aktualizacja zakładki Inwestuj w Złotoryi – asystent inwestora na stronie www.zlotoryja.pl; 

6. Uzupełnienie i aktualizacja danych w Bazie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych; 

7. Założenie i aktualizowanie fanpage'a - Gospodarcza Złotoryja; 

8. Sporządzenie sprawozdań: 

-sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok – przekazano do WBiF, 

-roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu 

terytorialnego w roku 2015- przekazano do WBIF; 

9. Sprawy bieżące,  realizacja płatności rachunków i faktur. 

 

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta 

 Do potencjalnych Wykonawców wysłano Zaproszenia do złożenia ofert cenowych na wykonanie 

dokumentacji projektowych dla inwestycji pn.: 

 „Budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotoryi”.  

 „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Łąkowej”.  

 „Rozdzielenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej) w ul. B. 

Wysokiego i ul. W. Broniewskiego”.  

http://www.zlotoryja.pl/
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 „Przepięcie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Na Skarpie i Pagórkowej”  

 „Rozbiórka muru oporowego na dz. nr 141/9 obr. 8”. 

 Do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei wysłano potwierdzenie o gotowości współfinansowania i 

realizacji w zastępstwie inwestorskim zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w 

Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328” w ramach „Programu infrastruktury drogowej”. 

 Do Wydziału Budżetu i Finansów przedłożono rozliczenie wykonania planu budżetu za 2015 rok.  

 Sprzedano 1 nieruchomość gruntową niezabudowaną - działka 1046/1 na poprawę 

zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej 

 Sprzedano 1 mieszkanie na rzecz najemcy 

 Zmieniono udziały w budynku przy ul. Szpitalnej 1 

 Rozpatrzono pozytywnie 10 wniosków o wykup mieszkań 

 Zarządzenia Burmistrza Miasta i wykazy nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym: 

 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej na poprawę zagospodarowania  

 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców 

 Sporządzono 134 umowy dzierżawy gruntów 

 Przekazano 3 informacje Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w sprawie mienia 

zabużańskiego 

 Przygotowano zestawienie sprzedanych gruntów będących w zasobie Gminy Miejskiej Złotoryja 

z „wartością historyczna” za miesiąc luty 2016 r. 

 

Wydział Spraw Społecznych 

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert - sport dzieci i młodzieży, rekreacja oraz przygotowanie 

dokumentów i umów 

2. Prace organizacyjne biwaku napoleońskiego. 

3. Organizacja spotkania z instytucjami i stowarzyszeniami w sprawie organizacji Dni Złotoryi 

4. Prace nad przygotowaniem Biegu Wygasłych Wulkanów. 

5. Opracowywanie wydawnictw  promocyjnych. 

6. Współorganizacja Dnia Kobiet dla pań z PZERI. 

7. Organizacja wyjazdów na basen dla dzieci z klas II szkół podstawowych na okres drugiego 

semestru. 

8. Przygotowanie i wysłanie kartek świątecznych. 
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Główny specjalista ds. informatyki 

1. Na stronie www.zlotoryja.pl : 

• Bieżąca aktualizacja strony 

• zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej 

• utworzono zakładkę Rodzina 500 + 

• utworzono zakładkę Karta Dużej Rodziny 

2. Aktualizacja rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Aktualizacja oprogramowania dziedzinowego. 

4. Prace związane z przygotowaniem wniosku na e-usługi. 

5. Wdrożenie systemu do sporządzania Aktów Prawnych. 

6. Uruchomiono stronę www dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi - 

www.przedszkole.zlotoryja.pl 

7. Sprawy bieżące. 

 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Przygotowano marcowe posiedzenia komisji i Sesję Rady Miejskiej; 

2. Przeprowadzono pomiary natężenia światła na stanowiskach pracy; 

3. Wyremontowano pomieszczenia Wydziału Budżetu i Finansów 

4. Skonfigurowano centralę telefoniczną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

5. Wykonano przegląd techniczny samochodu służbowego 

6. Sporządzono i przesłano sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego 

7. Zaktualizowano rejestr umów i zarządzeń 

 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Realizowano bieżące zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.  
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2. Komisja powołana przez Burmistrza dokonała oceny dokumentacji niearchiwalnej z 

przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., i 

dokonała spisu dokumentacjo niearchiwalnej podlegającej brakowaniu. 

Wymienione dokumenty przekazano do Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Legnicy. 

3. Trwa przygotowanie dokumentów z referendum nie podlegających zniszczeniu, stanowiących zbiór 

archiwalny. Po dokonaniu segregacji nastąpi przekazanie wyżej wymienionych dokumentów wraz ze 

spisem zdawczo-odbiorczym. 

4. Przygotowano i przekazano szkołom wykazy dzieci urodzonych w latach 2000-2011. 

 

Wydział Gospodarki Odpadami 

- podpisanie umowy z firmą AGEKO Aneta Gonera z Lubina na odbiór elektrośmieci, 

- przygotowanie zbiórki elektrośmieci w dniu 19 marca 2016r.,  

- roznoszenie deklaracji zerowych do mieszkańców, którzy nie złożyli korekty deklaracji,  

- roznoszenie upomnień za miesiące: listopad, grudzień. 

 

Wydział Budżetu i Finansów 

1. Sporządzenie rocznych sprawozdań z dochodów i wydatków za 2015 r. 

2. Przyjmowanie deklaracji i korekt deklaracji o podatkach od osób fizycznych i prawnych oraz 

środkach transportu, 

3. Wystawianie upomnień: 

-  na podatek od nieruchomości – osoby fizyczne  i osoby prawne 

- na opłatę dodatkową  

- na podatek od środków transportu  

4. Wystawienie postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego – dot. podatku od 

nieruchomości, podatku od środków transportu, 

5. Wystawienie tytułów wykonawczych: 

- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne i osoby prawne  

- za mandaty, zajecie pasa drogowego  

- za opłatę dodatkową  

- podatek od środków transportu  

Wydanie zaświadczeń  o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, 

6. Wystawienie faktur za lokale użytkowe za m-c II-2016 r., 
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7. Sprawdzanie bilansów, rachunków strat i zysków oraz zestawień zmian w funduszu jednostki  

sporządzonych przez jednostki podległe Urzędowi, 

8. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia bilansu, rachunku strat i zysków oraz 

zestawienia zmian w funduszu jednostki dla Urzędu, 

9. 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 – I rata podatków za I kwartał 2016 r. 

 

Wydział Mienia 

1) Zamówiono małą architekturę m.in. kosze ławki, pojemniki na psie odchody, gabloty na 

rozkłady jazdy. 

2) Pomalowano pokoje w Wydziale Budżetu i Finansów. 

3) Naprawa nawierzchni szutrowej  mieszanką bazaltową przy użyciu koparki ul. Bukowa, ul. 

Podmiejska, Pl. Sprzymierzeńców oraz ul. Łąkowa. 

4) Naprawa nawierzchni z kostki granitowej w Rynku. 

5) Zawarto umowę najmu ul. Szkolna 8b/2  

6) Złożono 6 pozwów do sądu w związku z zaległościami w  zapłacie czynszu. 

7) Remont ścian w lokalu Garbarska 2/1. 

8) Zlecono wymianę kotła CO węglowego W. Polskiego 12 b/7. 

9) Wysłano zapytania ofertowe na Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz na Utrzymanie 

oznakowania poziomego na terenie miasta. 

10) Naprawa ubytków w nawierzchni ul. Kolejowa, Kościuszki, Solna. 

11) Montaż znaku zakaz skrętu w prawo al. Miła. 

12) Naprawa podłogi –lokal ul. Podmiejska 2/3. 

13)  Zlecono renowacje schodów na klatce schodowej ul. Ogrodowa 2 i Łąkowa 17. 

14) Zamontowano domofon na ul. Rynek 42. 

15) Zlecono montaż samozamykacza w budynku Rynek 42. 

16) Dostarczono kosze, ławki, pojemniki na psie odchody (rozpoczynamy ich montaż) 

17) Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na remonty cząstkowe dróg gminnych  
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18) Montaż tablic z nazwami ulic (Podmiejska, Nasypowa, Pagórkowa, Pochyła). 

19) Wywóz odpadów z ul. Jerzmanickiej. 

20) Demontaż tablicy z Pl. 800-lecia i Al. Miła. 

21) Naprawa nawierzchni na ul. Solnej, Kolejowej. 

22) Wysłano pisma w sprawie kasyn dotyczące czynności kontrolnych do wielu instytucji 

zajmujących się bezpieczeństwem, warunkami i higieną pracy.  

23) Zostały wywieszone listy osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych 

24) Korygowana jest uchwała w spawie przydziału mieszkań 

 

Główny specjalista ds. oświaty 

1. Wyliczono dotację na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu Miasta Złotoryja dla: 

Niepublicznego Przedszkola Językowego,,Michałek” w Złotoryi, Przedszkola Niepublicznego 

im. Misia Uszatka w Złotoryi oraz Niepublicznego Przedszkola Montesorii,,Kangurek”. 

2. Przygotowano i wysłano do gmin, noty księgowe za miesiąc marzec z tytułu uczęszczania do 

publicznych i  niepublicznych przedszkoli dzieci z innych gmin.  

3. Podpisano aneksy do arkusza organizacji na rok szkolny 2015/2016 dla Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Złotoryi oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi 

4. Odbyło się spotkanie artystyczne pn.,,Oblicza miłości” zorganizowane przez Gimnazjum im V. 

Trozendorfa w Złotoryi oraz Klub Seniora w Złotoryi, w którym uczestniczyły wszystkie szkoły 

podstawowe i ponadgimnazjalne. Spotkanie odbyło się w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i 

Rekreacji. 

5. W Gimnazjum im. V. Trozendorfa odbyła się impreza mająca na celu promocję klas 

sportowych, które mają powstać od 01 września 2016 r. 

6. Odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie rekrutacji na nowy rok 

szkolny 2016/2017. 

7. W dniu 15.03.br rozpoczęła się rekrutacja do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i do klas I w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 

2016/2017. 

8. W PODNiPP w dniu 03.03.br. odbyła się konferencja dotycząca,,Nowego systemu 

wspomagania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w powiecie złotoryjskim”.  

9. Sporządzono sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Miasta za 2015 r. 

10. Sporządzono sprawozdanie z wypoczynku dzieci i młodzieży letniego i zimowego dla 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.  
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Straż Miejska 

1.  Zatrzymano  w  pościgu  sprawcę  kradzieży  sprzętu  RTV  ze  sklepu  media  expert  i  przekazano  

go  policji. 

2. Na  ul. Słowackiego  zatrzymano  nietrzeźwego  mężczyznę, który  swoim  zachowaniem  

powodował  zgorszenie w  miejscu publicznym. Został  przewieziony  do izby  wytrzeźwień. 

Na  pl. Orląt  lwowskich  zatrzymano  nietrzeźwego zakłócającego   porządek  publiczny - został  

zatrzymany   

3.  Na  ul. Zagrodzieńskiej  ujawniono wyrzucenie  do  kosza  zbiórki selektywnej  materiałów  z 

danymi osobowymi mieszkańców jeleniej góry. Ponad 1500 sztuk korespondencji bankowej. Sprawa  

została przekazana policji. 

4. W ramach interwencji dotyczących zwierząt: 

- odłowiono i przewieziono  do  schroniska  w Legnicy 2, bezpańskie  psy  (ul. Staszica i Wojska 

Polskiego).  

- odłowiono bezpańskiego  psa który pogryzł człowieka. Przebywa  na  obserwacji  weterynaryjnej. 

- wspólnie z weterynarzem interweniowano na ul. Legnickiej w związku z potrąconym kotem. 

- odnaleziono właścicieli 2 dużych  psów  które  stwarzały zagrożenie dla pracowników Vitbisu 

- pouczono 6 osób w związku z niesprawowaniem opieki nad psami. 

5. Asystowano  pracownikom  RPK  i  UM  podczas  interwencji  dotyczących  spraw  mieszkaniowych 

( ul. Łąkowa 19 – dwukrotnie) 

6. Zrealizowano 3 konwoje wartości pieniężnych dla UM Złotoryja. 

7. Przeprowadzono 8 wywiadów - kontroli, na zlecenie WSO UM Złotoryja odnośnie postępowania o 

wymeldowanie. 

8. Systematycznie dokonywane  są  kontrole stanu  tech. Parkomatów  oraz  obsługiwana  jest  

wymiana  i  opróżnianie  tych  urządzeń. W  ramach  opłat parkingowych wystawiono  18  wezwań  do  

wniesienia  opłaty  dodatkowej.  W  sumie  72  w  tym roku.  Anulowano  9  opłat  zgodnie  z  

wymogami  zarządzenia  burmistrza  miasta  Złotoryja. 

9. Zabezpieczono miejsce niebezpieczne (zapadlisko)  na  terenie szpitala przy ul. Hożej n do  którego  

wpadł  pies. Interwencja wspólnie ze  strażą  pożarną.  Zobligowana  właściciela  terenu do  zasypania  

powstałego  leja. Dwukrotnie interweniowano odnośnie prac ziemnych wykonywanych  przez  firmy  

budowlane  pod  względem zezwoleń  na  ich  prowadzenie. 

10.  W  ramach prowadzonej od 3 tygodni  akcji "pomyśl i  parkuj" interweniowano w związku z 

wykroczeniami 75 razy. Pouczono  53  osoby, ukarano 8,  sporządzono 4  wnioski  do  sądu, 

wystawiono 10 żółtych kartek. W związku z akcja dwukrotnie zaplanowano służby w  godzinach  11 – 
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19.  Szczególnym  nadzorem  objęto  miejsca wskazywane  przez  mieszkańców (słowackiego, szkolna-

podwórko, podwale) 

11.  Zabezpieczono  wspólnie  z  policją  przejście pielgrzymki religijnej z  ul. Broniewskiego do 

naszych  kościołów  a  następnie  do  Wilkowa. 

12. Podczas  obfitych  opadów  śniegu  przeprowadzono akcję  informacyjną  dotyczącą  konieczności  

odśnieżania płaskich  powierzchni  dachów  na  terenie  naszego  miasta. 

 

ZOKIR 

ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ i zajęć merytorycznych 

1. Edukacja filmowa ‘Nowe Horyzonty’ (4 prezentacje) 

2. Spotkania merytoryczne nad Dolnośląskim Festiwalem Filmowym w Teatrze w Legnicy i w 

Osiedlowym Domu Kultury w Jeleniej Górze 

3. Zakończenie procedury formalnej organizacji 27 wyścigu kolarskiego „O Złotą Wstęgę Kaczawy” – 

(04.06.2016r.) na szczeblu powiatowym 

4. Organizacja i realizacji obchodów z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych 

5. Opracowanie strony internetowej złotoryjskiego kina „Aurum” 

6. Dzień Kobiet w kinie, przedsprzedaż biletów na seans okolicznościowy 

IMPREZY przy współpracy ZOKiR 

1. Edukacja teatralna 2 spektakle 

2. Spotkanie Diabetyków z okazji Dnia Chorego 

3. Pomoc techniczno – akustyczna w hali Tęcza (2 turnieje piłki nożnej) oraz w LO, zawody strzeleckie 

4. Oblicza Miłości impreza walentynkowo – integracyjna w ZOKiR 

5. Pomoc w realizacji imprez: Człowiek Ziemi Złotoryjskiej (Echo Złotoryi) oraz Zdjęcie Roku 2015 

(Złotoryjski Klub Filmowy) 

6. Uczestnictwo w Jury Konkursu Recytatorskiego poświeconego twórczości M. Konopnickiej w SP nr 

1 

PRACE TECHNICZNO – GOSPODARCZE 

1.  Malowanie pomieszczeń w ZOKiR (hole kinowe, klatka schodowa od strony ul. Żeromskiego, 

sekretariat ZOKiR)  

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Organizacja imprez i spotkań: 
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 Lekcja biblioteczna „Zagubiona zima” 

 Lekcja biblioteczna „Zapoznanie z biblioteką” 

 Spotkanie organizacyjne „O finansach w bibliotece” 4 edycja 

 Popołudnia z baśnią – „Dzień Niedźwiedzia” 

 Dyskusyjny Klub Książki omawiana pozycja „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął” 

 „Dzień Niedźwiedzia” – Idzie, idzie bajka 

 finansach w bibliotece 4 edycja – „Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym” 

 finansach w bibliotece 4 edycja – „Bank przez Internet” 

 finansach w bibliotece 4 edycja – „Lokaty, kredyty i karty – jak wybrać najkorzystniejszą 

ofertę bankową?” 

 finansach w bibliotece 4 edycja – „Ubezpieczenia” 

 finansach w bibliotece 4 edycja – „Bank centralny a inne banki” 

 Poznajemy Bibliotekę -wycieczka uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

 „Pisanki” zajęcia biblioterapeutyczne z cyklu Idzie, idzie bajka 

 Popołudnia z baśnią „Wiosna puka do drzwi” 

 Dyskusyjny Klub Książki – Katarzyna  Kwiatkowska „Abel i Kain” 

 finansach w bibliotece 4 edycja – „Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym?” – 

poziom zaawansowany 

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

Spółka wykonywała następujące prace bieżące: 

- eksploatacja sieci wod. – kan na terenie gminy Krotoszyce, 

- usunięto 37 awarii – zgłoszenia dotyczące instalacji elektrycznych, gazowych i wodnych w zasobach 

komunalnych, 

- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, gminy Krotoszyce i gminy 

Zagrodno, 

- wykonano bieżące prace związane z pielęgnacją zieleni, utrzymaniem czystości  i konserwacją 

elementów małej architektury w mieście, 

- konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście. 

Ekipa remontowo - budowlana RPK kontynuuje prace remontowe związane z remontem dachu na 

Garbarskiej 10. Prace wykonywane są na zlecenie Urzędu Miasta.  

Zarządcy Wspólnot mieszkaniowych kontynuują okres zebrań wspólnot mieszkaniowych. 

Akcje Działu Nieczystości Stałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w Złotoryi. 

Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na  Zadanie - dla postępowania o 

udzielenie zamówienia powyżej kwot określonych  

w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane związane z inwestycją na 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotoryi”.   
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Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Zadanie - dla postępowania o 

udzielenie zamówienia poniżej kwot określonych  

w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę inżyniera kontraktu. 

 

Hala Sportowa Tęcza 

1. Organizacja meczów ligi piłki ręcznej 

2. Przygotowanie Turnieju Speedbadmintona i Turnieju Piłki Nożnej 

Pozostałe działania 

1. Burmistrz Miasta uczestniczył w Radzie Nadzorczej RPK Sp. z o.o. 

2. Burmistrz Miasta reprezentował Miasto w następujących wydarzeniach na terenie Kraju: 

- Forum Polsko-Gruzińskim Wrocław – Batumi we Wrocławiu oraz z równolegle 

odbywającymi się targami turystycznymi, 

- Zjazd Miast Polskich w Dąbrowie Górniczej, 

-  Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim panem Pawłem Hreniakiem (w spotkaniu uczestniczył 

również pan Radny Władysław Grodzki), 

- Spotkanie i debata z udziałem pani Minister Anny Zalewskiej na temat przyszłości oświaty 

(w spotkaniu uczestniczył również pan Radny Andrzej Kocyła), 

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, 

3. Burmistrz Miasta wziął udział w następujących wydarzeniach na terenie Miasta: 

- „Aktywny Dolny Śląsk” – konsultacje społeczne w PODN, 

- Turniej Piłkarski żaków w Hali Tęcza, 

- Dzień Kobiet w Związku Emerytów i Rencistów, 

- Zawody w strzelectwie sportowym Klubu Abstynenta „Relaks”. 

4. Zastępca Burmistrza wziął udział w Walnym Zebraniu Udziałowców Funduszu Poręczeń 

Kredytowych, 

5. Sekretarz Miasta wziął udział w konferencji „Nowy system wspomagania szkół, przedszkoli i 

placówek oświatowych w powiecie złotoryskim”; 

6. Burmistrz Miasta spotkał się z panią Poseł Elżbietą Stępień w celu przedstawienia problemów 

z jakimi boryka się Złotoryja; 



Informacja międzysesyjna – 2016 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

34 
 

7. Wraz z panem Radnym Adamem Bartnickim dokonano przeglądu nieruchomości przy ul. 

Wiejskiej, Monte Casino, Malinowej, Magnoliowej, Polnej, Karola Miarki, Legnickiej, 

Parkowej, Władysława Broniewskiego, Granitowej oraz Krótkiej; 

8. Burmistrz Miasta wraz z panią Wójt Gminy Złotoryja spotkali się z Zarządem Sanikom Sp. z 

o.o. w sprawie gospodarki odpadami; 

9. Odbyło się spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańcami kamienicy 

przy ul. Konopnickiej 8 w sprawie utworzenia na zapleczu nieruchomości parkingu i 

wykorzystania drogi będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej. 
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Kwiecień 2016 

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora 

1. Przygotowanie i złożenie  wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego  naboru                                  

nr RDPS.07.01.03-IZ.00-02-042/15 w trybie konkursowym dla Działania 7.1.3 Inwestycje w 

edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną (Infrastruktura przedszkolna) dla Osi 

priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych-

modernizacja (inwestycja) Przedszkola nr 1 w Złotoryi”; 

2. Przygotowanie SIWZ do przetargu nieograniczonego powyżej wartości 30 tys. euro w ramach 

zadania pn.,,Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Złotoryi 

przy ul. Sportowej 7, wariant – 400 m certyfikowany” w ramach Programu Rozwoju 

Infrastruktury Lekkoatletycznej; 

3. Przygotowanie i wysłanie Ewaluacji ex post i prognozy korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-

15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej sześciu zrealizowanych 

projektów dofinansowanych ze środków UE na lata 2007-2013; 

4. Praca nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta Złotoryja na lata 2014-

2020; 

5. Targi pracy – przygotowanie, uczestnictwo, wsparcie inwestora; 

6. Wizyta studyjna we Wrocławskim Parku Technologicznym - wizyta dotyczyła Dolnośląskiego 

Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości; 

7. Uczestnictwo w szkoleniu z przedsiębiorczości innowacyjnej – Startup Academy; 

8. Wykonanie zdjęć do pierwszego filmu video promującego złotoryjską przedsiębiorczość; 

9. Prowadzenie fanpage’a  Gospodarcza Złotoryja; 

10. Udział w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym w ramach naboru wniosków w konkursie na 

dotację w ramach Programu  „Działaj Lokalnie” na terenie Partnerstwa Kaczawskiego; 

11. Sprawy bieżące,  realizacja płatności rachunków i faktur. 

 

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta 

 Podpisano akty notarialne: 

 nabycia od Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych nieruchomości gruntowej 

zabudowanej fragmentem zabytkowych murów obronnych (dz. 164/1 obr. 3). 

 dot. zmiany udziałów – Rynek 52, z wyjątkiem zmiany udziału jednego lokalu, którego 

właściciel przebywa za granicą 

 sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy 

 sprzedaży 2 garaży na rzecz najemców 
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 Rozstrzygnięto przetargi ustne na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. 

