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Wstęp 

2016 r. był drugim rokiem kadencji, jednocześnie pierwszym pełnym rokiem, gdy następowały 

dynamiczne zmiany w sferze prawa, opieki socjalnej, edukacji i gospodarki w Polsce, co 

determinowało również działania, które były podejmowane. 

W 2016 roku kontynuowane były prace zapoczątkowane rok wcześniej. Tym razem skupiliśmy się na 

obsłudze pozyskanych inwestorów, rozwijaniu współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, 

restrukturyzacji oświaty oraz poprawie efektywności gospodarki odpadami. 

Cały czas wielka waga przywiązywana jest do rozwoju gospodarczego naszego Miasta. 

W złotoryjskiej podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozpoczęła się największa do tej 

pory inwestycja na terenie Złotoryi – budowa fabryki firmy Borgers. Do końca roku została ukończona 

pierwsza z czterech hal produkcyjnych o powierzchni 15 000 m2.  

Równocześnie podjęliśmy starania wspierające działalność firm na terenie miasta, służyły temu 

spotkania dedykowane przedsiębiorcom – „Kontakt” oraz utworzenie Miejskiego Banku Kadr.  

Chcąc uatrakcyjnić ofertę edukacyjną dla szkół podstawowych oraz gimnazjum, a także w związku  

z zapowiadaną reformą oświaty od początku 2016 r. przystąpiliśmy do reorganizacji placówek 

oświatowych. W Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 3 oraz w Gimnazjum powołane zostały klasy 

sportowe. Doprowadzono również do połączenia szkół przy ul. Wilczej w Zespół Szkół Miejskich. 

Przez cały