Polnej (wylicytowana stawka czynszu 600 zł rocznie) i przy ul. Grunwaldzkiej (wylicytowana 

stawka czynszu 35,16 zł rocznie) 

 Rozpatrzono pozytywnie 8 wniosków o wykup mieszkań 

 Wydano 120 umów dzierżawy 

 Sporządzono rejestry VAT dot. sprzedaży nieruchomości, najmu, dzierżawy i użytkowania 

wieczystego gruntów 

 Wydano 3 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału działek i 4 decyzje podziałowe 

 Przygotowano pisma do:  

 Narodowego Instytutu Dziedzictwa w sprawie nie skreślania młyna przy ul. Kolejowej z rejestru 

zabytków 

 LSSE w sprawie powiększenia Złotoryjskiej Strefy 

 Przygotowano Zarządzenie Nr 0050.77.2016 z dnia 12 kwietnia 2016r. powołujące Miejską 

Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną oraz Regulamin 

 Wydano 6 zezwoleń na wykreślenie hipotek lokali mieszkalnych, położonych w Złotoryi. 

 Przygotowano 2 oświadczenia Burmistrza Miasta Złotoryja o rezygnacji z prawa pierwokupu w 

prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działki  nr 

141/12, 141/13, 141/14, część udziału w działkach 161/11, 161/17 i 165/7 położonych w obrębie 

1 miasta Złotoryja przy ul. Piastowej oraz z prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej - działki nr 92/32 w obrębie 7 miasta Złotoryja - LSSE. 

 Wykonano roczne sprawozdanie Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki 

samorządu terytorialnego w 2015 roku. 

 Podpisano z projektantem umowę na wykonanie dokumentacji dla  inwestycji pn. „Budowa 

oświetlenia ul. Bukowej, Sosnowej, Leszczyńskiej” (6 100,00 zł).  

 Dokonano wyboru projektanta na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. 

„Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza”(cena 9 409,50 zł). 

 Dokonano wyboru projektantów na wykonanie: 

 koncepcji dla inwestycji pn. „Przebudowa wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Łąkowej” 

(cena 23 370,00 zł). 

 dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rozdzielenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji 

sanitarnej (ogólnospławnej) w ul. B. Wysokiego i ul. W. Broniewskiego” (cena 3 950,00 zł). 

 dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przebudowa chodnika od ul. Nad Zalewem do 

Zalewu”(cena 9 471,00 zł).  

 wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rozbiórka muru oporowego na dz. nr 

141/9 obr. 3” (cena 4 735,50 zł).  

 dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Przepięcie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Na 

Skarpie i ul. Pagórkowej” (6 396,00 zł). 

 Do potencjalnych Wykonawców wysłano Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie 

dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. dla inwestycji pn „Budowa parkingów przy ul. Krótkiej 

w Złotoryi”. Termin składania ofert mija dnia 26.04.2016r. 

 Ogłoszono przetarg na roboty budowlane dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi wraz z 

odwodnieniem i oświetleniem ulic Małopolskiej, Sandomierskiej, Świętokrzyskiej w Złotoryi – etap I 

ul. Świętokrzyska”. Termin składania ofert mija dnia 05.05.2016r.  
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 Do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu złożono wniosek o uzgodnienie projektu 

przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza.  

 

Wydział Spraw Społecznych 

1. Spotkanie sztabu organizacyjnego Biwak Napoleoński. 

2. Przygotowania do Dni Złotoryi: dokumentacja do PSP, KPP, SANEPID, Pogotowie Ratunkowe. 

3. Podpisanie porozumienia z Dolnośląska Federacja Sportu dotyczącej programu JuniorSport. 

4. Przygotowanie i wydruk ulotki o Kopalni Złota w 3 językach (polski, angielski, niemiecki) 

5. Przygotowanie programu na Targi Turystyki Weekendowej w Chorzowie. 

6. Obsługa spotkania Rady Seniorów. 

7. Spotkanie z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w/s Biwaku Napoleońskiego. 

8. Przygotowanie materiałów promocyjnych do foldera na Wyścig Kolarski Szlakiem Grodów 

Piastowskich, do Informatora Samorządowego, do Słowa Sportowego. 

9. Współorganizacja Międzynarodowego Biegu na Orientację. 

10. Praca przy projekcie tablic reklamowych przy ul. Basztowej. 

11. Współorganizacja Konkursu Sygnalistów Myśliwskich oraz Festiwalu Street  Dance Academy 

12. Przekazanie pierwszych transz dotacji na sport dzieci i młodzieży klubom sportowym. 

 

Główny specjalista ds. informatyki 

1. Na stronie www.zlotoryja.pl : 

• Bieżąca aktualizacja strony 

• zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej 

2. Aktualizacja rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Aktualizacja oprogramowania dziedzinowego. 

4. Prace związane z przygotowaniem wniosku na e-usługi. 

5. Zakup subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe na okres 3 lat (przy zakupie na okres 3 lat - 
oszczędność 1 roku). 

6. Trwają prace nad uruchomieniem testowej transmisji live z Dni Złotoryi. 

7. Przetestowano kamerę z możliwością sczytywania nr tablic rejestracyjnych. 

8. Sprawy bieżące. 

 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Przygotowano marcowe posiedzenia komisji i Sesję Rady Miejskiej; 

2. Przekazano księgi stanu cywilnego do Archiwum Państwowego; 
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3. Przygotowano wykaz majątku Gminy Miejskiej Złotoryja do ubezpieczenia; 

4. Prowadzono archiwizację dokumentów kategorii A; 

5. Zakupiono flagi na maszt przed Urzędem; 

6. Zlecono ukwiecenie skrzynek, którymi udekorowany będzie budynek Urzędu; 

7. Zamówiono bilety opłaty targowej 

8. Zaktualizowano rejestr umów i zarządzeń. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Realizowano bieżące zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych. Obsługa 
mieszkańców. 
 
2. Przygotowano i przekazano meldunek z rejestru wyborców za I kwartał 2016 r. 
 
3. Sporządzono wykazy mieszkańców urodzonych w 1936 r. (80-latkowie) oraz informacje o liczbie 
ludności z podziałem na wiek w latach 2013-2015 i prognozy na lata 2016-2017.dla Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi 
 

Wydział Gospodarki Odpadami 

- sporządzono i wysłano sprawozdanie z gospodarki odpadami za rok 2015 do Urzędu 

Marszałkowskiego, 

- sporządzono i wysłano sprawozdanie z gospodarki odpadami za rok 2015 do Głównego Urzędu 

Statystycznego, 

- podczas zorganizowanej zbiórki elektrośmieci przez firmę Age Eko odebrano 2,5 Mg odpadów, 

- wysłano zapytanie dot. usuwania dzikich wysypiska, 

- zgodnie z podpisaną umową na użyczenie gruntów pod pojemniki na zużytą odzież z PCK, zostały 

ustawione pojemniki w wyznaczonych miejscach 

 

Wydział Budżetu i Finansów 

1. Uzgadnianie kont w celu sporządzenia sprawozdań za I kwartał 2016 r. 

2. Sprawdzanie poprawności sprawozdań sporządzonych przez jednostki podległe, 

3. Sporządzenie sprawozdań RB –ZZ i RB-50 z dochodów i wydatków za I kwartał 2016 r. 

4. Sporządzenie sprawozdań dla Krajowego Biura Wyborczego za I kwartał 2016 r. 

5. Przyjmowanie deklaracji  i  korekt deklaracji o podatkach od osób fizycznych i prawnych, 

6. Wystawianie upomnień: 

-  na podatek od nieruchomości – osoby fizyczne  i osoby prawne 
- na opłatę dodatkową  
- na podatek od środków transportu  
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7. Wystawienie postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego – dot. podatku od 

nieruchomości, podatku od środków transportu, 

8. Wystawienie tytułów wykonawczych: 

- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne i osoby prawne  
- za mandaty, zajecie pasa drogowego  
- za opłatę dodatkową  
- podatek od środków transportu  

 Wydawanie zaświadczeń  o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, 

9. Wystawienie faktur za lokale użytkowe za m-c III-2016 r., 

10. Sporządzenie bilansu, rachunku strat i zysków oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki 

dla Urzędu za 2015 r. 

11. Sporządzenie Bilansu organu za 2015 r. 

12. Sporządzenie zbiorczego bilansu, rachunku strat i zysków oraz zestawienia zmian w funduszu 

jednostki (UM i jednostki) za 2015 r., 

13. 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) Montaż psich pakietów (11 szt.) 

2) Naprawa dróg asfaltem na zimno 

3) Zabezpieczenie folią donic do transportu 

4) Podpisano umowę na zadanie pod nazwą: „Utrzymanie oznakowania poziomego na terenie 

miasta Złotoryja” (15 868,23 zł) 

5) Poprawki do uchwały mieszkaniowej zostały przekazane Pani Radczyni do weryfikacji 

6) Montaż ławek stylowych i kosza na odpady przy ul. Św. Jadwigi (mały kościół) 

7) Złożono 7 pozwów do sądu w związku z zaległościami w zapłacie czynszu 

8) Złożono 3 pozwy o eksmisję z lokali mieszkalnych z powodu zaległości 

9) Zlecono remont instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych na ul. Mickiewicza 13/3, 

Grunwaldzka 5/8 i ul. Klasztornej 5/2 

10) Zlecono zmianę systemu ogrzewania na CO gazowe na ul. Kolejowa 13/3 

11) Zlecono częściowy remont dachu na ul. Miłej 7 

12) Pomalowano piwnice w budynku Urzędu  

13) Zlecono firmie Terra ukwiecenie konstrukcji kwiatowych (Przekazano konstrukcje do 

nasadzeń) 
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14) Zawarto zlecenia z RPK  na  Sprzątanie i utrzymanie zieleni oraz Utrzymanie kanalizacji 

deszczowej (na rok) 

15) Dokonano pierwszych nasadzeń kwiatów (bratki) 

16)  Odzyskano polubownie lokal ul. Konopnickiej 19/1 po panu Chrzanowskim z wyrokiem 

eksmisyjnym (oszczędność na kosztach komorniczych ok. 4.000zł) 

17) Została wydana decyzja lokalizacyjna sieci gazowej wraz z przyłączami w centrum miasta dla 

Gazowni 

18) Likwidacja dzikiego wysypiska ul. 3-go Maja 

19) Montaż słupków ostrzegawczych ul. Różana (17 szt.) 

20) Sprzątanie piwnic baszty przy Urzędzie Stanu Cywilnego 

21) Zakup i rozłożenie wykładziny przy ul. Klasztornej 2 

22) Pomoc przy sprzątaniu hali po Targach Pracy 

 

Główny specjalista ds. oświaty 

1. Wyliczono dotację na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu Miasta Złotoryja dla: 

Niepublicznego Przedszkola Językowego,,Michałek” w Złotoryi, Przedszkola Niepublicznego 

im. Misia Uszatka w Złotoryi oraz Niepublicznego Przedszkola Montesorii,,Kangurek”. 

2. Przygotowano i wysłano do gmin, noty księgowe za miesiąc kwiecień z tytułu uczęszczania do 

publicznych i  niepublicznych przedszkoli dzieci z innych gmin.  

3. Podpisano aneks do arkusza organizacji na rok szkolny 2015/2016 dla Gimnazjum im. V. 

Trozendorfa w Złotoryi, 

4. Odbyły się spotkania na temat utworzenia Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi z: 

- rodzicami uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum w Złotoryi; 

- pracownikami pedagogicznymi oraz administracji i obsługi zatrudnionymi w Szkole 

Podstawowej nr 3 i Gimnazjum w Złotoryi; 

- związkami zawodowymi działającymi w Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum w Złotoryi; 

5. Odbyła się debata społeczna na temat utworzenia Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi.  

6. Odbył się sprawdzian klas 6 w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Złotoryi. 

7. Zakończyła się rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do żłobka, przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I w szkołach podstawowych, których 

organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja. 

8. Podpisano z Wojewodą Dolnośląskim umowy na dofinansowanie pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników w roku 2016 oraz dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na 2016 rok.  
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9. Do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu złożono sprawozdanie „System Informacji 

Oświatowej” publicznych i niepublicznych placówek oświatowych – stan na 31.03.2016 r. 

 

Straż Miejska 

1.  Zabezpieczenie  i  obstawa  : 

-  droga  krzyżowa ulicami  miasta 

-  procesje  rezurekcyjne  x 2 

-  targi  pracy 

-  biegi  na  orientację  w  centrum  miasta 

-  rocznica  tragedii  smoleńskiej                                                               

2. Interweniowano  odnośnie  pożaru  traw  przy  zbiorniku,, zielone  oczko’’ -  Wiosenna – 

powiadomiono  straż  pożarną. Powiadomiono  również  straż  gdy  ujawniono  wyciek  paliwa  z  

pojazdu  zaparkowanego  przy  szpitalu  ul. Hoża. Zabezpieczono  miejsce  zdarzenia  i akcji  

przybyłych  zespołów  ratowniczych. 

3.  Ujawniono  na  monitoringu  miejskim  osobę  poszukiwana przez  policję  w  celu  zatrzymania. Po  

przekazaniu  informacji osoba  ta  została  zatrzymana  przez  patrol  policji. 

4.  Na  ul. Kościuszki  udzielono  pierwszej  pomocy  choremu  mieszkańcowi  Złotoryi  a  następnie  

przekazano  go  pod  opiekę  przybyłego  zespołu  ratowników  pogotowia  ratunkowego. 

5. Interweniowano  na  ul. Solnej  odnośnie  chorej  kobiety  wyrzucającej  przedmioty  z  mieszkania  

na  ulicę. 

6.  Odłowiono  i  przewieziono  do  schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  w  legnicy  2  psy.  Jeden z  

terenu  ul. Zagrodzieńskiej, a  drugi  z  terenu  ul. Legnickiej (stacja paliw  Ochman) 

7. Asystowano  pracownikom  RPK  i  UM  podczas  interwencji  dotyczących  spraw  mieszkaniowych  

-  eksmisje ( ul. Konopnickiej  18  i  Konopnickiej   ) . 

8.  Zrealizowano  3  konwoje   wartości  pieniężnych  dla  UM Złotoryja. 

9.  Przeprowadzono  7  wywiadów  -  kontrole,  na  zlecenie WSO UM Złotoryja  odnośnie  

postępowania  o  wymeldowanie, zameldowanie. 

10.  Realizowane  są  wspólne  służby  z  policją  (wydział  prewencji-patrole  piesze  i  wydział  ruchu  

drogowego  - teren  miasta). 

11.  Systematycznie  dokonywane  są  kontrole  stanu  tech.  Parkomatów  oraz  obsługiwana  jest  

wymiana  i  opróżnianie  tych  urządzeń. W  wyniku  kontroli  strefy  płatnego  parkowania  

wystawiono  26  wezwań   do wniesienia  opłaty  dodatkowej. 

12.  W  związku  ze  zgłoszeniami  dokonano  kontroli  wypalania   

materiałów  niedozwolonych  w  piecach  (ul. Legnicka 28  i  Chojnowska). 

13. Udzielono  wsparcia  RPK  i  gazowni  w  związku  z  utrudnieniami  podczas  prowadzenia  prac  

ziemnych. (parkujące pojazdy).   

14.  Czterokrotnie  podejmowano  interwencje  dotyczące  zajęcia  pasa  drogowego  bez  uzgodnień  

(reklamy,  prace  ziemne). 

15.  W  związku  ze  zgłoszeniami  i  petycjami  mieszkańców   

dokonywane  są  prewencyjnie  kontrole  w  n/w  miejscach: 

- ul. Słowackiego / Reymonta   i   Wilcza  -  parkowanie 

- ul. Przemysława  /  Strefowa -  zaśmiecanie  drogi 

- al. Miła 10 / Maluchów  ,  Piłsudskiego ,  Zaułek   -  spożywanie  alkoholu ,  zaśmiecanie. 
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- Szkolna  / Rynek  - parkowanie, Rynek 11 – spożywanie  alkoholu 

dewastacje. 

-  szkoły  i  otoczenie -  wagary  i  palenie  papierosów. 

 

ZOKIR 

ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ i zajęć merytorycznych 

 

1. Edukacja filmowa ‘Nowe Horyzonty’ (2 prezentacje) 

2. Uruchomienie strony internetowej www.kinoaurum.pl 

3. II Złotoryjski Jarmark Wielkanocny i ustawienie Palmy Wielkanocnej, pl. Reymonta 

4. Powitanie Wiosny z przedszkolakami oraz Rajd Marzanna na Zamku Grodziec 

5. Działania konsultacyjne i projektowe w projekcie „Kino za rogiem” 

6. Eliminacje powiatowe 61 Konkursu Recytatorskiego 

7. Przygotowanie i opracowanie dokumentacji Rodzinnego Rajdu Rowerowego 

 

IMPREZY przy współpracy ZOKiR 

 

1. Edukacja teatralna 6 spektakli (Teatr Współczesny z Krakowa) 

2. Spotkanie Świadków Jehowy (Pamiątka)  

3. Impreza prewencyjna Powiatowej Komendy Policji 

4. XI Konkurs Sygnalistów Myśliwskich 

5. Spotkanie autorskie z Łukaszem Kazkiem 

6. Streeat Art. Dance Festiwal 

7. Bieg na orientację 

 

PRACE TECHNICZNO – GOSPODARCZE 

 

1.  Prace porządkowo – gospodarcze na terenie kanału dopływowego, osadnika i zalewu 

2. Pomoc pracowników techniczno – gospodarczych w realizacji imprez i działań merytorycznych 

ZOKiR oraz innych organizatorów i współorganizatorów imprez w mieście 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Organizacja wydarzeń : 

 finansach w bibliotece 4 edycja – poziom zaawansowany 

 finansach w bibliotece 4 edycja – poziom zaawansowany 

 

 Zielone gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę” – 

warsztaty proekologiczne na podstawie gier planszowych „Ropa z Catanu”  

 „Tydzień z Internetem 2016” – Zagrajmy w eksperymenty 

 Spotkanie autorskie z Andrzejem Wojciechowskim 
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 finansach w bibliotece 4 edycja – poziom zaawansowany 

 finansach w bibliotece 4 edycja – poziom zaawansowany 

 Zielone gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę” – 

warsztaty proekologiczne na podstawie gier planszowych 

 Zielone gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę” – 

warsztaty proekologiczne na podstawie gier planszowych  

 „Wiosna jako pora roku” – lekcja biblioteczna 

 „Co lubi wiosna?” - lekcja biblioteczna 

 8 Fantastyczna Noc z Andersenem 

 „Każdy Tomek ma swój domek” – Popołudnia z baśnią 

 Dyskusyjny Klub Książki – „Kain i Abel” Katarzyny Kwiatkowskiej 

 Wernisaż wystawy malarstwa oraz wieczór poezji Joanny Małoszczyk „Złodzieje motyli” 

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Spółka wykonywała następujące prace bieżące: 

- eksploatacja sieci wod. – kan na terenie gminy Krotoszyce, 

- usunięto 19 awarii – zgłoszenia dotyczące instalacji elektrycznych, gazowych i wodnych w 

zasobach komunalnych, 

- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, gminy Krotoszyce i gminy 

Zagrodno, 

- wykonano bieżące prace związane z pielęgnacją zieleni, utrzymaniem czystości  i konserwacją 

elementów małej architektury w mieście, 

- konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście. 

2. Ekipa remontowo - budowlana RPK: 

- rozpoczęła prace prawce związane z remontem klatki schodowej Basztowa 22 - na zlecenie 

Wspólnoty Mieszkaniowej, 

- kontynuuje prace związane z remontem dachu na Garbarskiej 10 Prace wykonywane są na 

zlecenie Urzędu Miasta.  

3. Podpisano zlecenie z Gminą Miejską w Złotoryi: 

- utrzymanie i pielęgnację oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej  

w centrum Złotoryi, 

- utrzymanie i pielęgnację oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej  

w Złotoryi, 
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- utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem na terenie miasta Złotoryja, 

- utrzymanie elementów małej architektury na terenie Złotoryi, 

- utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryi. 

4. Dział Nieczystości Stałych rozpoczął prace podlegające sprzątaniu po zimie dróg i chodników. Od 

dnia 12.04.2016 r. na terenie miasta planowana jest praca zamiatarki mechanicznej. 

5. Spółka podpisała umowę z: 

- firmą Borgers Polska – nowym inwestorem na złotoryjskiej strefie ekonomicznej – na 

sprzątanie pomieszczeń biurowych zlokalizowanych przy ul. Rynek 42 w Złotoryi. 

– PKN ORLEN wyłonionym w przetargu nieograniczonym na dostawę paliw dla pojazdów i 

sprzętu eksploatowanego przez Spółkę RPK. 

- Udzielono wsparcia technicznego imprezy sportowej - Bieg na orientacje w dn. 09.04.2016 

r. w Złotoryi. 

 

Hala Sportowa Tęcza 

Współorganizacja imprez: 

 meczów: 

- ligi piłki ręcznej 

- ligi piłki siatkowej 

 Powiatowego Turnieju Pożarniczego 

 Warsztatów Tanecznych 

 

Pozostałe działania 

1. Burmistrz Miasta wziął udział: 

- w Komisji Oświaty Rady Powiatu Złotoryjskiego MW celu zachęcenia organów powiatowych do 

stworzenia wspólnej strategii oświatowej. 

- w Radzie Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 

- w spotkaniu w sprawie termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji. 

- w uroczystej Gali Muzyki Myśliwskiej podczas XI Kaczawskiego Konkursu Sygnalistów 

Myśliwskich, 

- w uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego 50-lecia pożycia małżeńskiego państwa 

Brojakowskich,  

- w zebraniach pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum im. Trotzendorfa w 

sprawie omówienia konsekwencji utworzenia Zespołu Szkół Miejskich, 
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- spotkaniach promujących Gimnazjum im. V. Trotzendorfa, 

- w otwarciu I Targów Pracy w Złotoryi, 

- w uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego 50-lecia pożycia małżeńskiego państwa Cholewów,  

- w otwarciu i zamknięciu III edycji Złotoryja Dance Festival, 

- w podsumowaniu II Pucharu Burmistrza Złotoryi w Biegu na Orientację, 

- w posiedzeniu Rady Seniorów, 

- w posiedzeniu Rady Społecznej złotoryjskiej Przychodni, 

- w rozprawie apelacyjnej w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu dotyczącej sporu z państwem 

Baranami, 

- dwukrotnie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, 

- w wyjeździe studyjnym do Stowarzyszenia Szansa w Głogowie, 

- w Warsztatach Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej na temat pozyskiwania 

inwestorów, 

- w konferencji na temat utworzenia Centrum Usług Wspólnych. 

2. Burmistrz Miasta spotkał się:  

- ze złotoryjskimi taksówkarzami w sprawie utworzenia parkingu na ul. Krótkiej, 

- z dziećmi podczas imprezy „Noc z Andersenem” organizowanej przez Miejską Biblioteke 

Publiczną, 

- z mieszkańcami zajmującymi się na terenie miasta działalnością skierowaną do dzieci i młodzieży 

w sprawie powołania centrum edukacji młodzieży lub rozszerzenia działalności świetlicy 

terapeutycznej, 

- czterokrotnie z rodzicami uczniów oraz nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 3 oraz  Gimnazjum 

im. Trotzendorfa w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich, 

- ze związkami zawodowymi działającymi na terenie złotoryjskich szkół w celu omówienia sprawy 

zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Miejskich, 

- z przedstawicielem firmy Euroimpex w sprawie wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań 

informatycznych w placówkach oświatowych, 

- przedstawicielem firmy Budner w sprawie budowy mieszkań komunalnych, 

- z grupą prywatnych inwestorów zainteresowanych budownictwem domów wielorodzinnych na 

sprzedaż, 

- z mieszkańcami ulicy Bukowej w sprawie rozwiązania problemu nawierzchni ul. Bukowej, 

- w Spółdzielni Mieszkaniowej z Mieszkańcami ul. Podwale 1 na temat przejęcia przez Miasto 

chodnika od Spółdzielni Mieszkaniowej, 

- z potencjalnym inwestorem w złotoryjskiej podstrefie LSSE. 



Informacja międzysesyjna – 2016 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

46 
 

3. Sekretarz Miasta wziął udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Emerytów i Rencistów Policji. 

4. Zastępca Burmistrza Miasta wziął udział w zebraniu przedstawicieli Spółdzielni Samopomoc 

Chłopska. 

5. Zastępca miasta spotkał się z dyrekcją DSDiK w sprawie przebudowy ul. Wojska Polskiego. 
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Maj 2016 

 

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora 

1. Przygotowano i złożono  wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego  naboru                                  

nr RDPS.02.01.03-IZ.00-02-047/15 w trybie konkursowym dla Podziałania 2.1.3                      E-

usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej dla Osi priorytetowej 2 Technologie 

informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 na projekt pn. „Usługi elektroniczne dla mieszkańców                      i 

podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja”; 

2. Przygotowano i złożono  wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego  naboru                                  

nr RDPS.10.02.03-IZ.00-02-055/16 w trybie konkursowym dla Podziałania 10.2.3 Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej Osi priorytetowej 10 Edukacja 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na projekt pn. 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków 

edukacyjnych w SP nr 1”; 

3. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony powyżej wartości 30 tys. euro w ramach 

zadania pn.,,Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Złotoryi przy 

ul. Sportowej 7, wariant – 400 m certyfikowany” w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury 

Lekkoatletycznej, oraz  odpowiedziano na pytania które wpłynęły  w związku z ogłoszonym 

przetargiem;  

4. Przygotowano i wysłano kwartalne sprawozdanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Złotoryi przy ul. 

Sportowej 7, wariant – 400 m certyfikowany” 

5. Przygotowano i ogłoszono zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej na zadanie pn. 

„Miejski Bank Kadr”; 

6. Praca nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta Złotoryja na lata 2014-

2020; 

7. Zlecono 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, oraz przegląd okresowy (roczny) 3 

placów zabaw w ramach zrealizowanego projektu pn. Zespół Otwartych Stref Sportowo-

Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych sfinansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 
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8. Prowadzenie fanpage’a  Gospodarcza Złotoryja; 

9. W ramach rozpoczętej  współpracy z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej wzięto 

udział w spotkaniu, które było elementem przyjazdowej misji gospodarczej Amerykanów, którzy  

poszukują u nas partnerów z branży samochodowej, lotniczej, przemysłu obronnego i 

farmaceutycznego; 

10. Sprawy bieżące,  realizacja płatności rachunków i faktur. 

 

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta 

 Podpisano akty notarialne: 

 nabycia działek niezabudowanych (92/12 i 92/13) przy ul. Krzywoustego (przy LSSE) 

 sprzedaży 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców 

 Rozstrzygnięto pozytywnie przetarg na sprzedaż gruntu niezabudowanego dz. nr 282/8 w obrębie 

6 za cenę 94 940 zł 

 Rozpatrzono pozytywnie 5 wniosków o wykup mieszkań i 3 wnioski o wykup gruntów na poprawę 

zagospodarowania posiadanych nieruchomości 

 Przygotowano Zarządzenia Burmistrza wraz z wykazami 9 lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz 

najemców i 1 lokalu użytkowego (Solna 19) zbywanego w drodze nieograniczonego przetargu 

ustnego 

 Wydano 22 umowy dzierżaw gruntu 

 Podpisano umowy z projektantami na wykonanie: 

 „Rozbiórka muru oporowego na dz. nr 141/9 obr. 3” 

 „Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza”  

 „Budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotoryi”  

 „Rozdzielenia kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej) w ul. B. 

Wysokiego i W. Broniewskiego”  

 „Przepięcie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Na Skarpie i Pagórkowej” 

 projektu czasowej organizacji ruchu dla inwestycji przebudowy drogi, sieci wodociągowej i 

kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego.  

 Wydano 3 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału działek i 4 decyzje podziałowe 

 Przygotowano sprawozdanie PZP-1 Planowanie przestrzenne w gminie za rok 2015 (dla GUS) 

 

Wydział Spraw Społecznych 

- przygotowania do  Dni Złotoryi 2016 i Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota 
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- udział w Targach Turystycznych Tourtec w Jeleniej Górze oraz targach turystycznych w Chorzowie 

- przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych ulotek, roll-up, toreb papierowych, dodruk 

mikro przewodnika o Złotoryi 

- współorganizacja Złotoryjskiej Majówki 

- współorganizacja II Złotoryjskiego Spotkania Diabetologicznego 

- współorganizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej im. M. Stalskiego 

 

Główny specjalista ds. informatyki 

1. Na stronie www.zlotoryja.pl : 

 bieżąca aktualizacja strony 

 zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej 

 utworzono zakładkę Kalendarz zajęć sportowych 

 utworzono podstronę www.dnimiasta.zlotoryja.pl (strona z informacjami na temat Dni Złotoryi) 

2. Aktualizacja rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Publikacja dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej (ogłoszenia, przetargi itp.) 

4. Aktualizacja oprogramowania dziedzinowego. 

5. Odnowienie certyfikatów kwalifikowanych na okres kolejnych 2 lat. 

6. Trwają prace nad uruchomieniem testowej transmisji live z Dni Złotoryi (łącze internetowe, 

streaming, kamera video z funkcją audio, aplikacja mobilna) 

7. Sprawy bieżące. 

 

Wydział Obsługi Urzędu 

9. Przygotowano marcowe posiedzenia komisji i Sesję Rady Miejskiej; 

10. Przesłano do ubezpieczenia wykaz majątku Gminy Miejskiej Złotoryja 

11. Przystąpiono do grupy zakupowej energii elektrycznej na 2017 rok 

12. Opracowano zestawienie zużycia energii elektrycznej za 2015 r. 

13. Zlecono oflagowanie Miasta w związku ze świętami majowymi 

14. Wykonano bilety opłaty targowej 

15. Przyjęto do archiwum zakładowego 730 teczek 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Realizowano bieżące zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych. Obsługa 

mieszkańców. 

http://www.zlotoryja.pl/
http://www.dnimiasta.zlotoryja.pl/
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2. Przygotowano projekty uchwał dot. okręgów i obwodów wyborczych, które przekazano w ramach 

konsultacji do Krajowego Biura Wyborczego, delegatura w Legnicy, a następnie do Biura Rady. 

3. Przygotowano dane statystyczne  z wykonanych zadań zleconych, zestawienie przekazano do 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Wydział Gospodarki Odpadami 

- sporządzono i wysłano sprawozdanie z gospodarki odpadami za rok 2015 do Urzędu 

Marszałkowskiego, 

- sporządzono i wysłano sprawozdanie z gospodarki odpadami za rok 2015 do Głównego Urzędu 

Statystycznego, 

- podczas zorganizowanej zbiórki elektrośmieci przez firmę Age Eko odebrano 2,5 Mg odpadów, 

- wysłano zapytanie dot. usuwania dzikich wysypiska, 

- zgodnie z podpisaną umową na użyczenie gruntów pod pojemniki na zużytą odzież z PCK, zostały 

ustawione pojemniki w wyznaczonych miejscach  

 

Wydział Budżetu i Finansów 

1. Sporządzenie sprawozdań RB z dochodów i wydatków za I kwartał 2016 r. 

2. Przyjmowanie deklaracji  i  korekt deklaracji o podatkach od osób fizycznych i prawnych, 

3. Wystawianie upomnień: 

-  na podatek od nieruchomości – osoby fizyczne  i osoby prawne 

- na opłatę dodatkową  

- na podatek od środków transportu  

4. Wystawienie tytułów wykonawczych: 

- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne i osoby prawne  

- za mandaty, zajecie pasa drogowego  

- za opłatę dodatkową  

- podatek od środków transportu  

 Wydawanie zaświadczeń  o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, 

5. Wystawienie faktur za lokale użytkowe za m-c IV-2016 r., 

6. 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 
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magazynowych, sporządzanie przelewów dla poszczególnych kontrahentów, księgowanie i 

uzgadnianie kont środków trwałych, bieżąca obsługa kasowa mieszkańców miasta (rata 

podatku), przygotowanie dokumentów do przekazania do archiwum 

 

Wydział Mienia 

1. Dokonano przeglądu stanu technicznego placów zabaw na terenie miasta -RPK przystąpiło do 

usuwania usterek. 

2. Wydano decyzję na lokalizację zjazdów publicznych dla Borgers przy ul. Przemysłowej, oraz 

dla DINO przy ul. Wyszyńskiego. 

3. Zatwierdzono projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej dla Borgers. 

4. Uzgodniono zmianę organizacji ruchu dla BIODOM na zadanie pod nazwą „Budowa sieci 

gazowej niskiego ciśnienia w rejonie ul. Żeromskiego, ul. Niepodległości i ul. Rynek w 

Złotoryi”. 

5. Zawarto umowę na utrzymanie czystości i konserwację fontann z Adamem Garlewiczem. 

6. Zawarto umowy na przeglądy roczne budynków- Rynek 42 i szalet. 

7.  Uprzątnięto dach papowy na zapleczu Rynku 42. 

8. Zamontowano znaki drogowe na terenie miasta. 

9. Zamontowano gabloty na rozkłady jazdy na przystankach na terenie miasta. 

10. Wysłano ok 40 wezwań do zapłaty w związku z zaległościami w zapłacie czynszu. 

11. Zlecono budowę pieca kaflowego w lokalu komunalnym przy ul. Rzemieślniczej 11/1. 

12. Przygotowano umowy na aktualizacje kosztorysów inwestorskich na remonty budynków : 

Rynek 20 -strop, K. Miarki 8-elewacja, Szkolna 7-kl. schodowa, 3Maja 15-dach, Rzemieślnicza 

9 –odwodnienie. 

13. W środę (11.05.2016r.)  przystępujemy do ukwiecania miasta na konstrukcjach. 

14. Zamontowano 5 tabliczek z zakazem wyprowadzania psów na Pl. Maluchów. 

15. Rozkładania sceny nad zalewem. 

16. Zamówiono oznakowanie informacyjne dla ruchu pieszego. 

17. Zamontowano przęsło ogrodzeniowe w płocie na ul. Sikorskiego. 

18. Rozpoczęto utwardzanie miejsc postojowych na ul. Słonecznej.  

19. Uzyskano zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu na ul. Wilczej. 

20. Wieszanie uchwytów na donice kwiatowe. 

21. Zmiana systemu ogrzewania na CO gazowe w lokalu komunalnym przy ul. Orląt Lwowskich 

2/4. 
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22. Wysłano zapytania ofertowe na opracowanie 9 kosztorysów wraz z przedmiarem robót na 

wykonanie remontów w lokalach komunalnych (pustostanach). 

23. sprawdzono pod względem merytorycznym rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych. 

 

Główny specjalista ds. oświaty 

1. Wyliczono dotację na miesiąc maj na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu 

Miasta Złotoryja dla: Niepublicznego Przedszkola Językowego,,Michałek” w Złotoryi, 

Przedszkola Niepublicznego im. Misia Uszatka w Złotoryi oraz Niepublicznego Przedszkola 

Montesorii,,Kangurek”. 

2. Przygotowano i wysłano do gmin, noty księgowe za miesiąc maj z tytułu uczęszczania do 

publicznych i  niepublicznych przedszkoli dzieci z innych gmin.  

3. Odbyło się posiedzenie komisji konkursowej i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Złotoryja 

rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016, Letni 

wypoczynek dzieci i młodzieży. 

4. Złożono do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o dofinansowanie doposażenia szkół 

podstawowych  w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

5. Trwają czynności w rekrutacyjnym postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską 

Złotoryja. 

6. Odbyły się badania lekarskie dla kandydatów do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej 

nr 1, badania dla kandydatów do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 i 

Gimnazjum w Złotoryi mają się odbyć w dniu 20.05.br.  

7. Podpisano aneksy do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016. 

8. Dokonano zmian w budżetach szkół i przedszkoli. 

 

Straż Miejska 

1. Służba na monitoringu miejskim w godzinach nocnych 22:00-6:00 - zrealizowano 3 służby.      

2.  W  ramach  obstawy  imprez  i  zdarzeń  zabezpieczono : 

- Rajd rowerowy /3-Maj/ 

- Wyścig kolarski „Szlakiem Grodów Piastowskich” 

- 71 Rocznica zakończenia II Wojny Światowej 

3. 2 krotnie asystowano pracownikom  Urzędu Miasta podczas wejścia do lokali socjalnych. 
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4. Zrealizowano 5 wywiadów zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich  odnośnie postępowań o 

wymeldowanie z pobytu stałego. 

5. Wykonano 3 konwoje wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta Złotoryja. 

6. Z terenu Miasta Złotoryja usunięto 3 wraki pojazdów pozostawione na parkingach. 

7. Systematycznie dokonywane są kontrole stanu technicznego parkomatów oraz obsługiwana jest 

wymiana i opróżnianie tych urządzeń. W wyniku kontroli strefy płatnego parkowania wystawiono 19 

wezwań do opłaty dodatkowej. 

8. Ujawniono 17 wykroczeń drogowych - zastosowano 11 pouczeń, wystawiono 6 mandatów 

karnych, 1 pouczenie odnośnie nieprzestrzegania  środków ostrożności przy trzymaniu psa, 2 

pouczenia odnośnie palenia tytoniu w miejscach zabronionych. 

 

ZOKIR 

ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ i zajęć merytorycznych 

1. Warsztaty wokalne chóru „Bacalarus”, przygotowanie do koncertu w ramach Dni Złotoryi (Karpacz) 

2. Majówka Złotoryjska 2016 

3. Złotoryjski 3 Majowy Rodzinny Rajd Rowerowy 

4. Edukacja Teatralna (Teatr Moralitet z Krakowa (1 spektakl) 

 

IMPREZY przy współpracy ZOKiR 

1. Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze działkowców 

2. Przegląd Piosenki Korczakowskiej 

3. Konferencja Zdrowia Diabetycy 

4. Dzieci Wojny – spotkanie okolicznościowe nad zalewem 

5. Wyścig Szlakiem Grodów Piastowskich 

6. Zabezpieczenie nagłośnienia pod pomnikiem Zwycięstwa 

 

PRACE TECHNICZNO – GOSPODARCZE 

1.  Prace porządkowo – gospodarcze na terenie kanału dopływowego, osadnika i zalewu 

2. napełnienie zalewu wodą (2-krotnie) 

3. Demontaż, montaż i przewóz sceny do Krotoszyc 

4. Pomoc pracowników techniczno – gospodarczych w realizacji imprez i działań merytorycznych 

ZOKiR oraz innych organizatorów i współorganizatorów imprez w mieście 

 

 



Informacja międzysesyjna – 2016 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

54 
 

Miejska Biblioteka Publiczna 

organizacja wydarzeń: 

 Reporter na tropie – spotkanie z reporterem (Iwona Pietruszczak) 

 „Kosmos” – lekcja biblioteczna 

 „Podaj dalej” – spotkanie podsumowujące projekt  

 „O finansach… w bibliotece” 

 Rozstrzygnięcie konkursu na minireportaż „Reporter na tropie” 

 Przyjęcie dla Królowej Książki” 

 Koncert uczniów Ogniska Muzycznego „Wiosna w duszy mi gra” 

 Święta majowe” – lekcja biblioteczna 

 Opowiadania Strażaka Sama – Popołudnia z baśnią 

 DKK omawiana książka „Intryga małżeńska” Jeffrey Eugenides 

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Spółka wykonywała następujące prace bieżące: 

- eksploatacja sieci wod. – kan na terenie gminy Krotoszyce, 

- usunięto 258 awarii – zgłoszenia dotyczące instalacji elektrycznych, gazowych i wodnych w 

zasobach komunalnych, 

- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, gminy Krotoszyce i gminy 

Zagrodno, 

- wykonano bieżące prace związane z pielęgnacją zieleni, utrzymaniem czystości  i konserwacją 

elementów małej architektury w mieście, 

- konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście. 

2. Ekipa remontowo - budowlana RPK kontynuuje prace związane  

z remontem klatki schodowej Basztowa 22 - na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej. 

3. W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w Gminie Zagrodno na zadanie 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZAGRODNO 

najkorzystniejsza oferta została złożona przez RPK Sp. z o.o. 

4. Wszczęto procedurę przetargu ograniczonego na roboty budowlane związane z inwestycją 

na „Modernizacja oczyszczalni ścieków  

w Złotoryi”. W dniu 15 kwietnia 2016 r. przekazano do publikacji  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu na Zadanie I. W dniu 20 
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kwietnia ogłoszenie zostało opublikowane  

w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej tzn. jest udostępnione w bazie 

danych TED (Tenders Electronic Daily pod nr 135632-2016.      

5. Badanie sprawozdania finansowego za 2015 r. przez biegłego rewidenta. 

 

Hala Sportowa Tęcza 

- z dniem 1 maja 2016r nastąpiła zmiana cennika wynajmu boisk. Obniżone ceny wynajmu boisk będą 

obowiązywały do 31.08.2016, 

- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna przeprowadziła badania bakteriologiczne wody w 

budynku zespołu boisk sportowych przy ul. Lubelskiej. Wynik badania prawidłowy, woda do spożycia. 

- Zorganizowane imprezy: 

1. 23.04.2016r. – Wiosenny Mini Maraton Fitness 

2. 07.05.2016r. – IV Rekreacyjny Turniej Tenisa Stołowego w ramach programu AKTYWNI 50+ 

- dnia 10.05.2016r.w hali odbyły się testy predyspozycji sportowej dla chętnych do klas sportowych w 

Gimnazjum. 

- w chwili obecnej przygotowujemy się do turnieju piłki ręcznej pn. „Międzynarodowy Memoriał im 

Michała Stalskiego w Piłce Ręcznej”, który odbędzie się 14.05.2016. 

 

Pozostałe działania 

1. Burmistrz Miasta wziął udział w: 

- XVIII Regionalnej Konferencji „Aktywizacja przestrzenno-gospodarcza a ochrona środowiska 

przyrodniczo-kulturowego na przykładzie Parku Krajobrazowego Chełmy” w Myśliborzu; 

- X Regionalnym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Złotoryi; 

- II Złotoryjskich Spotkaniach Diabetologicznych; 

- I Biegu Pomiędzy Wiatrakami w Zagrodnie;  

-  spotkaniu pokoleń zorganizowanym przez złotoryjskie koło SLD; 

- 3-Majowym Rajdzie Rowerowym; 

- Zakończeniu I Etapu Wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich; 

- otwarciu VI Memoriałowego Turnieju im. Jerzego Szmajdzińskiego; 
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- II Dniach Pionierów na Zamku Piastowskim w Legnicy;  

- w uroczystościach 50-lecia pożycia małżeńskiego państwa Sielerów, Ceterów oraz Wokotrubów 

2. Burmistrz Miasta uczestniczył w: 

- w rozprawie apelacyjnej w sprawie odszkodowania za wypowiedzenie użytkowania 

wieczystego złotoryjskiemu przedsiębiorcy; 

- Radzie Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 

- Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamiennej 

Górze; 

3. Burmistrz Miasta spotkał się z: 

- mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie parkingu przy ul. Letniej; 

- z Zarządem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; 

- z Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – panią Marzeną Machałek; 

- mieszkańcami ulicy Wilczej w sprawie reorganizacji ruchu na tej ulicy; 

- mieszkańcami ulicy Szkolnej w sprawie poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy. 

4. Sekretarz Miasta wziął udział w: 

- uroczystości przyznania stypendiów naukowych w Gimnazjum im. Valentina Trotzendorfa; 

- uroczystości pożegnania absolwentów Liceum Ogólnokształcącego; 

- w uroczystościach upamiętniających rocznicę zakończenia II wojny światowej; 

5. Zastępca Burmistrza Miasta wziął udział w: 

- uroczystości pożegnania absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych; 

- w uroczystym otwarciu reprezentacyjnych sal Akademii Rycerskiej w Legnicy. 
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Czerwiec 2016 

 

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora 

1. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru                         nr 

RDPS.03.03.03.03-IZ.00-02-065/16 w trybie konkursowym dla Podziałania 3.3.3 Efektywność 

energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym - ZIT AJ, dla Osi 

priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej w Złotoryi” 

2. Przygotowano i złożono  wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego  naboru                                  

nr RDPS.07.01.03-IZ.00-02-075/16 w trybie konkursowym dla Podziałania 7.1.3  Inwestycje w 

edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - ZIT AJ dla Osi priorytetowej 7 Infrastruktura 

edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 

projekt pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę 

warunków edukacyjnych”; 

3. Trwa procedura w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie pn.,,Modernizacja kompleksu 

lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Złotoryi przy ul. Sportowej 7, wariant – 400 m 

certyfikowany” w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej, w tym analiza 

złożonych ofert, wezwanie do uzupełnienia ofert, analiza złożonych dokumentów;  

4. Opieka nad delegacją z chorwackiej gminy Kalnik podczas ich pobytu na Dniach Miasta w 

Złotoryi; 

5. Przygotowano Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, który odbył się w dniu 

07.06.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi i gdzie można było uzyskać bezpłatnie informacje 

o możliwościach oraz zasadach ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE; 

6. Przygotowano oraz opublikowano zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac 

remontowo-konserwacyjnych zespołu otwartych stref przy ul. Lubelskiej oraz wybrano 

Wykonawcę zlecenia;  

7. Prace dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowej pn.,,Przebudowa – modernizacja 

budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Żeromskiego 2 w Złotoryi” oraz złożenie wniosku 

o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego i wniosku o wydanie pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

8. Wizyta studyjna w jednym z dwóch centrów logistycznych AMAZON w Bielanach Wrocławskich; 
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9. Przygotowania do mającego się odbyć w dniu 23 czerwca br. „Spotkania przedsiębiorców – 

KONTAKT”; 

10. Przygotowanie i zrealizowanie w dniu 15.06.2016 r. zajęć z przedsiębiorczości                        pn. 

„Głowa na karku” dla młodzieży w Gimnazjum Miejskim; 

11. Rozpoczęcie cyklu artykułów „Album przedsiębiorców” promującego lokalne firmy na 

facebookowym profilu „Gospodarcza Złotoryja” – wizyta w Mine Master (wywiad oraz sesja 

fotograficzna); 

12. Uczestnictwo w spotkaniu  w sprawie aktualnych zagadnień dotyczących rekrutacji do 

inwestora na LSSE obszar Złotoryja (firmy Borgers Polska Spółka z o.o.); 

13. Udział w Międzynarodowej Konferencji „Dobre Praktyki w edukacji przyrodniczej”  

14. Sprawy bieżące,  realizacja płatności rachunków i faktur. 

 

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta 

 Sprzedano 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców 

 Rozstrzygnięto pozytywnie przetargi na sprzedaż gruntów niezabudowanych: 

 dz. 282/8 w rejonie Malinowej (94 940zł brutto),  

 dz. 86/12 i 86/13 przy ul. B. Krzywoustego (75 248,64 zł brutto) 

 Przygotowano Zarządzenia Burmistrza wraz z wykazami 11 lokali mieszkalnych zbywanych na 

rzecz najemców i 1 nieruchomości gruntowej niezabudowanej na poprawę zagospodarowania 

 ogłoszono przetargi na sprzedaż: 

 nieruchomości gruntowej niezabudowanej: dz. 151 - ul. Grunwaldzka, 

 nieruchomości gruntowych niezabudowanych: dz. 28/10 i 28/11 

 nieruchomości gruntowej zabudowanej: ul. B. Krzywoustego 12  

 lokalu użytkowego przy ul. Solna 19, 

 lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 13/1 

 Wydano 22 umowy dzierżaw gruntu 

 Wydano 2 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału działek i decyzję podziałową 

 Analiza przekazanych przez urbanistę propozycji rozstrzygnięcia wniosków osób fizycznych i 

przesłanie uwag do przedstawionych projektów zmian mpzp 

 Przygotowano Informację dla Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie 

wniesienia przez Gminę Miejską Złotoryja wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki TBS. 

 Przygotowano dokumentację na podstawie której została udzielona Parafii Rzymsko-Katolicką 

p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Złotoryi dotacja na renowację kamienia, tynków i 

elementów kamieniarki elewacji północnej nawy głównej. Wartość udzielonej dotacji to 30 000 zł. 
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 W Starostwie Powiatowym w Złotoryi został złożony wniosek na rozbiórkę muru oporowego na dz. 

nr 141/9 obr. 3 (ul. Bolesława Krzywoustego).  

Wydział Spraw Społecznych 

1. Organizacja Dni Złotoryi 

2. Współorganizacja imprez sportowych : turnieju tenisa stołowego, tenisa ziemnego 

3. Współorganizacja zawodów IMAF 

4. Współorganizacja wyścigu kolarskiego 

5. Wydanie komiksu  „Legendy Złotoryjskie”. 

 

Główny specjalista ds. informatyki 

1. Na stronie www.zlotoryja.pl : 

• bieżąca aktualizacja strony 

• zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej 

• zamieszczono film oraz galerie zdjęć z Dni Złotoryi – 1181 zdjęć 

2. Aktualizacja rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Publikacja dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej (ogłoszenia, przetargi itp.) 

4. Aktualizacja oprogramowania dziedzinowego. 

5. Instalacja certyfikatu SSL dla strony Miejskiego Banku Kadr 

6. Przeprowadzono transmisję live z Dni Złotoryi (3 dni) 

7. Sprawy bieżące. 

 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Przygotowano marcowe posiedzenia komisji i Sesję Rady Miejskiej, 

2. Otrzymano polisy ubezpieczeniowe majątku Gminy Miejskiej Złotoryja, 
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3. Przesłano do Urzędu Miejskiego w Lubinie zbiorcze zestawienie zużycia energii elektrycznej 

gminnych jednostek organizacyjnych, w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Złotoryja do 

grupy zakupowej energii elektrycznej na 2017 rok, 

4. Przeniesiono kolejne numery telefonów służbowych do nowego operatora, 

5. Rozpoczęto wypłatę świadczeń urlopowych, 

6. Zaktualizowano rejestr umów i zarządzeń. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Realizowano bieżące zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych. Obsługa 

mieszkańców. 

2. Przeprowadzono procedurę wyłonienia oferty na wykonanie i dostawę urn wyborczych 

3. Przygotowano dane statystyczne  z wykonanych zadań zleconych, zestawienie przekazano do 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

4.  Przygotowano i przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowisko tut. Urzędu 

dotyczące propozycji MSWiA modyfikacji katalogu zadań z zakresu spraw obywatelskich. 

5. Dokonano weryfikacji Informacji Dodatkowych (tzn. wyborców dopisanych do stałego rejestru 

wyborców i skreślonych z tego rejestru w związku z tym iż od 31.05.2016 r. dotychczasowy system 

informatyczny „Centralne Rozliczenie Informacji Dodatkowych” zostanie zastąpiony systemem o 

nazwie „Wsparcie Organów Wyborczych”. 

6. Do Ministerstwa Cyfryzacji przekazano w formie ankiety informację dotyczącą komunikacji 

Centralnego Ośrodka Informatyki z urzędnikami korzystającymi z systemu „ŹRÓDŁO”. Wyniki maja 

posłużyć do prac nad usprawnieniem pracy systemu „ŹRÓDŁO”.  

 

Wydział Gospodarki Odpadami 

- współorganizacja zbiórki elektrośmieci z firmą AG-EKO Aneta Gonera, która odbędzie się w dniu 18 

czerwca br., 

- przygotowanie projektu uchwał w sprawie: 

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja 

- częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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- podpisanie umowy z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Złotoryi na zadanie  

pn: ”Usuwanie dzikich wysypisk z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja” 

- usunięcie dzikiego wysypiska zlokalizowanego przy ul. Jerzmanickiej 

- podpisanie umowy z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Złotoryi na transport                 i 

załadunek opon do firmy PSF energia w Wilkowie 

- podpisanie umowy z PSF energia na odbiór opon 

- ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie. pn. Transport i obiór opadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta 

Złotoryja od 01 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.” 

 

Wydział Budżetu i Finansów 

1. Sporządzenie sprawozdań RB z dochodów i wydatków za m-c  IV 2016 r. 

2. Przyjmowanie deklaracji  i  korekt deklaracji o podatkach od osób fizycznych i prawnych, 

3. Wystawianie upomnień: 

- na podatek od nieruchomości – osoby fizyczne  i osoby prawne 

- na opłatę dodatkową  

- na podatek od środków transportu  

4. Wystawienie tytułów wykonawczych: 

- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne i osoby prawne  

- za mandaty, zajecie pasa drogowego  

- za opłatę dodatkową  

- podatek od środków transportu  

 Wydawanie zaświadczeń  o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, 

5. Wystawienie faktur za lokale użytkowe za m-c V-2016 r., 

6. 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 (rata podatku), przygotowanie dokumentów do przekazania do archiwum 

Wydział Mienia 
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1) Dokonano nasadzeń drzew w donicach w Rynku 

2) Złożono w Sądzie 9 pozwów w Sądzie Rejonowym w Złotoryi w związku z zaległościami                         

w zapłacie czynszu 

3) Zlecono montaż inst. Wentylacyjnej na ul.  Piłsudskiego 21/2 

4) Zlecono zmianę systemu ogrzewania na co gazowe - Wojska Polskiego 12a/9 

5) Remont instalacji  elektrycznej w lokalu komunalnym ul.  Słowackiego 5c/8 

6) Przygotowanie zapytania ofertowego na zadanie: osuszanie ścian fundamentowych                            

w budynku komunalnego ul. Rzemieślnicza 9 

7) Zawarto umowy na akcję lato 

8) Wydano 3 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych 

9) Odebrano lokal przy ul. Konopnickiej 22 (Geodezja)  

10) Piastowa 6/3 - remont podłogi w lokalu komunalnym 

11) Kolejowa 13/3 - remont inst. wodno- kanalizacyjnej 

12) Zaakceptowano przygotowane przez RPK listy adresów przyjętych do wymiany stolarki 

okiennej (drewnianej i PCV) i drzwiowej w roku 2016. Ponadto wysłano wezwania do zapłaty 

do osób zakwalifikowanych do  wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w roku 2016. 

13) Przygotowano 6 pozwów do Sądu Rejonowego w Złotoryi w związku z zaległościami                          

w zapłacie czynszów. 

14) Montowanie znaków drogowych na terenie miasta 

15) Umieszczono zapytanie ofertowe na BIP:  

-  Rzemieślnicza 9 - osuszanie ścian fundamentowych 

- Szkolna 7 -klatka schodowa 

- 3 Maja 15 – dach 

      16) Sprzątanie terenu miasta po ulewie 

      17) Koszenie rowów 

      18) Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wykonanie łapacza wody wraz  

              z przyłączem kanalizacji deszczowej przy ul. Asnyka 7. 

       19) Ogłoszono przetarg na najem lokalu użytkowego Szkolna 8. 

20) Zlecono koszenie i sprzątanie całego cmentarza. 

21) Zamówiono wykonanie wraz z montażem urządzeń zabawowych – ul. Lubelska przy siłowni 

(huśtawka „ważka”, piaskownica, huśtawka podwójna metalowa) oraz ul. Słowackiego 5-7 

(huśtawka podwójna metalowa) 

22) Ogłoszono na BIP zapytanie ofertowe na przebudowę elewacji - Karola Miarki 8. 

Pracownicy interwencyjni wykonują bieżące prace (montaż znaków drogowych oraz koszy ulicznych, 

wycinanie krzewów, koszenie pl. zabaw) 
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Główny specjalista ds. oświaty 

1. Wyliczono dotację na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu Miasta Złotoryja dla: 

Niepublicznego Przedszkola Językowego,,Michałek” w Złotoryi, Przedszkola Niepublicznego 

im. Misia Uszatka w Złotoryi oraz Niepublicznego Przedszkola Montessori,,Kangurek”. 

2. Przygotowano i wysłano do gmin, noty księgowe za miesiąc czerwiec z tytułu uczęszczania do 

publicznych i  niepublicznych przedszkoli dzieci z innych gmin.  

3. Zatwierdzono arkusze organizacji placówek na nowy rok szkolny 2016/2017 dla placówek 

oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja. 

4. Podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na realizacje zadań publicznych w roku 

2016 na Letni wypoczynek dzieci i młodzieży. 

5. Sporządzono zapotrzebowanie na  środki niezbędne na wypłatę dofinansowania kosztów 

kształcenia przysługujących pracodawcom na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty., 

na lata 2017-2020. 

6. Zarejestrowano w ewidencji szkół i placówek niepublicznych, Niepubliczne 

Przedszkole,,Pozytywka” z kreatywna salą zabaw w Złotoryi przy ul. Tuwima 5. 

7. Ogłoszono konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi, w skład którego 

wchodzić będą Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi i Gimnazjum w Złotoryi. 

8. W związku z podjęciem uchwały o utworzeniu Zespołu Szkół Miejskich odwołano z dniem 

31.08.2016 r. z funkcji dyrektora: Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego 

w Złotoryi i  Dyrektora Gimnazjum im. V. Trozendorfa w Złotoryi.  

9. Z dniem 1 czerwca 2016 r. zwolniono ze świadczenia obowiązków dyrektora Gimnazjum im. 

V. Trozendrofa w Złotoryi i wyznaczono nauczyciela Panią Wioletę Michalczyk do pełnienia 

zastępstwa za dyrektora Gimnazjum w czasie nieobecności wicedyrektora.  

10. Sporządzono i wysłano sprawozdanie z Rządowego programu,,Książka naszych marzeń”, 

który był realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi i w Szkole Podstawowej nr 3 w 

Złotoryi. 

 

Straż Miejska 

1.  W  ramach  obstawy  imprez  i  zdarzeń  zabezpieczono : 

- ,, Noc  Muzeów ‘’ – impreza  plenerowa  - pl. 800 - lecia 

-    Pogrzeb  -  przejazd  kolumny  pojazdów. 

-   Boże  Ciało  -  procesja  religijna 

-   Dni  Złotoryi 
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-   Pomoc  w  zabezpieczeniu  Dnia  Strażaka 

-   Wyścig  kolarski  -  Złota  Wstęga  Kaczawy 

-   Teatr  plenerowy  -  pl. 800 – lecia 

-   uszkodzone  studzienki  -  Hoża, Górnicza, Kościuszki, oraz  zapadlisko  jezdni  -  ul. Nad  Zalewem. 

2.  Zatrzymano  i  przekazano  Policji  2  osoby  poszukiwane nakazami  zatrzymania  oraz  1  osobę  

nietrzeźwą. 3 osoby nietrzeźwe  doprowadzono  do  miejsca  zamieszkania. 

3. Zrealizowano  3  wywiady   zlecone  przez  Wydział  Spraw Obywatelskich  odnośnie  postępowań  

o  wymeldowanie  z  pobytu stałego. 

4. Wykonano  5  konwoi  wartości  pieniężnych  dla  potrzeb  Urzędu Złotoryja. 

5.   Z terenu Miasta Złotoryja usunięto 5  wraków  pojazdów i  pojazdów, 

których  stan  wskazywał  że  są  nieużytkowane (Słowackiego, Sprzymierzeńców, Legnicka,  

Garbarska x2) 

6. Systematycznie dokonywane są kontrole stanu technicznego parkometrów  oraz obsługiwana jest 

wymiana i opróżnianie tych urządzeń. W wyniku kontroli strefy płatnego parkowania wystawiono 33 

wezwań do opłaty dodatkowej  w  sumie 148. 

7.  Interweniowano  odnośnie  62  wykroczeń  ( 30  w  ruchu  drogowym, 

16  porządkowych  i  16  dotyczących  zwierząt,  w  tym  2  pogryzienia, 2  transporty  do  Schroniska  

dla  Bezdomnych  Zwierząt, dzikiego borsuka.     

8.  Dokonano  kontroli   Targowiska  Miejskiego  odnośnie  opłat targowych  i  legalności  

prowadzonego  handlu  obwoźnego. 

9.  Zorganizowano  7  spotkań  z  uczniami  SP 1  i  SOSzW  w  Złotoryi, 

w  Komendzie  Straży  Miejskiej.  Na spotkaniach zapoznano młodzież  z  pracą  strażników,  

zadaniami  i  uprawnieniami. W spotkaniach  wzięło  udział  124  uczniów  klas  4, 5, 6. 

 

ZOKIR 

ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ i zajęć merytorycznych 

 

1. V edycja imprezy „Noc w Muzeum”. 

2. Koncert z okazji Dnia Matki. 

3. Spektakl dla dzieci „Pączkowe drzewo” 

4. Spektakl plenerowy przed Muzeum Złota Teatru H. Modrzejewskiej z Legnicy 

5. 27 wyścig kolarski „Złota wstęga Kaczawy” 

6. Spektakl premierowy Teatru Trzech Pokoleń „Ona nie chce spać” 
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IMPREZY przy współpracy ZOKiR 

1. Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 

2. Spotkanie 80 – latków 

3. Dzień Strażaka – akademia 

4. Przedstawienie Stowarzyszenia Diabetyków „Złoty Motyl” 

5. MO MP w Płukaniu złota nad zalewem złotoryjskim 

6. Młodzieżowy Maraton Rockowy (Złota Cooltura) 

7. II Turniej Brydża Sportowego 

8. Marsz „Wulkany 24h” 

 

PRACE TECHNICZNO – GOSPODARCZE 

 

1.  Prace porządkowo – gospodarcze na terenie zalewu złotoryjskiego: koszenie, regulacja wody, 

czyszczenie koszy pomiędzy osadnikiem i zalewem 

2. Demontaż i montaż sceny wraz z przewozem podczas turnieju piłki ręcznej (Złotoryja – Krotoszyce 

– Złotoryja) 

3. Malowanie sali wielofunkcyjnej i klatki schodowej w Pałacyku nad zalewem 

4. Pomoc techniczna podczas Dni Złotoryi 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

działania kulturalno - edukacyjne: 

 6 lekcji bibliotecznych z cyklu „Między książką a zabawą” organizowanych dla dzieci 

przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, 

 1 szkolenie „Historia w obrazkach – pomysł na zajęcia dla najmłodszych. Wykorzystanie 

aplikacji Puppet Pals HD oraz Pstryk Komiks”. Szkolenie realizowane w ramach cyklu 

szkoleniowego Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu pt. iPad w 

Twojej bibliotece – iCo dalej?! WSPARCIE EDUKACYJNE DBP, 

 1 spektakl teatralny „Ostatnia książka świata” – przedstawienie Teatru Edukacji i Profilaktyki 

MASKA z Krakowa w ramach Ogólnopolskiego Czytania Dzieciom, 

 1 wernisaż wystawy malarstwa złotoryjanki Anny Janic pt. „Intuicja reminiscencji” Dni 

Złotoryi 2016), 

 1 Gra Miejska „Tropami złotoryjskich legend” w ramach obchodów Dni Złotoryi 2016, 
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 1 spotkanie dla klas 0 SP 3 Pasowanie na czytelnika – uroczyste zakończenie cyklu „Między 

książką a zabawą”, 

 2 konkursy literackie: „W świecie bohaterów Edith Nesbit” – powiatowy konkurs czytelniczy, 

klasy 4-6 SP i 1-2 Gimnazja oraz rozstrzygnięcie konkursu pt. „Złotoryjski limeryk” – klasy 5-6 

Szkoły podstawowe i 1-3 Gimnazjum. 

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Spółka wykonywała następujące prace bieżące: 

- eksploatacja sieci wod. – kan na terenie gminy Krotoszyce, 

- usunięto 30 awarii – zgłoszenia dotyczące instalacji elektrycznych, gazowych i wodnych w 

zasobach komunalnych, 

- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, gminy Krotoszyce i gminy 

Zagrodno, 

- wykonano bieżące prace związane z pielęgnacją zieleni, utrzymaniem czystości  i konserwacją 

elementów małej architektury w mieście, 

- konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście. 

2. Ekipa remontowo - budowlana RPK wykonywała prace związane m.in.  

z remontem lokalu Garbarska 8/1, Piastowa 6/1, zabezpieczeniem dachu na budynku Staszica 

24, budową wentylacji w budynku Basztowa 22. 

3. Wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy robót związanych z wymianą stolarki okiennej 

i drzwiowej w zasobach komunalnych Gminy Miejskiej Złotoryja zarządzanych przez Spółkę 

RPK. Wyznaczono termin składania ofert do dnia 24 czerwca 2016 r. 

4. Kontynuowane są czynności związane z opracowaniem specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na  Zadanie 4 - dla postępowania  

o udzielenie zamówienia poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych na usługę inżyniera kontraktu.   

5. Wszczęto procedurę przetargu ograniczonego na roboty budowlane związane z inwestycją 

na „Modernizacja oczyszczalni ścieków  

w Złotoryi”.   

6. Przygotowano i złożono ofertę na odbiór i transport odpadów komunalnym w Gminie 

Miejskiej Złotoryja. 

7. Zakończono procedurę w postępowaniu na wybór Wykonawcy zadania „Wykonanie 

okresowych przeglądów obiektów budowlanych administrowanych przez Rejonowe 
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Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi”. Zaproszenie do składania ofert zostało 

zamieszczone na stronie internetowej www.rpk.pl. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano firmę STB 

Nienartowicz Stanisław. 

8. Dział Wodociągów i Kanalizacji wykonał prace przygotowawcze do  wbudowania zasuw 

sekcyjnych przy ul. Hożej (przy  hydroforni) dla potrzeb przebudowy sieci wodociągowej w ul. 

Wojska Polskiego. 

 

Hala Sportowa Tęcza 

Organizacja i współorganizacja wydarzeń: 

 Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej im. M. Stalskiego 

 Turniej Tenisa Stołowego Weteranów 

 Festyn Rodzinny 

 Mistrzostwa Polski IMAF 

Pozostałe działania 

1. Burmistrz Miasta wziął udział w: 

- II Ogólnopolskim Kongresie Organizacji Pozarządowych w Krzyżowej, jako panelista tej 

konferencji, 

- wyjeździe studyjnym do firmy Amazon, 

- konferencji Smart City w Brzezinach, 

- Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

- Festynie Rodzinnym w Żłobku Miejskim, 

- pogrzebie ks. Dziekana Czesława Parucha, 

- otwarciu wystawy Artura Golińskiego w Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, 

- wernisażu wystawy Anny Janic w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 

- obradach Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 

- w obchodach Dnia Dziecka organizowanych przez KPP w Złotoryi, 

- Dolnośląskim Konwencie Samorządowców „Samorząd XXI wieku” w Lubinie, 

- Pikniku Rodzinnym w Przedszkolu „Michałek”, 

- otwarciu Mistrzostw Polski w Sztukach Walki IMAF oraz dekoracji zwycięzców, 

- otwarciu Wyścigu o Złotą Wstęgę Kaczawy oraz dekoracji zwycięzców, 

- podsumowaniu projektu „Po lekcjach – eksperymenty”, 

- Regionalnym Forum Terytorialnym we Wrocławiu, 

http://www.rpk.pl/
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- VIII Ogólnopolskim Kongresie Smart City we Wrocławiu, 

- otwarciu oraz wręczeniu nagród II Turnieju Brydżowego w Złotoryi, 

- obchodach jubileuszu 150-lecia firmy Borgers w Bocholt, 

- obchodach jubileuszu 25-lecia Złotoryjskiego Towarzystwa Tenisowego, 

- pożegnaniach absolwentów szkół miejskich. 

2. Burmistrz Miasta uczestniczył w: 

- posiedzeniu Zarządu Powiatu, w części poświęconej Funduszowi Poręczeń Kredytowych, 

- otwarciu i zamknięciu III Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota Osób z Niepełnosprawnością, 

- Dniach Złotoryi oraz w zamknięciu Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota, 

- w rozprawie z powództwa Anny Galińskiej przeciwko Gminie Miejskiej Złotoryja, 

3. Burmistrz Miasta spotkał się z: 

- z osiemdziesięciolatkami na dorocznej imprezie im poświęconej, 

- z mieszkańcami, u których były montowane okna przez firmę Galmont z Łodzi, 

- emerytowanymi strażakami powiatu złotoryjskiego, 

- Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Jerzym Michalakiem w sprawie budowy obejścia 

miasta Złotoryja, 

- mieszkańcami ulicy Pomorskiej w sprawie uregulowania kwestii odprowadzania wód 

deszczowych, 

4. Sekretarz Miasta wziął udział w: 

- zebraniu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, 

- zebraniu udziałowców Funduszu Poreczeń Kredytowych, 

- Zebraniu Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi, 

- I Ogólnopolskim Płukaniu Złota Diabetyków, 

- XXXIII Zlocie Rodzin Abstynenckich, 

- XXXVI Konferencji Krajowej SGP Euroregionu Nysa, 

- Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie, 

- Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Kaczawskiego. 

5. Zastępca Burmistrza Miasta wziął udział w: 

- obchodach Dni Strażaka, 

- spotkaniu w Dolnośląskiej Dyrekcji Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie budowy obejścia miasta 

Złotoryja. 
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Wrzesień 2016 

 

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta 

 Sprzedano 15 lokali mieszkalnych na rzecz najemców 

 Sprzedano w ustnym przetargu nieograniczonym grunt niezabudowany przy ul. Lubelskiej 

(dz. 338/5) 

 Sprzedano 2 nieruchomości gruntowe niezabudowane działka nr 6/28 w obrębie 7 miasta 

Złotoryja na poprawę warunków sąsiedniej nieruchomości 

 Ogłoszono przetargi na sprzedaż: 

 nieruchomości gruntowych niezabudowanych: 

o ul. Grunwaldzka (dz. 151) 

o ul. Wojska Polskiego (dz. 176/57) 

o ul. M. Konopnickiej (dz. 123/7, 123/8, 123/9) 

o ul. Rzemieślnicza (dz. 116/4, 116/6) 

o ul. Kamienna (dz. 28/10, 28/11) 

 lokalu użytkowego przy ul. Solna 19, 

 2 nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przy ul. Zimowej, 

 nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. B. Krzywoustego 12, 

 Nabyto nieruchomości gruntowe niezabudowane (pod drogi gminne): 

 działki nr 311/1 i 314/4, obr. 6 przy ul. Gwarków 

 działka nr 183/6 położona w obrębie 6 w drodze zamiany za działkę 166/23 

 Wydano 4 umowy dzierżaw gruntu 

 Uregulowano stan prawny nieruchomości przy ul. Szpitalna 7 i Rynek 52,  

 Wydano 3 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału działek, 4 decyzje 

podziałowe i 13 zaświadczeń z MPZP 

 Wydano 5 zezwoleń na wykreślenie hipotek: 

 lokali mieszkalnych położonych w Złotoryi przy ul. Wojska Polskiego 24b/4, Chopina 

5/4, Solna 17/5 i Basztowa 20/4, Basztowej 28/4 

 nieruchomości gruntowej zabudowanej związanej z naliczeniem opłaty adiacenckiej. 

 Decyzją Burmistrza Miasta Złotoryja przekształcono użytkowanie wieczystego w prawo 

własności – ul. Nad Zalewem 28AC. 

 Wykonano aktualizację wykazu wniosków złożonych do MPZP oraz sprawdzanie zgodności 

proponowanych zmian w MPZP z ustaleniami SUiKZP miasta Złotoryja – osoby fizyczne.  

 Przygotowano dokumentację graficzną dot. uwag i poprawek w MPZP 

 Wykonano aktualizację analizy zasadności w sprawie przystąpienia do zmiany studium i 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja o wnioski z 2015 i 

2016 roku 

 Sporządzono zestawienia sprzedanych gruntów będących w zasobie Gminy Miejskiej 

Złotoryja tzn. „wartość historyczna” za miesiące czerwiec – sierpień 2016r. 
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 Dokonano odbiorów inwestycji: 

 Utwardzenia nawierzchni i ogrodzenia terenu przy placu Sprzymierzeńców,  

 Dostawa i montaż urządzeń Street Workout, 

 Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Zielonej.  

 

 Podpisano umowę na wykonanie: 

 projektu rewitalizacji murów obronnych przy ul. Staszica.  

 przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego. 

 Przebudowę drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Małopolskiej, 

Sandomierskiej, Świętokrzyskiej w Złotoryi – etap I ulice Sandomierska i  

Świętokrzyska”.  

 Uzyskano pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: 

 Rozbiórka muru oporowego zlokalizowanego na dz. nr 141/9 obr. 3 przy ul. 

Krzywoustego, 

 Przepięcie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Na Skarpie i Pagórkowej.  

 Wykonano sprawozdanie z celów i zadań za I półrocze 2016 rok. 

 Sporządzono rejestry VAT za VI 2016 r. dot. sprzedaży, użytkowania wieczystego i 

dzierżawy nieruchomości  

 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Przeprowadzono archiwizację dokumentacji w wydziałach. 

2. Zaprojektowano i zamówiono flagi samorządowe. 

3. Rozpoczął się proces zmiany operatora telefonii komórkowej – dotyczy telefonów 
służbowych 

4. Przygotowano wrześniowe komisje i sesję Rady Miejskiej 

5. Zaktualizowano rejestr Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Realizowano bieżące zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych. 

Obsługa mieszkańców. 

2. Przeprowadzono procedurę wyłonienia oferty na wykonanie i dostawę urn wyborczych 

3. Przygotowano dane statystyczne z wykonanych zadań zleconych, zestawienie przekazano 

do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

4. Przygotowano i przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowisko tut. 

Urzędu dotyczące propozycji MSWiA modyfikacji katalogu zadań z zakresu spraw 

obywatelskich. 
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5. Dokonano weryfikacji Informacji Dodatkowych (tzn. wyborców dopisanych do starego 

rejestru wyborców i skreślonych z tego rejestru w związku z tym iz od 31.05.2016 r. 

dotychczasowy system informatyczny „Centralne Rozliczenie Informacji Dodatkowych" 

zostanie zastąpiony systemem o nazwie „Wsparcie Organów Wyborczych". 

6. Do Ministerstwa Cyfryzacji przekazano w formie ankiety informacje dotyczącą 

komunikacji Centralnego Ośrodka Informatyki z urzędnikami korzystającymi z systemu 

„ŹRÓDŁO". Wyniki maja posłużyć do prac nad usprawnieniem pracy systemu „ŹRÓDŁO". 

 

Wydział Gospodarki Odpadami 

- współorganizacja zbiorki elektrośmieci z firmą AG-EKO Aneta Gonera, która odbędzie się 

w dniu 24 września br., 

- przygotowanie projektu uchwał w sprawie: 

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja 

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

- przedłużenie umów z RPK Sp. z o.o. do 31.12.2016r. na: 

- transport odpadów budowlanych i wielkogabarytowych do GPK w Pielgrzymce, 

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych, 

- przedłużenie umowy z Sanikomem Sp. z o.o. w Lubawce na odbiór odpadów 

opakowaniowych zmieszanych o kodzie 15 01 06, 

- wydrukowano i rozniesiono upomnienia. 

 

Wydział Budżetu i Finansów 

Sporządzenie sprawozdań RB z dochodów i wydatków za II kwartał 2016 r. 

• Przyjmowanie deklaracji i korekt deklaracji o podatkach od osób fizycznych i prawnych, 

• Wystawianie upomnień: 

- na podatek od nieruchomości - osoby fizyczne i osoby prawne 

- na opłątę dodatkowa. 

- na podatek od środków transportu 

• Wystawienie tytułów wykonawczych: 
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- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne i osoby prawne 

- za mandaty, zajecie pasa drogowego 

- za opłatę dodatkową 

- podatek od środków transportu 

Wystawienie wezwań do zapłaty za czynsze dzierżawne, 

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, 

Wystawienie faktur za lokale użytkowe za m-c VII, VIII, IX-2016 r., 

Sporządzenie sprawozdania z realizacji celów i zadań za I półrocze 2016 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, bieza.ca obsługa kasowa mieszkańców 

miasta (rata podatku). 

 

Wydział Mienia 

1) Koszenie przez pracowników interwencyjnych : pi. zabaw - Maluchów, za ZOKiR, OCZKO, 

Broniewskiego, Akacjowa, K. Miarki, Lakowa skarpy za budynkiem nr 5 przy ul. 

Grunwaldzkiej, koszenie strefy, placu wokół Kopalni Aureli, rowów 

melioracyjnych, ul. Granitowej 

2) Pomoc przy montażu i demontażu sceny Nad Zalewem. 

3) Montaż tabliczek informacji turystycznej. 

4) Wycinanie pylonów na przystankach autobusowych + montaż koszy na słupku. 

5) Przygotowano dwa garaże do sprzedaży przy ul. Zimowej. 

6) Wycinanie krzewów przy ul. Bukowej. 

7) Bieżące remonty chodników - ul. Klasztorna, Broniewskiego, Mickiewicza, ul. Legnicka,. 

8) Montaż dwóch ławek stylowych w Rynku. 

9) Wycinanie samosiejek i zarośli na ul. Łąkowej. 

10) Porządkowanie stodoły przy ul. Łąkowej. 

11) Asnyka 5/4 Asnyka 5/7 - zlecono montaż wentylacji w lokalach komunalnych w 

związku z nieprawidłowościami w protokole kominiarskim. 

12) Solna 17/4a - zlecono remont instalacji elektrycznej. 

13) Piastowa 6/3 - zlecono remont zawilgoconych ścian oraz rozbiórką pieca kaflowego 

przeznaczonego do wymiany. 

14) Wykonano remont dachu przy ul. 3 maja 15 

15) Złożono w Sądzie dwa pozwy o eksmisje z lokali mieszkalnych i 7 pozwów w związku 

z zaległościami w zapłacie czynszu. 

16) Wykonywany jest remont klatki schodowej Szkolnej 7 elewacja K. Miarki 8 
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17) Wycinanie i wywóz gałęzi ul. Bukowa 

18) ul. Łąkowa 25 - wykonano dwa punkty świetlne. 

19) Przekazano w najem lokal użytkowy przy ul. Solnej 8 (na zakład krawiecki. 

20) Wykonywane jest osuszanie ścian fundamentowych Rzemieślniczej 9. 

21) Zamontowano próg zwalniający przy ul. Broniewskiego 10. 

22) Ponownie wynajęto w trybie przetargowym dotychczasowym najemcom lokale 

użytkowe na Szkolnej 8a/1 i 2. 

23) Wykonanie utwardzenia placów pod pojemniki ul. Legnicka, Lakowa, Zagrodzieńska 

oraz ogrodzenie placu przy ul. Szkolnej. 

24) Zamontowano urządzenia zabawowe na pi. zabaw przy ul. Lubelskiej i ul. 

Słowackiego 5-7. 

25) Wykonano przeglądy roczne obiektów mostowych na terenie miasta Złotoryja (ul. 

Kolejowa - 1 szt., ul. Sportowa - 2 szt., ul. Rzeczna - 1 szt., ul. Łqkowa - 1 szt., ul. 

Rzemieślnicza - 1 szt.) 

26) Wykonano utwardzenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Lubelskiej. 

27) Zlikwidowano przejście dla pieszych w Rynku przy księgarni. 

 

Główny specjalista ds. oświaty 

1. Wyliczono dotację na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu Miasta Złotoryja 

dla: Niepublicznego Przedszkola Językowego,,Michałek” w Złotoryi, Przedszkola 

Niepublicznego im. Misia Uszatka w Złotoryi, Niepublicznego Przedszkola 

Montessori,,Kangurek” oraz Niepublicznego Przedszkola,,Pozytywka” 

2. Przygotowano i wysłano do gmin, noty księgowe za miesiąc lipiec i sierpień z tytułu 

uczęszczania do publicznych i  niepublicznych przedszkoli dzieci z innych gmin.  

3. Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi, w 

skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum im. V. Trozendorfa w 

Złotoryi. Dyrektorem została Pani Danuta Boroch. 

4. Zostały przeprowadzone cztery egzaminacyjne na nauczycieli mianowanych.  

5. Do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu został złożony wniosek o udzielenie dotacji w 

2016r. na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;  

6. Gmina Miejska otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej dofinansowanie na  

doposażenie szkół podstawowych w zakresie pomocy dydaktycznych w celu 
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podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć 

rewalidacyjnych; 

7. Zakończono realizację zadań w ramach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z 

organizacjami pozarządowymi;   

8. W Szkole Podstawowej nr 3 zakończył się remont toalet uczniowskich na II i III piętrze, 

oraz dokonano montażu zaworów równoważących na kolektorze cieplnym. 

9. W dniu 23.08.br. odbyła się narada z Kuratorem Dolnośląskim, której tematem było 

podsumowanie roku szkolnego 2015/2016 i rozpoczęcie nowego roku szkolnego 

2016/2017;  

10. W dniu 29.08.br odbyła się narada z dyrektorami placówek oświatowych której 

tematem było „Przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2016/2017”; 

11. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2016;  

 

Straż Miejska 

 

Zabezpieczenie i obstawa : 

- bieg szlakiem wulkanów 

- święto policji 

- procesja religijna 

- święto wojska polskiego 

- napoleońska inscenizacja historyczna 

- rocznica wybuchu II wojny światowej 

2. Zatrzymano i przekazano policji 4 osoby poszukiwane przez 

KPP Złotoryja oraz w związku z interwencjami : 

- uszkodzenie znaku drogowego na pl. Reymonta 

- dewastacja słupa ogłoszeniowego i ławki parkowej. 

3. Usunięto wraki pojazdów z ulicy Wojska Polskiego, Tuwima, Cmentarna. 

4. Odłowiono i przewieziono do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy bezdomnego 

psa z terenu miasta. Interweniowano odnośnie świni, która wypadła z transportu, dzików 

przy posesjach mieszkańców oraz roju pszczół i szerszeni. 

5.asystowano pracownikom RPK, UM i MOPS podczas interwencji dotyczących spraw 

mieszkaniowych i wywiadów środowiskowych. 

6. Zrealizowano 8 konwoi wartości pieniężnych dla UM Złotoryja. 

7. Przeprowadzono 13 wywiadów - kontroli, na zlecenie WSO UM Złotoryja odnośnie 

postępowania o wymeldowanie, zameldowanie. 
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8. Zabezpieczono niebezpieczne miejsca - Klasztorna i Konopnickiej - zapadnięte studzienki 

      

 

ZOKIR 

ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ i zajęć merytorycznych 

1. Realizacja Interaktywnej Nieobozowej Akcji Letniej - INAL 2016 (04 - 15.07.2016) 

2. Prowadzenie sezonu kąpielowego nad zalewem złotoryjskim: VII o VIII, ratownicy, 

wypożyczalnia sprzętu pływającego (łódka, rower wodny, 2 kajaki) 

3. Współpraca ze Stowarzyszeniem AISEC, pomoc 6 studentów z rożnych krajów w 

działaniach merytorycznych, zajęciach wakacyjnych ZOKiR podczas 2 tygodni 

4. Akcja zajęć z dziećmi pod hasłem „Lato w mieście" do 12 sierpnia 2016-09-05 5. 

Wykonanie, montaż i demontaż wystawy: „Powstanie Warszawskie" 

5. Prace merytoryczno - organizacyjne przygotowujące Festiwal Filmów Dolnośląskich. 

 

IMPREZY przy współpracy ZOKiR 

1. Zakończenie sezonu Street Dance Academi 

2. Współpraca przy organizacji i realizacji VII edycji Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów. 

3. Zakończenia roku szkolnego: SP 1, SP 3, Gimnazjum 

4. Pomoc techniczna przy V Zlocie Ewy farny 

5. Piknik Napoleoński, realizacja akustyczna 

6. Obsługa techniczna uroczystości z okazji 1 Września 

 

PRACE TECHNICZNO - GOSPODARCZE 

1. Prace porządkowo - gospodarcze na terenie zalewu złotoryjskiego: koszenie, 

regulacja wody, utrzymanie czystości plaży. 

2. Wymiana oświetlenia w holu ZOKiR 

3. Modernizacja kasy kinowej w holu ZOKiR 

4. Prace modernizacyjne w kabinie kinooperatorów: wymiana okien i drzwi. 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

 spotkanie Popołudnia z baśnią, 

 spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki 

 wycieczka do Biblioteki klasy II b z Gimnazjum Miejskiego 

 wernisaż wystawy prac plastycznych 

 Festyn Podróżnika 

 zajęcia edukacyjne w ramach „Akcji Lato w Mieście" we współpracy z ZOKiR 

 spotkanie okolicznościowe - „Święto Wojska Polskiego" 

 akcja ogólnopolska „Narodowe Czytanie" 
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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, 

- usunięto 8 awarii przyłączy wodociągowych w następujących ulicach: 

Sienkiewicza, Legnicka, Konopnicka, Rzemieślnicza, Lubuska, Kolejowa, 

- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, gminy Krotoszyce i 

gminy Zagrodno, 

- wykonano bieżące prace związane z pielęgnacją. zieleni, utrzymaniem czystości i 

konserwacja. elementów malej architektury w mieście, 

- konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście. 

2. Ekipa remontowo - budowlana RPK wykonywała prace związane m.in. z remontem komina 

na budynku Zimowa 1 ABC, Piłsudskiego 23, zabezpieczeniem daszku na budynku Jesienna 6, 

budowa. wentylacji w budynku Mickiewicza 24, wykonaniem komory ciepłowniczej i 

instalacji centralnego ogrzewania z sieci WPEC na nieruchomości Żeromskiego 5 

oraz zakończono remont połaci dachowej na budynku 3-go Maja 15. 

3. Dnia 31 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi". 

4. Wszczęto procedurę przetargu ograniczonego na roboty budowlane związane z 

inwestycja. na „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotoryi" poprzez wysłanie zaproszeń 

do składania ofert, termin składania ofert wyznaczono do dnia 23 września 2016 r. 

(udzielanie odpowiedzi na pytania - w toku). 

5. Unieważniono procedurę zamówienia na zadanie „Budowa pieców kaflowych w lokalach 

komunalnych" - brak ofert. Ponowne rozpoczęcie procedury. Zbieranie ofert do 9 września 

2016r. 

6. Ogłoszenie i rozstrzygniecie przetargu na dostawę materiałów dla zadania „Budowa 

kanalizacji w ul. Wojska Polskiego". 

 

Hala Sportowa Tęcza 

1. Hala sportowa w miesiącu lipcu była zamknięta dla klientów. W tym czasie 

przeprowadzono prace remontowo konserwacyjne 

2. Boiska zewnętrzne byty otwarte i dostępne dla wszystkich mieszkańców oraz uczestników 

obozów sportowych z terenu kraju. Na Zespole Boisk Sportowych naprawiono uszkodzona. 

nawierzchnię sportową, pomalowano ławki, założono dwie nowe siatki piłkochwytów. 

3. W miesiącu sierpniu Hala Sportowa Tęcza wznowiła swoją działalność usługową, 

jednocześnie wykonując zadania z bieżącego utrzymania obiektów. 

4. 1 września Zespół Szkół Miejskich na arenie głównej hali sportowej zorganizował 

inaugurację roku szkolnego, a 3 września na Boisku Orlik 2012 odbył się turniej koszykówki 

dzieci i młodzieży. 
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Pozostałe działania 

Burmistrz Miasta wziął udział w: 

- spotkaniu w Urzędzie Miejskim z delegacją francuskich miast Wittelsheim i Pulversheim; 

- otwarciu 7. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów;  

- XVII Dymarkach Kaczawskich; 

- spotkaniu podsumowującym sezon piłkarski z trampkarzami i juniorami ZKS Górnik; 

- spotkaniu z mieszkańcami ul. Mickiewicza i Piłsudskiego w sprawie zagospodarowania 

podwórka znajdującego się pomiędzy tymi ulicami; 

- Radach Pedagogicznych podsumowujących rok szkolny 2015/2016 w Szkole Podstawowej 

nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Gimnazjum im. V. Trotzendorfa; 

- Dniach Wlenia; 

- otwarciu XXXI Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Łucznictwie w Krotoszycach; 

- uroczystościach 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców naszego Miasta; 

- Święcie Piwa w Browarze Roch w Rochowicach k. Bolkowa; 

- Dniu Pamięci Rzezi Wołyńskiej obchodzonym na Zamku Piastowskim w Legnicy; 

- w spotkaniu z Zarządem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie włączenia do 

Strefy nowych terenów inwestycyjnych; 

- rozmowie na antenie Telewizji Lubin na temat połączenia Szkoły Podstawowej nr 3 i 

Gimnazjum im. V. Trotzendorfa; 

- rozmowach na temat zagospodarowania odpadów komunalnych z firmą Hamburger 

Recykling 

- obchodach Święta Policji; 

- Radzie Nadzorczej RPK Sp. z o.o.; 

- podpisaniu Listu Intencyjnego z Dolnośląskim Funduszem Regionalnym; 

- otwarciu Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy; 

- Festynie pod Czerwonym Kamieniem w Nowym Kościele; 

- otwarciu V Zlotu Ewy Farnej; 

- XXI Biesiadzie Zespołów Kresowych na Zamku w Grodźcu; 

- XXI Biesiadzie Zespołów Kresowych w Pielgrzymce; 

- obradach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej; 

- Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LSSE SA; 

- „Biwaku Napoleońskim”; 

- posiedzeniu Rady Technicznej budowy obejścia Złotoryi w Dolnosląskiej Służbie Dróg i Kolei 

we Wrocławiu; 

- spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Jerzym Michalakiem w sprawie 

budowy obwodnicy Złotoryi; 

- Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół Miejskich;  

- otwarciu Street Workout przy ul. Kujawskiej; 

- Biegu Zdrowia w Pulsnitz oraz w spotkaniu z nową Burmistrz Pulsnitz; 
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- spotkaniu z dyrektorami złotoryjskich placówek oświatowych w związku z rozpoczęciem 

roku szkolnego; 

- inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Miejskich w Złotoryi; 

- narodowym czytaniu Quo vadis – H. Sienkiewicza na złotoryjskim rynku; 

- Dniu Działkowca; 

- Dożynkach Gminnych w Rokitnicy; 

- Dożynkach Powiatowych w Lubiechowej; 

- spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego – Tadeuszem Samborskim w 

sprawie współfinansowania przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta oraz 

dofinansowania renowacji zabytków; 

- wyjeździe studyjnym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku; 

- zakończeniu V Legnickiego Festiwalu Romansu Polsko-Rosyjskiego w Legnicy. 

2. Burmistrz Miasta przyjął: 

- polskie dzieci z Ukrainy, które przebywały na koloni w Legnicy; 

- wizytę przedstawicieli Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz 

Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej w związku z konkursem „Grunt na medal”; 

- samorządowców i kierowników instytucji zaproszonych na „Biwak Napoleoński”; 

- przedstawicieli japońskiej firmy Takenaka; 

3. Burmistrz Miasta udzielił dwóch ślubów. 

Zastępca Burmistrza Miasta wziął udział w: 

- XIX Lwóweckim Lecie Agatowym; 

- spotkaniu z dyrekcją DSDiK i władzami samorządu Dolnego Śląska w sprawie remontu ul. 

Wojska Polskiego; 

- Dożynkach Gminnych w Nowej Wsi Grodziskiej; 

- obchodach 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej; 

- Dożynkach Powiatowych w Lubiechowej; 

Sekretarz Miasta wziął udział w: 

- otwarciu Święta Chleba w Jaworze; 
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Październik 2016 

 

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, m.in.: przygotowanie                  i podpisanie 

umowy z Wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru, przekazanie protokolarne placu budowy, 

przekazanie do PINB zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

przygotowanie i wysłanie pisma do Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącego możliwości 

przesunięcia terminu zakończenia realizacji zadania;  

2. Przygotowanie i zorganizowanie wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Euroregionu Nysa bezpłatnego 

szkolenia dotyczącego zasad aplikowania o środki z Programu INTERREG V-A Republika Czeska - 

Polska Fundusz Mikroprojektów  2014-2020;  

3. Zaktualizowanie dokumentacji projektowej pn.,,Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej w Złotoryi – remont dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi”;  

4. Praca nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2015-

2020; 

5. Przygotowanie i wysłanie kwartalnego sprawozdania z realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie sportowym w Złotoryi przy ul. 

Sportowej 7, wariant – 400 m certyfikowany” 

6. Przygotowanie i wysłanie sprawozdania z projektu zrealizowanego z partnerem z chorwackiej 

gminy Kalnik w ramach Programu,,Europa dla Obywateli”, który ma na celu wspieranie 

aktywności obywateli krajów europejskich oraz pomoc w realizacji międzynarodowych 

projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych; 

7. Udział w IV Kongresie Rewitalizacji Miast;        

8. Udział w wizycie partnerskiej w Pulsnitz  poświęconej  współpracy w zakresie: zarządzanie 

miastem, wspólnych projektów w obszarze pogranicza Polski i Niemiec, edukacji i współpracy 

szkół oraz współpracy w dziedzinie sportu; 

9. Przygotowano  dwie uchwały na Sesję Rady Miejskiej; 

10. Sprawy bieżące,  realizacja płatności rachunków i faktur. 
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Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta 

1. Sprzedano 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców 

2. Sprzedano w przetargu nieograniczonym 2 garaże przy ulicy Zimowej i  1 garaż na rzecz najemcy 

3. Ogłoszono przetargi na sprzedaż: 

4. nieruchomości gruntowych niezabudowanych: 

5. ul. M. Konopnickiej (dz. 123/7, 123/8, 123/9) 

6. ul. Rzemieślnicza (dz. 116/4, 116/6) 

7. ul. Kamienna (dz. 28/10, 28/11) 

8. nieruchomości gruntowych zabudowanych: 

9. ul. Krzywoustego 12 (dz. nr 81 i 80/2)  

10. Rozstrzygnięto nieograniczony przetarg na dzierżawę działki nr 136 w obrębie 6 

11. Wydano 3 zezwolenia na wykreślenie hipotek dla lokali mieszkalnych i dla lokalu użytkowego. 

12. Przygotowano decyzję Burmistrza Miasta Złotoryja o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności działki nr 168 w obrębie 3 przy ul. Bohaterów Getta 

Warszawskiego 1ab. 

13. Sporządzono zestawienia sprzedanych gruntów będących w zasobie Gminy Miejskiej Złotoryja z 

tzw. „wartością historyczną” za miesiące czerwiec – sierpień 2016r. 

14. Wydano 3 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału działek, 4 decyzje podziałowe i 4 

zaświadczeń z MPZP 

15. Nadano 3 numery porządkowe dla nieruchomości 

16. Wydano negatywną Opinię dla zmiany Studium Gminy Wiejskiej Złotoryja – mała elektrownia 

wodna w Jerzmanicach Zdrój. 

17. Rozliczono dotację udzieloną Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny na renowację 

kamienia, tynków i elementów kamieniarki elewacji północnej nawy głównej - renowacja 

elewacji między drugą i trzecią przyporą wraz z drugą przyporą. 

18. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarko Wodnej złożono  wniosek (część 

ekonomiczno – finansową) celem kontynuowania procedury przyznającej pożyczkę na realizację 

zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK – utwardzenie 

nawierzchni i ogrodzenie terenu przy placu Sprzymierzeńców” (84 700 zł). 

19. W Starostwie Powiatowym w Złotoryi złożono wnioski: 

20. o przyjęcie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych dot. inwestycji pn. „Utwardzenie alejek 

cmentarza komunalnego”.  

21. o wydanie decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych na zabytku – muru 

obronnego przy ul. Klasztornej – Stanisława Staszica.  

22. Do Wydziału Mienia oddano zakończone i rozliczone inwestycje: 

23. „Utwardzenie nawierzchni i ogrodzenie terenu przy placu Sprzymierzeńców”. 

24. „Dostawa wraz z montażem urządzeń Street Workout” oraz „Wykonanie placu pod urządzenia 

Street Workout”. 

25. „Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Zielonej”. 

 

 

 



Informacja międzysesyjna – 2016 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

81 
 

Wydział Spraw Społecznych 

1.  prace nad Rocznym Programem Współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

2. współorganizacja V Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja (piłka halowa) 

3. współorganizacja Senioralii  2016 

4. rozliczenia dotacji w zakresie sportu i rekreacji dzieci i młodzieży 

5. przygotowania do Złotego Dyktanda 2016 

6. przygotowania do obchodów święta z okazji  11 listopada 

7. współorganizacja akcji „Złotoryja pomaga <3” 

8. uczestnictwo w spotkaniu Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

9. wdrożenie Programu "Umiem Pływać" 

 

Główny specjalista ds. informatyki 

1. Na stronie www.zlotoryja.pl : 

 bieżąca aktualizacja strony 

 zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej (w celu polepszenia 

jakości audio nagrywanego materiału zastosowano rejestrator dźwięku.) 

 utworzono podstronę www.inwestycje.zlotoryja.pl (Interaktywna Mapa Inwestycji – na 

której zaznaczona są inwestycje od 2015 roku wraz z krótkim opisem) 

2. Aktualizacja rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Publikacja dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej (ogłoszenia, przetargi itp.) 

4. Aktualizacja oprogramowania dziedzinowego. 

5. Odnowienie certyfikatów kwalifikowanych na okres kolejnych 2 lat. 

6. Odnowienie certyfikatu dla systemu teleinformatycznego służącego zapewnieniu 

bezpieczeństwa wymiany informacji z ePUAP. 

7. Wymiana dysków twardych w rejestratorze monitoringu miejskiego z 10 x 1 TB na 10 x 3 TB. 

8. Sprawy bieżące. 

 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Przygotowano październikowe posiedzenia komisji i Sesję Rady Miejskiej 

2. Trwają przygotowania do inwentaryzacji 

3. Przeniesiono numery służbowych telefonów komórkowych do nowego operatora 

4. W trybie przetargu nieograniczonego został wybrany dostawca energii elektrycznej do 

budynków jednostek Gminy Miejskiej Złotoryja w 2017 r (Tauron Sprzedaż SA) 

5. Wykonano przegląd instalacji elektrycznej w budynkach Urzędu, USC i Straży Miejskiej 

http://www.zlotoryja.pl/
http://www.inwestycje.zlotoryja.pl/
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6. Wystawiono 9 zaświadczeń byłym pracownikom zlikwidowanych zakładów, których akta 

osobowe są przechowywane w Urzędzie Miejskim 

7. Zaktualizowano rejestr umów i zarządzeń 

 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Realizowano bieżące zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych. Obsługa 

mieszkańców. 

 

2. Przygotowano i przekazano meldunek z rejestru wyborców za I kwartał 2016 r. 

 

3. Przygotowano dane statystyczne  z wykonanych zadań zleconych, zestawienie przekazano do 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 
 

Wydział Gospodarki Odpadami 

- współorganizacja zbiórki elektrośmieci z firmą AG-EKO Aneta Gonera, która odbyła się w dniu 24 

września br., 

- przygotowanie projektu uchwały w sprawie: 

- Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015 

– 2032. 

- wydrukowano upomnienia. 

 

Wydział Budżetu i Finansów 

7. Uzgadnianie kont do sprawozdań za III kwartał 2016 r. 

8. Sprawdzanie pod względem rachunkowym, formalnym  i merytorycznym sprawozdań                     

za III kwartał 2016 r. z jednostek podległych 

9. Sporządzenie sprawozdań RB z dochodów i wydatków za III kwartał 2016 r. 

10. Przyjmowanie deklaracji  i  korekt deklaracji o podatkach od osób fizycznych i prawnych, 

11. Wystawienie tytułów wykonawczych: 

- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne i osoby prawne  

- za mandaty, zajecie pasa drogowego  

- za opłatę dodatkową  

- podatek od środków transportu  

12. Wystawienie wezwań do zapłaty za czynsze dzierżawne, 

 Wydawanie zaświadczeń  o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, 

13. Wystawienie faktur za lokale użytkowe za m-c X-2016 r., 

14. Uruchomienie terminala do płatności kartą za podatki należne gminie, 
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15. 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 (rata podatku). 

 

Wydział Mienia 

1. naprawa mieszanką bazaltową nawierzchni jezdni ul. Łąkowa 

2. koszenie – plac zabaw, teren obok Aureli, ul. Lubelska 

3. zmiana organizacji ruchu ul. Wilcza (koło szkoły)  

4. przekazano lokal dla pogorzelców ul. Klasztorna 8 

5. zmiana organizacji ruchu ul. Stroma (lustro) 

6. naprawa schodów ul. Górnicza (przełożenie, wyrównanie kostki) 

7. utwardzenie ścieżek na cmentarzu – grys bazaltowy 

8. zamontowano progi zwalniające (Mieszka I, Wiosenna, Sikorskiego, Sportowa, Podmiejska) 

9. podłączono do sieci WPEC lokale komunalne w budynku przy ul. Żeromskiego 5 

10. podpisano umowę na najem lokalu użytkowego ul. Szkolna 8b/1 po stawkach z zarządzenia z 

Panem Danielem Leksem 

11. zlecono naprawę i czyszczenie rynien na ul. Rzemieślniczej 9 

12. przygotowano 4 pozwy w związku z zaległości w zapłacie czynszu 

13. zlecono montaż zaworów termostatycznych Rynek 1-2 w lokalach komunalnych 

 

Główny specjalista ds. oświaty 

1. Wyliczono dotację na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu Miasta Złotoryja dla: 

Niepublicznego Przedszkola Językowego,,Michałek” w Złotoryi, Przedszkola Niepublicznego im. 

Misia Uszatka w Złotoryi, Niepublicznego Przedszkola Montessori,,Kangurek” oraz 

Niepublicznego Przedszkola,,Pozytywka” 

2. Przygotowano i wysłano do gmin, noty księgowe za miesiąc wrzesień z tytułu uczęszczania do 

publicznych i  niepublicznych przedszkoli dzieci z innych gmin.  

3. Zaktualizowano rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie 

Miasta Złotoryja. 
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4. Odbył się „Piknik rodzinny” zorganizowany przez Zespół Szkół Miejskich w Złotoryi, skierowany 

do uczniów i rodziców klas I-III szkoły podstawowej; 

5. Został opracowany i przekazany do Zespołu Szkół Miejskich plan finansowy placówki na okres od 

1.09. do 31.12.2016r.; 

6. Do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu została złożona aktualizacja wniosku o udzielenie dotacji 

w 2016r. na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne 

lub materiały ćwiczeniowe;  

7. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2016;  

8. Podpisano aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017.  

9. Do MRPIPS wysłano sprawozdanie DS/OP-3 –informację o instytucjach opieki nad dziećmi do 3 

lat.  

10. Zostały podpisane z rodzicami umowy na dowóz niepełnosprawnych do szkół na terenie Złotoryi 

i Legnicy; 

11. 14.10. w Domu Spotkań i Integracji Społecznej Złotoryi i Pulsnitz odbyło się spotkanie z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej Burmistrza Miasta Złotoryja z kadrą nauczycielską i kierowniczą szkół i 

placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja.      

 

Straż Miejska 

1.  Zabezpieczenie  i  obstawa :      

  -  akcja  bezpieczna  droga  do  szkoły  i  stop  wariatom  drogowym.  (akcja  trwała  od  1-30 

września 2016 r.) 

  -  biegi  uliczne  -,,Memoriał Pietroszka ‘’.                                                            

2.  Zatrzymano  i  przekazano  policji  2  osoby  odpowiedzialne  za  podpalenia  punktów  

gromadzenia  nieczystości w  rejonie  osiedla  przy ul. Jesienna / Wiosenna  oraz  mężczyznę  

poszukiwanego  listem  gończym. 

Pogotowiu  ratunkowemu  przekazano  mężczyznę  który podjął  próbę  samobójczą  na  terenie 

miasta (pokaleczył  przedramię  żyletką) 

odnaleziono  i  przekazano  właścicielowi  rower  porzucony w  krzakach  w  centrum  miasta. 

3.  Dwukrotnie  interweniowano  w  związku  z  wejściem  do 

lokalu  odnośnie  podejrzenia  o  zgon  mieszkańców – Broniewskiego.  Interwencje  ze  strażą  

pożarną. 

4.  Odłowiono  i  przewieziono  do  schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  w  Legnicy  2 bezdomne  

psy  z  terenu  miasta. 

Interweniowano  odnośnie  rannego  psa  na  terenie  ogrodów  działkowych,  potrąconego  dzika  i  

sarny  na  ul.  Krzywoustego.  

5. Asystowano  6  krotnie  pracownikom  RPK,  UM  i  MOPS  podczas  interwencji  dotyczących  spraw  

opiekuńczych  i  mieszkaniowych  (kontrole, eksmisje). 

6.   Zrealizowano  2  konwoje   wartości  pieniężnych  dla UM Złotoryja. 

7.  Przeprowadzono  4  wywiady  -  kontrole, na zlecenie   
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      WSO UM Złotoryja  odnośnie  postępowania  o  wymeldowanie,  

       zameldowanie. 

8.  Zabezpieczono  niebezpieczne  miejsca  

-  ul. Kolejowa  - młyn  oberwana  zwisająca  nad  ulicą  rynna   

-  pl. Sprzymierzeńców  -  oberwany  wiszący  konar  nad  drogą 

 -  ul.  Górnicza   -  popękane  pokrywy  studzienek  kanalizacyjnych. 

 -   zapadnięte  studzienki  -  ul. 11 listopada,  Wyszyńskiego oraz   dwukrotnie  kierowano  ruchem  w  

związku  z  wprowadzeniem  objazdów  -  pl. Reymonta. 

 9.  Dokonano 2  kontroli  opłat  na  targowisku  miejskim   w  Złotoryi. 

10.  Systematycznie  dokonywane  są  kontrole  stanu  technicznego  parkometrów  oraz  obsługiwana  

jest  wymiana  i opróżnianie  tych  urządzeń.   

11. Przedstawiciele  Straży  Miejskiej  brali  udział  w  pracach komisji  konkursowej  na  najładniejszy  

ogródek  przydomowy  i balkon.  (podsumowanie  konkursu). 

12.  Rozpoczęto  wyrywkową  kontrolę  strychów  w  centrum  miasta  pod  względem  zagrożeń  p. 

poż. 

13.  Interwencje : 

drogowe       -     31 

porządkowe   -   42 

zwierzęta  

psy  -  14 

 w  sumie  -  87 

 

 

ZOKIR 

ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ i zajęć merytorycznych 

 

1. Organizacja i realizacja Happeningu na terenie basenu „Ba:Śnie” 

2. Święto Pieczonego Ziemniaka nad zalewem złotoryjskim 

3. Festiwal Filmów Dolnośląskich „Złoty Samorodek 2016” 

4. Rozpoczęcie II edycji edukacji filmowej „Nowe Horyzonty” 

5. Rozpoczęcie zajęć VIII edycji sekcji UTW przy ZOKiR 

 

IMPREZY przy współpracy ZOKiR 

 

1. XVIII Bieg im Tadeusza Pietroszka 

2. Puchar Lata i Nagroda Namiestnika Wielkopolski w płukaniu złota 

3. Uroczysta sesja z udziałem „Złotych” akrobatów złotoryjskich 

4. V Spotkania Kresowe 

5. Dzień nauczyciela (spotkanie w SP 1 – ZOKiR – catering) 

 

PRACE TECHNICZNO – GOSPODARCZE 

 

1.  Zakończenie prac modernizacyjnych w holu kina i kabinie projekcyjnej 
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2. Prace gospodarczo – porządkowe nad zalewem złotoryjskim 

3. Prace techniczno – organizacyjne przy Festiwalu Filmów Dolnośląskich 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Organizacja wydarzeń: 

1. Lekcja biblioteczna pn. „Kamyczek w bibliotece” – zapoznanie z Miejską Biblioteką Publiczną 

2. Lekcja biblioteczna – „Zabawy z książką” 

3. Dyskusyjny Klub Książki -  tematem dyskusji były książki przeczytane w okresie wakacyjnym 

4. Popołudnia z baśnią spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki 

5. Zajęcia biblioterapeutyczne „Marzenia i talenty” – cykl Idzie, idzie bajka 

6. Spotkanie autorskie z Filipem Springerem – „Miedzianka. Historia znikania” 

7. „Kamyczek w bibliotece”  - zapoznanie z biblioteką, lekcja biblioteczna 

8. Jesienna przygoda Tuptusia – lekcja biblioteczna 

9. „Franklin i książka z biblioteki „ – lekcja biblioteczna, zapoznanie z biblioteką 

10. „Szpachlą i pędzle” – wernisaż wystawy malarstwa Danuty Hajdasz oraz wieczór poezji Marii 

Maczkowiskiej 

11. „Kamyczek w bibliotece”  - zapoznanie z biblioteką, lekcja biblioteczna 

12. Lekcja biblioteczna „Służby ratownicze GOPR” 

13. „Popołudnia z baśnią – Międzynarodowy Dzień Zwierząt” 

14. Spotkanie autorskie z Arturem Zygmuntowiczem pn. „Ziemia o ludzkiej twarzy” 

15. „Klimacik i Decybelek”– przedstawienie teatralne, Teatr Duet z Krakowa 

16. II etap i finał powiatowego konkursu czytelniczego „W świecie bohaterów Edith Nesbit” 

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Spółka wykonywała następujące prace bieżące: 

- eksploatacja sieci wod. – kan na terenie gminy Krotoszyce, 

- usunięto 52 awarii – zgłoszenia dotyczące instalacji elektrycznych, gazowych i wodnych w 

zasobach komunalnych, 

- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, gminy Krotoszyce i 

gminy Zagrodno, 

- wykonano bieżące prace związane z pielęgnacją zieleni, utrzymaniem czystości  i 
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konserwacją elementów małej architektury w mieście, 

- konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście. 

 

1. Ekipa remontowo - budowlana RPK kontynuuje prace związane z: 

 remontem elewacji – ul. Miarki 8 – zlecający Gmina Miejska, 

 remontem klatki schodowej – Szkolna 7 - zlecający Gmina Miejska 

 remontem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi. 

2. Dnia 30 września 2016 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Inżynier Kontraktu” dla 

zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków  

i przepompowni ścieków w Złotoryi”. Do realizacji zadania została wybrana firma - 

Konsorcjum: Lider - Biuro Inwestorskie Janusz Rybka ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 

Wrocław, Partner – Biuro Inwestorskie ul. Idzikowskiego 32a/4, 54-129 Wrocław. 

3. W trakcie realizacji znajduje się: 

 wymiana stolarki okiennej drewnianej w zasobach komunalnych Gminy Miejskiej – 

wykonawca Zakład Stolarki Chmielnicki  

z Legnicy, 

 wymiana stolarki drzwiowej w zasobach komunalnych Gminy Miejskiej – wykonawca 

Michał Rewak – 

4. Otwarcie ofert w przetargu ograniczonym na roboty budowlane związane z inwestycją na 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotoryi”. 

5. Rozpoczęcie przez Oddział Wodociągów i Kanalizacji budowy wodociągu w ul. Wojska 

Polskiego w Złotoryi. 

6. Dnia 3 października 2016 r. wszczęto procedurę w trybie przetargu nieograniczonego o 

równowartości poniżej 30 000,00 euro na usługę: „Ubezpieczenie komunikacyjne floty 

pojazdów  w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z 

o.o.” na rok 2017. 

 

Hala Sportowa Tęcza 

Organizacja i współorganizacja wydarzeń: 

 Turniej piłki nożnej 

 Narodowy Dzień Sportu 

 Turniej piłki siatkowej 

 Turniej „Siatkówka wśród gwiazd” 

 Liga piłki siatkowej 
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Pozostałe działania 

1. Burmistrz miasta wziął udział w: 

- w Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych w Szczawnie-Zdroju; 

- w Konwencie Wójtów i Burmistrzów regionu jeleniogórskiego w Wojcieszycach; 

- w otwarciu i zakończeniu XVIII Memoriału im. Tadeusza Pietroszka, 

- uroczystościach nadania medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” pięciu parom, które 

przeżyły w małżeństwie 50 lat; 

- Kongresie Rewitalizacji Miast w Wałbrzychu; 

- zebraniu Społecznej Rady Przychodni; 

- w Konferencji Lokalnej Grupy Działania „Leader – trzecia szansa na rozwój Krainy Wygasłych 

Wulkanów”; 

- Pikniku Rodzinnym – Stawiamy na rodzinę, zorganizowanym przez Zespół Szkół Miejskich na 

zespole boisk przy ul. Wiosennej; 

- otwarciu i zamknięciu V Halowego Turnieju Piłki Nożnej organizowanego przez Klub 

Abstynenta Relaks; 

- zamknięciu Pucharu Sudetów, organizowanego przez Polskie Bractwo Kopaczy Złota nad 

złotoryjskim zalewem; 

- Konferencji DiverCity 2 – Miasto dal wszystkich we Wrocławiu; 

- Radzie Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.; 

- wizycie delegacji dyrektorów szkół miejskich w Pulsnitz; 

- otwarciu i zamknięciu Festiwalu Filmowego „Złoty Samorodek”; 

- obchodach jubileuszu 65-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi; 

- X Agroturystycznym Święcie Wina i Miodu Pitnego na Zamku w Grodźcu; 

- uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Zamiejscowym w Jeleniej Górze 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

- uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 

Legnicy; 

- spotkaniu terapeutycznym „Reaguj na przemoc” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; 

- V Złotoryjskim Przeglądzie Kultury Kresowej; 

- uroczystej Inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gromadce; 

- pogrzebie Kasztelana Zamku Grodziec – Zenona Bernackiego wraz z Zastępcą Burmistrza oraz 

Sekretarzem Miasta; 

- II Dolnośląskim Kongresie Samorządowym we Wrocławiu; 

- obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Miejskich; 
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- rozprawie apelacyjnej procesu, który wytoczyli Gminie Miejskiej państwo Baran; 

- spotkaniu integracyjnym pracowników Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z 

o.o. w Złotoryi; 

- uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy; 

- otwarciu i zamknięciu Turnieju Piłki Siatkowej „Siatkówka wśród gwiazd”; 

- uroczystej gali „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” we Wrocławiu; 

- Kongresie Samorządowy i Konferencji w Opolu. 

2. Burmistrz miasta spotkał się z: 

- Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Miasta i Powiatu Złotoryjskiego w sprawie rozpatrzenie 

postulatu odnośnie otwarcia dla ruchu kołowego łącznika pomiędzy ul. Piłsudskiego oraz 

górną częścią Rynku oraz zorganizowania dodatkowych miejsc parkingowych na obszarze 

złotoryjskiego rynku; 

- przedstawicielami stowarzyszeń oraz kierownikami jednostek organizacyjnych miasta i 

powiatu w sprawie organizacji świąt państwowych i narodowych na terenie miasta; 

- grupą zawodową taksówkarzy w sprawie budowy parkingu na ul. Krótkiej; 

- nauczycielami, którzy otrzymali nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej podczas 

uroczystości zorganizowanej w Domu Spotkań przy Szkole Podstawowej nr 1; 

- nauczycielami szkół złotoryjskich podczas imprezy zorganizowanej przez Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Złotoryjskiej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

3. Burmistrz z Radnym Waldemarem Wilczyńskim dokonał oględzin ul. Sikorskiego w zakresie 

potrzebnych w tym rejonie inwestycji i remontów. 

4. Burmistrz podpisał z firmą Bud-Ziem umowę na remont stadionu Miejskiego. 

5. Zastępca Burmistrza wziął udział w: 

- Obchodach 77 Wkroczenia Wojsk Radzieckich do Polski i Dniach Sybiraka; 

- otwarciu Charytatywnego Maratonu Zumby organizowanego przez Fundację Animus  w 

Domu Spotkań przy Szkole Podstawowej nr 1; 

- walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie. 

6. Sekretarz Miasta wziął udział w: 

-  Konferencji „Turystyka rowerowa – nowe standardy i innowacje”; 

- zebraniu udziałowców Funduszu Poręczeń Kredytowych; 

- uroczystej akademii z okazji  Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanej przez Kuratorium 

Oświaty we Wrocławiu. 
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Listopad 2016 
 

 
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora 

 

1. Prowadzenie zadania inwestycyjnego pn.,,Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego  na 

stadionie sportowym w Złotoryi przy ul. Sportowej 7, wariant – 400 m certyfikowany” w 

ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej; 

2. Przygotowanie i zorganizowanie spotkania dla przedsiębiorców KONTAKT II; 

3. Otrzymano decyzję na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym, tj. na 

prowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku Szkoły 

Podstawowej nr 1  przy pl. Niepodległości 7 w Złotoryi; 

4. Zakończono prace nad dokumentem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na 

lata 2015-2020; 

5. Złożono wniosek do RDOŚ o zajęcie stanowiska w  sprawie  przeprowadzenia Strategicznej 

Oceny Oddziaływania na Środowisko dla LPR Miasta Złotoryja na lata  2015 

– 2020; 

6. Udział w debacie poświęconej edukacji w powiecie złotoryjskim; 

7. Udział w spotkaniu w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, na którym został 

wręczony certyfikat,,Gmina przyjazna inwestorowi”, oraz dyplom dla finalisty VII 

Ogólnopolskiego konkursu,,Grunt na medal 2016”; 

8. Udział w Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Złotoryi, która była z wizytą na placu budowy 

fabryki Borgers Polska Sp. z o.o. 

9. Sprawy bieżące,  realizacja płatności rachunków i faktur. 

 

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta 

1. Sprzedano 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców 

2. Sprzedano w przetargu nieograniczonym działkę niezabudowaną nr 235/5 przy ul. Lubelskiej 

3. Ogłoszono dwa nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

zabudowanych garażami przy ul. Zimowej 

4. Wydano zezwolenie na wykreślenie hipotek dla lokalu mieszkalnego 

5. Przygotowano porozumienie ze spółdzielnią mieszkaniową „Agat” w Złotoryi w sprawie 
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rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działek przy ul. Letniej z przeznaczeniem na 

zatokę postojową 

6. Wykonano analizę porozumienia otrzymanego od TAURON Dystrybucja S.A w sprawie 

odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na trasie przebiegu napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej 110 kV relacji Pawłowice-Złotoryja -na działkach stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Złotoryja wraz z analizą przebiegu sieci i struktury własności wszystkich 

działek na których ma być ustanowiona służebność. 

7. Przygotowano decyzję Burmistrza Miasta Złotoryja o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności działki nr 101/3 w obrębie 2 przy ul. Górniczej 19 

8. Wydano 2 postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału działek, 6 zaświadczeń i wypis 

z wyrysem z MPZP 

9. Przygotowano informację dla Rady Miejskiej w sprawie wezwania Pani Zięby do uchylenia 

MPZP 

10. Zakończono prace nad dokumentami do zmiany studium i MPZP: „Analiza i ocena zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym miasta Złotoryi 2007-2016” 

11. analiza wniosków 

12. analiza danych statystycznych 

13. analiza pozwoleń na budowę 

14. charakterystyka miasta 

15. Po posiedzeniu MKUA przekazano opracowanie Radzie Miejskiej 

16. Dokonano odbioru robót inwestycji pn.: 

17. „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Małopolskiej, Sandomierskiej, 

Świętokrzyskiej w Złotoryi – etap I ulice Sandomierska i Świętokrzyska”. 

18. „Rozbiórka muru oporowego na dz. nr 141/9 obr. 3 przy ul. Bolesława Krzywoustego”. 

19. Wykonawca zgłosił zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej. Trwają prace 

odbiorowe. 

20. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożono wniosek o udzielenie dotacji na 

dofinansowanie rewitalizacji murów obronnych przy ul. Stanisława Staszica w Złotoryi. 

21. Podpisano umowę na wykonanie odwodnienie części terenu cmentarza komunalnego i 

budowę przyłącza wodociągowego. 
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Wydział Spraw Społecznych 

1. przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Rocznego programu 

współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” 

2. rozliczanie dotacji dla klubów sportowych na zadania publiczne 

3. współorganizacja Złotego Dyktanda 

4. współorganizacja Mistrzostw Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 

5. współorganizacja VIII Ogólnopolskiego Turnieju Ju Jitsu Dzieci i Młodzików oraz Sport Kenjutsu 

o Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja 

 

Główny specjalista ds. informatyki 

1. Na stronie www.zlotoryja.pl : 

2. bieżąca aktualizacja strony 

3. zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej (w celu polepszenia jakości 

audio nagrywanego materiału zastosowano rejestrator dźwięku.) 

4. aktualizacja podstrony www.inwestycje.zlotoryja.pl (Interaktywna Mapa Inwestycji – na której 

zaznaczane są inwestycje od 2015 roku wraz z krótkim opisem) 

5. Aktualizacja rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

6. Publikacja dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej (ogłoszenia, przetargi itp.) 

7. Aktualizacja oprogramowania dziedzinowego. 

8. Sprawy bieżące. 

 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Przygotowano listopadowe posiedzenia komisji i Sesję Rady Miejskiej 

2. Trwa inwentaryzacja 

3. Przygotowano aneksy do umów dystrybucji energii elektrycznej dla wszystkich jednostek 

4. Przygotowano umowy na sprzedaż energii elektrycznej dla wszystkich jednostek 

5. Wystawiono 8 zaświadczeń byłym pracownikom zlikwidowanych zakładów, których akta 

http://www.zlotoryja.pl/
http://www.inwestycje.zlotoryja.pl/
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osobowe są przechowywane w Urzędzie Miejskim 

6. Zaktualizowano rejestr umów i zarządzeń 

 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Realizowano bieżące zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych. Obsługa 

mieszkańców. 

2. Przygotowano dane statystyczne z wykonanych zadań zleconych, zestawienie przekazano do 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

3. Rozpoczęły się prace związane z kwalifikacją wojskową, która zostanie przeprowadzona w 2017 

roku. 

4. Dokonano weryfikacji danych wprowadzonych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w 

Legnicy do nowopowstałego modułu „SŁOWNIKI” w rejestrze wyborców. 

5. Dokonano analizy niezgodności w nazwach ulic w katalogu tut. Urzędu z wykazami nazw ulic 

innych urzędów, które naniosły zmiany danych mieszkańców naszego miasta. Po weryfikacji 

usunięto rozbieżności. 

6. Na wniosek Proboszczów ustalono liczbę mieszkańców w poszczególnych Parafiach z podziałem 

na ulice/place. 

 

Wydział Gospodarki Odpadami 

- podpisanie umowy z firmą TRANSTAL na dostawę dwóch wiat będących wyposażeniem PSZOK 

- wdrażanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej 

Złotoryja na lata 2015 – 2032 (zamieszczenie wniosków dla mieszkańców na stronie UM) 

- wydrukowano upomnienia. 

- obsługa PSZOK-a 

 

Wydział Budżetu i Finansów 

1. Uzgadnianie kont do sprawozdań za III kwartał 2016 r. 

2. Sprawdzanie pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym sprawozdań za III 

kwartał 2016 r. z jednostek podległych 
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3. Sporządzenie sprawozdań RB z dochodów i wydatków za III kwartał 2016 r. 

4. Przyjmowanie  deklaracji i korekt  deklaracji  o  podatkach  od  osób   fizycznych  i 

prawnych, 

5. Wystawienie tytułów wykonawczych: 

- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne i osoby prawne 

- za mandaty, zajecie pasa drogowego 

- za opłatę dodatkową 

- podatek od środków transportu 

6. Wystawienie wezwań do zapłaty za czynsze dzierżawne, 

7. Wydawanie zaświadczeń  o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, 

8. Wystawienie faktur za lokale użytkowe za m-c XI-2016 r., 

9. 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 (rata podatku), likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz 

oprogramowania na podstawie protokołów likwidacji sporządzonych przez Komisję 

Likwidacyjną. 

 

Wydział Mienia 

1) Zabezpieczenie zapadliska na Młynówce ul. Kolejowa 

2) Wykonanie chodnika ul. Broniewskiego 2 

3) Rozebranie murku i montaż barierek ul. Nad Zalewem-parking 

4) zamówiono dwa parkomaty uliczne na ul. Żeromskiego i Boh. Getta Warszawskiego 

5) podpisano umowy na WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. 

Poprawa bezpieczeństwa na ul. Szkolnej (1600 zł); Poprawa bezpieczeństwa na ul. Górnej 

(1600 zł); Zmiana stałej organizacji ruchu na pl. Matejki (800 zł) - Andrzej Baszak. 

6) Naprawa drogi szutrowej ul. Wiejska – ubijanie zagęszczanie 
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7) Zakończenie remontu chodnika i opasek wokół budynku ul. Słoneczna 

8) Zakończenie naprawy asfaltem na zimno ul. Kolejowa 

9) Zamontowano barierki na ul. Chrobrego 

10) Zamontowano barierki na ul. Lubelskiej (koło przejścia dla pieszych) 

11) Zakończono i odebrano zadanie pn. Odwodnienie terenu przy ul. Asnyka 7 

12) Zamontowano dodatkowe oprawy na ul. Cmentarnej (doświetlenie cmentarza) 

13) Dokonano odbioru końcowego robót Szkolna 7 - klatka schodowa 

14) Zakończono naprawę chodnika ul. Kolejowa 

15) Wykonano naprawę nawierzchni mieszkanka bazaltową (koparka): ul. Bukowa, Polna, 

Podmiejska, Łąkowa, Jerzmanicka 

16) Uporządkowanie podwórka ul. Wyszyńskiego (sprzątanie, wywóz śmieci wycinanie 

krzewów, koszenie chwatów) 

17) Naprawa kładki dla pieszych, wymiana desek ul. Sportowa – 3-go Maja 

18) Wykonano eksmisję z lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 3/5 

19) Ogłoszono przetarg na najem lokali użytkowych przy ul. Szkolnej 8c/1 i 8c/2. Przetarg 

odbędzie się 24 listopada (1zł/m2/m-c netto) 

20) Sadzenie drzewek na ul. Kościuszki 

 

Główny specjalista ds. oświaty 

1. Wyliczono dotację na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu Miasta Złotoryja dla: 

Niepublicznego Przedszkola Językowego,,Michałek" w Złotoryi, Przedszkola Niepublicznego   

im.   Misia   Uszatka   w   Złotoryi,   Niepublicznego   Przedszkola Montessori 

,,Kangurek" oraz Niepublicznego Przedszkola,,Pozytywka"; 

2. Przygotowano i wysłano do gmin, noty księgowe za miesiąc październik z tytułu uczęszczania 

do publicznych i  niepublicznych przedszkoli dzieci z innych gmin; 

3. Do GUS wysłano zaktualizowany rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących 

działalność na terenie Miasta Złotoryja; 

4. Do Wojewody Dolnośląskiego złożono wniosek o dofinansowanie na zakup książek do 
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bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"; 

5. Z Powiatem Złotoryjskim podpisano porozumienie na realizację rządowego programu 

"Wyprawka szkolna 2016"; 

6. Z Urzędem Miasta Legnica podpisano porozumienie w sprawie organizacji religii dla uczniów w 

pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Prawosławnej; 

7. Opracowano budżet Oświaty na 2017 rok wraz z załącznikami. 

8. Wydawane są decyzje dla przedsiębiorców w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów 

kształcenia zawodowego młodocianych pracowników; 

9. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2016; 

10. Podpisano aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017. 

 

Straż Miejska 

1. Zabezpieczenie  i  obstawa : 

- akcja  znicz. – służba  na  posterunkach  w  obrębie cmentarza. 

- marsz  wszystkich świętych 

- Narodowe  Święto Niepodległości 

2. Zatrzymano i przekazano policji 1 osobę zakłócającą porządek na ul. Basztowej. Pogotowiu 

ratunkowemu, po udzieleniu pierwszej pomocy przekazano mężczyznę który zasłabł  na  ulicy. 

Chory  na cukrzycę. 

3. Czterokrotnie interweniowano w związku z zabezpieczeniem  miejsc  niebezpiecznych (ul. 11 

listopada – 2 razy odnośnie zapadniętej jezdni, ul. Wyszyńskiego – zapadnięta studzienka, ul. 

Rynek  -  uszkodzona latarnia). 

4. Odłowiono i przewieziono do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy 2 

bezdomne  psy  z  terenu miasta. 

5. Asystowano 2 krotnie pracownikom RPK, UM i komornikowi sądowemu w związku z eksmisją i 

zabezpieczeniem lokalu. (pracownikom MOPS podczas interwencji dotyczącej spraw 

opiekuńczych. 

6. Zrealizowano  3  konwoje   wartości  pieniężnych  dla  UM Złotoryja. 

7. Przeprowadzono 4 wywiady - 3 kontrole, na zlecenie WSO UM Złotoryja odnośnie 

postępowania o wymeldowanie, zameldowanie oraz 1 dla WM  w  sprawie  zmiany najmu 
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śmierci  głównego najemcy. 

8. Wspólnie ze strażą leśną przeprowadzono kontrolę  targowiska  i  handlu  przy cmentarzu  

odnośnie  kradzieży gałęzi  drzew  iglastych  przed  dniem  wszystkich świętych. 

9. Systematycznie dokonywane są kontrole stanu technicznego Parkometrów oraz 

obsługiwana  jest  wymiana  i opróżnianie  tych urządzeń. 

10. Interwencje : drogowe - 19 porządkowe - 10 zwierzęta, psy - 7 

 
ZOKIR 

ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ i zajęć merytorycznych 

1. Edukacja Filmowa pod hasłem: „Nowe Horyzonty” – 4 projekcje filmowe 

2. Uczestnictwo Teatru Trzech Pokoleń w krakowskim VII Ogólnopolskim Festiwalu teatralnym 

„W scenie „i” 

3. 23 złotoryjski Przegląd Piosenki Dziecięcej 

4. 19. Koncert Zaduszkowy 

5. Festiwal Piosenki Patriotycznej 

IMPREZY przy współpracy ZOKiR 

1. Prelekcja na temat „Bezpieczeństwa osób starszych” 

2. Senioralia 2016 

3. Koncert „Pomoc dla pogorzelców” 

4. Debata pracodawców 

5. Koncert profilaktyczny /2 występy o. Łukasz Buksa/ 

6. Zebranie sprawozdawczo- wyborcze OSP /powiatu złotoryjskiego/ 

7. Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 

PRACE TECHNICZNO – GOSPODARCZE 

1. Obsługa techniczno – akustyczna uroczystości z okazji Dnia Niepodległości 

2. Prace techniczno gospodarcze nad zalewem złotoryjskim 

3. Przygotowanie do kontroli jazu i przepustów wodnych do kontroli przedstawicieli RZGW z 
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Legnicy 

4. Zabezpieczenie instalacji wodnych w obiekcie WC przy zalewie złotoryjskim. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

 1 spotkanie Popołudnia z baśnią 

 1 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 

 4 lekcje biblioteczne z uczniami złotoryjskich szkół i przedszkoli 

 1 spotkanie z cyklu Cała Polska Czyta Dzieciom 

 Zakupiono 467 szt. woluminów na kwotę 10 141,20 zł 

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Spółka wykonywała następujące prace bieżące: 

- eksploatacja sieci wod. – kan na terenie gminy Krotoszyce, 

- usunięto 30 awarii – zgłoszenia dotyczące instalacji elektrycznych, gazowych i wodnych w 

zasobach komunalnych, 

- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, gminy Krotoszyce i gminy 

Zagrodno, 

- wykonano bieżące prace związane z pielęgnacją zieleni, utrzymaniem czystości i konserwacją 

elementów małej architektury w mieście, 

- konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście oraz rozwieszanie iluminacji świątecznych na 

terenie miasta Złotoryja 

2. Ekipa remontowo - budowlana RPK wykonywała prace związane m.in. z 

remontem  elewacji  na budynku Karola Miarki 8. 

3. Wszczęto procedurę odbioru robót remontowo-budowlanych polegających na dostawie i 

wymianie stolarki drzwiowej w zasobach stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja 

zarządzanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi.  (wykonawca 

INVEST GROUP, ul. Izerska 27, 59-220 Legnica) 

4. Przetarg   ograniczony   na   roboty   budowlane   związane   z   inwestycją   na       zadaniu 
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„Modernizacja   oczyszczalni   ścieków   w   Złotoryi”   –      Ogłoszenie o   

wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpiło w dniu 9 listopada 2016 r. Wybrany wykonawca 

Konsorcjum, Lider - Inżynieria Rzeszów. Termin podpisania umowy – 28.11.2016r. 

5. Ogłoszenie o wszczęciu postępowanie dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej 

technologii zabezpieczenia przeciwwilgociowego oraz remontu części podpiwniczonej siedziby RPK 

sp. z o.o al. Miła 2 w Złotoryi” zbieranie ofert do 21.11.2016 r. 

6. W dniu 16 listopada 2016 r. złożono ofertę dla Gminy Krotoszyce na zadanie "Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Krotoszyce” – przetarg jeszcze nie rozstrzygnięty. Oferty złożyły trzy firmy. 

7. Rozpoczęto procedurę przetargu nieograniczonego na „Odbiór osadów ściekowych z 

oczyszczalni ścieków w Złotoryi” Etap – opracowywanie SIWZ. 

8. Rozpoczęto procedurę na dostawę materiałów promocyjnych na zadaniu    inwestycyjnym 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi”. Etap: opracowywanie 

dokumentów postępowania. 

9. Zakończenie procedury wyboru wykonawcy dla zadania w zakresie oprawy geodezyjnej oraz 

dostawę materiałów dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamiennej”. 

 

Hala Sportowa Tęcza 

Organizacja i współorganizacja wydarzeń: 

 VIII Ogólnopolski Turniej JuJitsu oraz Sport Kenjutsu o Puchar Burmistrza Miasta 

Złotoryja 

 Turniej siatkówki „Siatkówka wśród gwiazd” 

 Turniej tenisa ziemnego 

 mecze ligowe KKS Renbut 

 

Pozostałe działania 

1. Burmistrz miasta wziął udział w: 

- w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

- debacie poświęconej rynkowi pracy i edukacji w powiecie złotoryjskim, 

- posiedzeniu Sądu Apelacyjnego i ogłoszeniu wyroku w sprawie przeciwko Gminie Miejskiej 

Złotoryja z powództwa pp. Baranów, 

- radzie technicznej w DSDiK w sprawie przygotowania Programu Funkcjonalno Użytkowego 
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dla budowy obejścia miasta Złotoryja, 

- Radzie Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.  z o.o. w Złotoryi, 

- Lokalnym Forum Programu Równać Szanse -  Młodzież w małym mieście zorganizowanym 

przez Stowarzyszenie Nasze Rio, 

- jubileuszu 5-lecia abstynencji w Klubie Abstynenta, 

- otwarciu Mistrzostw Polski WRPF w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, 

- Złotym Dyktandzie, 

- audycji radiowej Polskiego Radia na temat Złotoryi i Krainy Wygasłych Wulkanów, 

- otwarciu oraz zamknięciu Ogólnopolskiego Turnieju Ju Jitsu, 

- XIX Koncercie Zaduszkowym oraz w spotkani z Chórem Bacalarus, 

- obchodach święta niepodległości w Zespole Szkół Miejskich, 

- konkursie Aureus Rerum Scriptor w Zespole Szkół Miejskich, 

- obchodach Święta Niepodległości i ślubowaniu uczniów kalsy Bezpieczeństwo Narodowe 

Obronność i Prewencja, 

- Festiwalu Piosenki Patriotycznej, 

- Spotkaniu Integracyjnym Stowarzyszenia klub Abstynenta Relax, 

- Konferencji Samorządowej Dolnośląska Piłka Nożna, 

- Sympozjum na temat pozyskiwania inwestorów w Dolnośląskiej Agencji Współpracy 

Gospodarczej we Wrocławiu, 

- wizycie studyjnej na stadionie w Lubawce, 

- uroczystym przekazaniu karetki pogotowia dla oddziału w Złotoryi, 

- otwarciu XXXIII Zjazdu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, 

- Gali Złotego Dyktanda, 

- programie Telewizji Polskiej w Złotym Stoku na temat obostrzeń w przepisach dotyczących 

podziemnych tras turystycznych, 

- otwarciu Festiwalu Watch Docs, 

- konferencji „Miasta w strefie S-3”, 

- uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, 

- spotkaniu z nowym właścicielem spółki „Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka w Starostwie 

Powiatowym. 

2. Burmistrz miasta spotkał się z: 

- mieszkańcami kwartału ul. Piłsudskiego – Mickiewicza – Przelot – pl. Matejki w sprawie 

zagospodarowania podwórka oraz poprawy bezpieczeństwa, 

- biurem architektonicznym TGW Architekci w sprawie współpracy w pozyskiwaniu 

inwestorów zewnętrznych, 

- z firmą Allman Managment, która zaprezentowała koncepcję budowy basenu krytego, 

- Prezesem oraz pracownikami Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze w 

sprawie uzgodnienia koncepcji budowy bloku mieszkalnego przy ul. Klasztornej, 

- Komendantem Dolnośląskiej Chorągwi ZHP w sprawie dalszej współpracy, 

- Dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w sprawie budowy obwodnicy, 

- pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odnośnie podwyżek wynagrodzeń, 

- mieszkańcami ul. Podmiejskiej i Nasypowej w sprawie budowy drogi 

3. Burmistrz przyjął delegację niemieckiego miasta Pulsnitz. 
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4. Burmistrz uczestniczył w wizycie roboczej w czeskim mieście Mimoń. 

5. Sekretarz Miasta wziął udział w spotkaniu z przedsiębiorcami sprzedającymi wyroby 

spirytusowe w sprawie podsumowania akcji „zakupu kontrolowanego”. 
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Grudzień 2016 

 

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. Otrzymano Aneks do umowy o dofinansowanie ze środków FRKF zadania inwestycyjnego w 

ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej; 

3. Przygotowano i wysłano do Ministerstwa Sportu i Turystyki Wniosek o uruchomienie środków 

FRKF na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.,,Modernizacja kompleksu 

lekkoatletycznego na stadionie  sportowym w Złotoryi  przy ul. Sportowej 7, wariant – 400 m 

certyfikowany”;          

4. Przygotowano i wysłano do Urzędu Skarbowego oraz do podmiotu z którym zawarta została 

umowa o dofinansowanie informacji dotyczącej umów o dofinansowanie sporządzonej według 

wzoru określonego w załączniku nr 3 do centralizacji rozliczeń VAT;  

5. Przygotowano i wysłano do UMWD we Wrocławiu oraz do Gminy Jawor oświadczenia o 

kwalifikowalności podatku VAT wraz z aktualnym zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego w 

Złotoryi potwierdzającym status Beneficjenta i Partnera Projektu jako podatnika podatku od 

towarów i usług w ramach projektów zrealizowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013 

będących w okresie trwałości; 

6. Prace nad  zmianą (aktualizacją) Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Złotoryja, 

przygotowanie, oraz przekazanie Uchwały w sprawie zmiany dotyczącej PGN do WOU;  

7. Odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania projektu Rewitalizacji obszaru zdegradowanego 

Miasta Złotoryja oraz ścieżek rowerowych; 

8. Odbyło się spotkanie dotyczące koncepcji adaptacji budynku przy pl. Sprzymierzeńców - na 

potrzeby muzeum /centrum wiedzy w Złotoryi; 

9. Prowadzenie fanpage’a  Gospodarcza Złotoryja; 

10. Uczestnictwo w posiedzeniu Komitetu sterującego ZIT AJ Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; 

11. Sprawy bieżące,  realizacja płatności rachunków i faktur. 
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Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta 

 Sprzedano 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców 

 Pozytywnie rozstrzygnięto I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

zabudowanej garażem przy ul. Zimowej w Złotoryi  

 Ogłoszono I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż: 

- nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Kolejowej 17 w Złotoryi 

- garażu przy ul. Zimowej w Złotoryi 

 Wysłano zapytania ofertowe na kontynuację zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Złotoryi 

 Przygotowano załączniki graficzne do Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp 

rejonu ulicy Jerzmanickiej, Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki oraz Złotoryjskiej Strefy 

Intensywnego Rozwoju Gospodarczego w Złotoryi – aktualizacja opracowań 

 Przygotowano 2 opinie n.t. projektu zmiany Studium Gminy Wiejskiej Złotoryja obr. Jerzmanice 

Zdrój – mała elektrownia wodna 

 Wysłano Zapytania ofertowe na wykonywanie dla Gminy prac geodezyjno-kartograficznych na 

2017r. 

 Wykonano analizę i dokumentację do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości przy ulicy Reymonta 8, Hożej 9, Hożej 3 i Piłsudskiego 16 

 Przygotowano wniosek wraz z załącznikami o przejęcie gruntu przy ulicy Piastowej od Agencji 

Nieruchomości Rolnych na zadania własne – gromadzenie bioodpadów 

 Przygotowano Porozumienie ze SM Agat ws. rozwiązania umowy użytkowania wieczystego 

działek nr 523/2 i 523/5 obr. 8 – ul. Letnia 

 Wydano 3 decyzje podziałowe, 5 zaświadczeń o zgodności z MPZP 

 Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska podpisano umowę pożyczki na budowę punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK – utwardzenie nawierzchni i ogrodzenie terenu 

przy placu Sprzymierzeńców w Złotoryi.  

 Podpisano umowę na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie dla Prowincji Św. Jadwigi 

Zakon Braci Mniejszych na położenie części nowego pokrycia dachu Klasztoru Zakonu Braci 

Mniejszych w Złotoryi przy ul. Klasztornej 18. 

 Trwają prace odbiorowe na inwestycji przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska 

Polskiego.  

 

Wydział Spraw Społecznych 

1. rozliczenia dotacji dla klubów sportowych 

2. przygotowania do ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

3. organizacja spotkania Złotoryjskiej Rady Seniorów 

4. przygotowanie Kalendarza Imprez Kulturalno - Sportowych 2017 

5. wydanie Kalendarza ściennego 2017 i ulotek promocyjnych o Krzywej Baszcie Kowalskiej 

6. przygotowywanie spotkań świątecznych Burmistrza Miasta Złotoryja z mieszkańcami miasta 

7. przygotowanie spotkania dotyczącego reaktywacji linii kolejowej Legnica – Jelenia Góra przez 

Złotoryję 
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Główny specjalista ds. informatyki 

1. Na stronie www.zlotoryja.pl : 

a. bieżąca aktualizacja strony, 

b. zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej, 

c. aktualizacja podstrony www.inwestycje.zlotoryja.pl (Interaktywna Mapa Inwestycji – 

na której zaznaczane są inwestycje od 2015 roku wraz z krótkim opisem). 

2. Aktualizacja rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Publikacja dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej (ogłoszenia, przetargi itp.) 

4. Aktualizacja oprogramowania dziedzinowego. 

5. Prace związane z Centralizacją VAT-u. 

6. Wdrożono rozwiązanie umożliwiające transmisję obrad z Sesji Rady Miejskiej na żywo w 

internecie (jesteśmy pierwszym Urzędem w powiecie złotoryjskim, koszt takiej transmisji 

to praktycznie 0 zł nie wliczając prądu i internetu). 

7. Sprawy bieżące. 

 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Przygotowano grudniowe posiedzenia komisji i Sesję Rady Miejskiej 

2. Trwa inwentaryzacja i jej rozliczanie 

3. Usunięto awarię łączy telekomunikacyjnych 

4. Zawarto nowe polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych 

5. Przygotowano informację przedkontrolną 

6. Wystawiono 12 zaświadczeń byłym pracownikom zlikwidowanych zakładów, których akta 

osobowe są przechowywane w Urzędzie Miejskim 

7. Zaktualizowano rejestr umów i zarządzeń 

 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Realizowano bieżące zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych. Obsługa 

mieszkańców. 

 

2. Przygotowano dane statystyczne  z wykonanych zadań zleconych, zestawienie przekazano do 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

3. Trwają prace związane z kwalifikacją wojskową, która zostanie przeprowadzona w 2017 roku. 

 
 

 

http://www.zlotoryja.pl/
http://www.inwestycje.zlotoryja.pl/
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Wydział Gospodarki Odpadami 

1. dostawa dwóch wiat będących wyposażeniem PSZOK-a  

2. przyjmowanie wniosków dot. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015 – 2032 (do dnia 16 grudnia wpłynęło 7 wniosków) 

3. obsługa PSZOK-a 

4. współorganizacja zbiórki elektrośmieci, która odbyła się 3 grudnia 2016 r. (firma odbierająca 

AG-EKO z Lubina) 

 

Wydział Budżetu i Finansów 

1. Przygotowanie zapytania ofertowego na bankową obsługę Budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja 

oraz gminnych jednostek organizacyjnych, 

2. Uzgadnianie kont do sprawozdań miesięcznych za listopad 2016 r. 

3. Sprawdzanie pod względem rachunkowym, formalnym  i merytorycznym sprawozdań                     

za listopad 2016 r. z jednostek podległych 

4. Przyjmowanie deklaracji  i  korekt deklaracji o podatkach od osób fizycznych i prawnych, 

5. Wystawienie tytułów wykonawczych: 

- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne i osoby prawne  
- za mandaty, zajecie pasa drogowego  
- za opłatę dodatkową  
- podatek od środków transportu  

6. Wystawianie powiadomień o nadpłacie podatków, 

7. Wystawienie wezwań do zapłaty za czynsze dzierżawne, 

8. Wydawanie zaświadczeń  o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, 

9. Wystawienie faktur za lokale użytkowe za m-c XII-2016 r., 

10. 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 (rata podatku), 

11.  rozliczanie inwentaryzacji. 

 

Wydział Mienia 

1. Zabezpieczenie zapadliska na Młynówce ul. Kolejowa 

2. Wykonanie chodnika ul. Broniewskiego 2 

3. Rozebranie murku i montaż barierek ul. Nad Zalewem-parking 

4. zamówiono dwa parkomaty uliczne na ul. Żeromskiego i Boh. Getta Warszawskiego 
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5. podpisano umowy na WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.  

Poprawa bezpieczeństwa na ul. Szkolnej (1600 zł); Poprawa bezpieczeństwa na ul. Górnej 

(1600 zł); Zmiana stałej organizacji ruchu na pl. Matejki (800 zł) - Andrzej Baszak. 

6. Naprawa drogi szutrowej ul. Wiejska – ubijanie zagęszczanie 

7. Zakończenie remontu chodnika i opasek wokół budynku ul. Słoneczna 

8. Zakończenie naprawy asfaltem na zimno ul. Kolejowa 

9. Zamontowano barierki na ul. Chrobrego 

10. Zamontowano barierki na ul. Lubelskiej (koło przejścia dla pieszych) 

11. Zakończono i odebrano zadanie pn. Odwodnienie terenu przy ul. Asnyka 7 

12. Zamontowano dodatkowe oprawy na ul. Cmentarnej (doświetlenie cmentarza) 

13. Dokonano odbioru końcowego robót Szkolna 7 - klatka schodowa 

14. Zakończono naprawę chodnika ul. Kolejowa 

15. Wykonano naprawę nawierzchni mieszkanka bazaltową (koparka): ul. Bukowa, Polna,  

Podmiejska, Łąkowa, Jerzmanicka 

16. Uporządkowanie podwórka ul. Wyszyńskiego (sprzątanie, wywóz śmieci wycinanie krzewów, 

koszenie chwatów) 

17. Naprawa kładki dla pieszych, wymiana desek ul. Sportowa – 3-go Maja 

18. Wykonano eksmisję z lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 3/5 

19. Ogłoszono przetarg na najem lokali użytkowych przy ul. Szkolnej 8c/1 i 8c/2. Przetarg 

odbędzie się 24 listopada (1zł/m2/m-c netto) 

20. Sadzenie drzewek na ul. Kościuszki 

 

Główny specjalista ds. oświaty 

1. Wyliczono dotację na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z terenu Miasta Złotoryja dla: 

Niepublicznego Przedszkola Językowego,,Michałek” w Złotoryi, Przedszkola Niepublicznego 

im. Misia Uszatka w Złotoryi, Niepublicznego Przedszkola Montessori,,Kangurek” oraz 

Niepublicznego Przedszkola,,Pozytywka”; 

2. Przygotowano i wysłano do gmin, noty księgowe za miesiąc grudzień z tytułu uczęszczania do 

publicznych i  niepublicznych przedszkoli dzieci z innych gmin;  

3. Wydawane są decyzje dla przedsiębiorców w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów 

kształcenia zawodowego młodocianych pracowników;   

4. Przeprowadzono obowiązkowe badania lekarskie dla uczniów klas sportowych w Szkole 

Podstawowej nr 1 i Zespole Szkół Miejskich. 
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5. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2016;  

 

Straż Miejska 

1.  Zabezpieczenie  i  obstawa :      

  -  uliczny  bieg  mikołajkowy 

  -  spotkanie  burmistrzów  odnośnie  reaktywowania połączeń kolejowych.                                                      

2.  Zatrzymano  i  przekazano  policji  1  osobę  poszukiwaną  listem gończym. 

3.  Zabezpieczono  miejsca  niebezpieczne  -  ul. Mickiewicza –odpadajacy tynk, ul. Kościuszki  drzewo 

wywrócone przez wichurę i dopilnowano  usunięcia zagrożeń. 

4.  Odłowiono  i  przewieziono  do  schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  w  Legnicy 2 bezdomne  

psy  z  terenu  miasta. 

5. Udzielono   3  asyst: pracownikom  RPK, UM i komornikowi  sądowemu  w  związku  z  eksmisją  i  

zabezpieczeniem lokalu, pracownikom  MOPS  podczas  interwencji  dotyczącej  spraw opiekuńczych, 

pracownikom  wspólnot  RPK  w  zwiazku  z  kontrolą  kominiarską. 

6.   Zrealizowano  3  konwoje   wartości  pieniężnych  dla  UM Złotoryja. 

7.  Przeprowadzono  8  wywiadów  -  6 kontroli,  na  zlecenie WSO UM Złotoryja  odnośnie  

postępowania  o  wymeldowanie, zameldowanie   

- 1  dla  WM  UM w sprawie zmiany najmu  po śmierci głównego najemcy.    

- 1  dla  WBIF UM w sprawie  oświadczenia o nie posiadaniu psa.  

8.  Usunięto  4  wraki  pojazdów  z  terenu  miasta (Złota, w.p-2      Konopnickiej ) 

9.  Systematycznie  dokonywane  są  kontrole  i  patrolowane  są drogi  objazdów  w  związku  z  

remontem  ul. Wojska Polskiego, w  związku  z  występującymi  utrudnieniami. (parkujące  pojazdy, 

uszkodzone  oznakowania,  organizacja  prac). 

10.  Na  wniosek  Zespołu  Szkół  Miejskich  patrolowane  są  tereny  przyszkolne  w  związku  z  

negatywnymi  zachowaniami  młodzieży -  wagary, palenie  papierosów  oraz  w  godzinach  rannych  

czuwanie  nad  ruchem  pieszych  w  obrębie ulic  Hoża, Mieszka I, H. Brodatego (okresowe). 

11.  Dokonywane  są  kontrole  koryta  rzeki  w  związku  z  szkodami  wyrządzanymi  przez  bobry. 

12. W ramach czynności porządkowych podejmowano interwencje dotyczące  zanieczyszczania  drogi  

przy  prowadzonych  inwestycjach  (ul. Strefowa ,  ul. Sportowa, ul.  Krzywoustego )  a  także  

remontowych  (ul. Krasickiego). 

13.  W  związku  ze  zgłoszeniami  dokonano  4  kontroli  pod względem  wypalania  w  piecach  

materiałów  zabronionych.- niepotwierdzone. 

      

 

ZOKIR 

ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ i zajęć merytorycznych 

 

1. Edukacja Filmowa pod hasłem: „Nowe Horyzonty” – 6 projekcji filmowych 

2. ‘Dla Ciebie Mikołaju’ – prezentacje sceniczne przedszkolaków 

3. Wizyty Mikołajkowe na zamówienie (5-6 grudnia) 

4. Konkursy: ‘100 zabawek na choinkę’ i ‘Szopka Bożonarodzeniowa’ 

5. Przygotowanie techniczno – organizacyjne do imprez: 
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- Przegląd Kolęd, - 21 złotoryjska Wigilia w Rynku - Sylwestrowa Gala Operetkowa 

 

IMPREZY przy współpracy ZOKiR 

 

1. 30-lecie Koła Diabetyków w Złotoryi 

2. Festiwal Filmowy ‘Watch docs’ (prawa człowieka) 

3. Bieg Mikołajkowy – obsługa akustyczna 

4. ‘Ocalić od zapomnienia’ – koncert piosenki 

5. X-lecie KS ‘Renbut’ Złotoryja 

6. Narodowy Teatr Edukacji – spektakle teatralne 

7. Podsumowanie sezonu Street Dance Academy 

8. Przegląd Twórczości osób  z cięższym przystosowaniem społecznym 

 

PRACE TECHNICZNO – GOSPODARCZE 

 

1.  Renowacja wewnętrznej klatki schodowej w ZOKiR 

2. Inwentaryzacja w obiektach Pałacyk nad zalewem i pokoje gościnne na terenie basenu 

złotoryjskiego 

3. Prace przygotowawczo - techniczne do imprez (scena, zadaszenie, dekoracje, reklama) 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Organizacja wydarzeń: 

 Konkurs fotograficzny „mali mieszkańcy łąki w obiektywie” 

 „Piaskowe Kartki” – warsztaty; Czaple Wioska Piasku i Kamienia 

 Lekcja biblioteczna „Tajemnice kina” 

 Lekcja biblioteczna – „Kamyczek w bibliotece” 

 Lekcja biblioteczna „Co można robić w bibliotece” 

 „Mydło inspirowane ziołami” – warsztaty; Zielone laboratorium Rzeszówek Maciej 

Zawierucha 

 Lekcja biblioteczna – „Dzień Pluszowego Misia” 

 Lekcja biblioteczna – „Dzień Pluszowego Misia” 

 Lekcja biblioteczna – „Górniczy trud” 

 „Przygoda z dopalaczami czyli spacer ze śmiercią”- warsztaty z Iwoną Podlasińską 

 „Autostrada do piekła” – Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa 

 Lekcja biblioteczna – „Sanie Świętego Mikołaja” 

 Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską „To się nie mieści w głowie czyli na wesoło z 

autorką książek dla dzieci” 
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 Popołudnia z baśnią – „Zimowo i świątecznie” 

 Dyskusyjny Klub książki – A. Wajrak „Wilki” 

 Lekcja biblioteczna – „Święta tuż tuż” 

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Spółka wykonywała następujące prace bieżące: 

- eksploatacja sieci wod. – kan na terenie gminy Krotoszyce, 

- usunięto 48 awarii – zgłoszenia dotyczące instalacji elektrycznych, gazowych i wodnych w 

zasobach komunalnych, 

- odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, gminy Krotoszyce i 

gminy Zagrodno, 

- wykonano bieżące prace związane z pielęgnacją zieleni, utrzymaniem czystości  i 

konserwacją elementów małej architektury w mieście, 

- konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście oraz rozwieszanie iluminacji świątecznych na 

terenie miasta Złotoryja 

2. Zakończenie postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z inwestycją na 

zadaniu „Modernizacja oczyszczalni ścieków  

w Złotoryi” –  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  nastąpiło  

w dniu 9 listopada 2016 r. Podpisanie umowy z wykonawca Konsorcjum, Lider - Inżynieria 

Rzeszów. 

3. Rozpoczęto procedurę przetargu nieograniczonego na „Odbiór osadów ściekowych z 

oczyszczalni ścieków w Złotoryi”. 

4. Rozpoczęto procedurę poprzez ogłoszenie zaproszenie do składania ofert na zadanie 

„Wykonanie przeglądów budowlanych, elektrycznych oraz gazowych obiektów RPK. 

5. Rozpoczęto procedurę poprzez ogłoszenie zaproszenie do składania ofert na zadanie 

„Dostawa kwiatów jednorocznych do obsadzeń na terenie miasta Złotoryja w okresie od 

marca do maja” – termin składania ofert do 19.12.2016 r. 

6. Opracowano i złożono ofertę w przetargu ogłoszonym przez Gminę Zagrodno w zakresie 

Odbiór odpadów komunalnych z Gminy Zagrodno – RPK złożyło ofertę jako jedyny 

wykonawca. 

7. Trwa przygotowanie do złożenia oferty dla Gminy Mściwojów na zadanie "Odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Mściwojów” 

8. Ekipa remontowo - budowlana RPK wykonywała prace związane m.in.  

 z remontem  elewacji  na budynku Karola Miarki 8, 

 remontem pomieszczeń MOPS –u. 

9. Montaż i podłączanie do zasilania iluminacji świątecznych na terenie miasta. 

10. Przeprowadzono Akcję Zima. 
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Hala Sportowa Tęcza 

Organizacja i współorganizacja wydarzeń: 

 Turniej koszykówki 

 IX Międzynarodowy Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej 

 Turniej Tenisa Stołowego 50+ 

 Gwiazdkowy Turniej Tenisa 

 Złota Gwiazdka 

 Liga piłki siatkowej 

 Liga piłki nożnej 

 
 
Pozostałe działania 

1. Burmistrz miasta wziął udział w: 

- Radzie Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.; 

- w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów rejonu jeleniogórsko – legnickiego, 

podczas którego odbyło się m.in. spotkanie z Dyrektorem wrocławskiego oddziały GDDKiA, na 

którym poruszono temat konieczności modernizacji odcinka autostrady A4 pomiędzy Legnicą 

a Wrocławiem, 

- otwarciu Turnieju Mikołajkowego w ping ponga dla dzieci i młodzieży, 

- otwarciu oraz zakończeniu IX Turnieju Integracyjnego w piłkę siatkową organizowanego 

przez KKS Ren-But; 

- uroczystej gali z okazji 10-lecia Klubu KKS Ren-But; 

- otwarciu II Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych - Uskrzydleni Sztuką;  

- przesłuchaniu strony w procesie, który wytoczyła Gminie Miejskiej Złotoryja firma Galmont. 

Przesłuchanie odbyło się w Sądzie w Łodzi; 

- panelach dyskusyjnych podczas Forum Gospodarczego w Karpaczu; 

- otwarciu Turnieju Tenisa Stołowego 50+; 

- otwarciu Zimowego Biegu Wulkanów na Zamku Grodziec; 

- imprezie promującej nowy kalendarz Miasta Legnica – Tajemnicza Legnica; 

- Konferencji zorganizowanej w sprawie przywrócenia połączeń pasażerskich na linii kolejowej 

Legnica – Jelenia Góra przez Złotoryję, Lwówek Śląski, Wleń, 

- obradach Rady Seniorów; 

- posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej; 

- naradzie dotyczącej zagospodarowania budynku przy ul. Sprzymierzeńców na muzeum; 

- podsumowaniu konkursu fotograficznego w Bibliotece Miejskiej; 

- Konferencji Regionalnego Programu Operacyjnego we Wrocławiu; 
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- otwarciu nowej siedziby Fundacji Ocelot w Legnicy; 

- Spotkaniu Wigilijnym w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek Śląski; 

- Konferencji na temat reformy oświaty zorganizowanej przez panią Poseł Marzenę Machałek, 

w której wzięli udział pani Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Dolnośląski oraz Kurator 

Wojewódzki; 

- uroczystych jasełkach w Przedszkolu nr 1; 

- jasełkach w Zespole Szkół Miejskich; 

2. Burmistrz miasta spotkał się z: 

- z kierownictwem firmy Schneider w celu omówienia aktualnych problemów na rynku pracy; 

- Dyrektorem Hotelu Qubus w Złotoryi; 

- z członkami Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej na uroczystym opłatku; 

- z dziećmi oraz pedagogami ze Świetlicy Terapeutycznej z okazji zbliżających się Świąt;  

- z członkami Klubu Abstynenta na uroczystej przedświątecznej kolacji; 

- pracownikami Przychodni Rejonowej z okazji Świąt; 

- podopiecznymi i pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy; 

- emerytami i rencistami skupionymi wokół Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z okazji 

Świąt; 

3. Z inicjatywy Burmistrza Miasta Złotoryja odbyła się Konferencja w sprawie przywrócenia 

połączeń pasażerskich na linii kolejowej Legnica – Jelenia Góra przez Złotoryję, Lwówek Śląski, Wleń, 

5. Sekretarz Miasta wziął udział w konferencji „Nie dla narkotyków” w Zgorzelcu; 

6. Zastępca Burmistrza wziął udział w:  

  - Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze. 

  - Spotkaniu Świątecznym  u Biskupa Legnickiego; 

  - Konferencji Mieszkanie+ oraz Partnerstwa Publiczno Prywatnego w Warszawie. 

7. Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego wziął udział w Gali Mistrzów Nordic Walking w Koszęcinie. 


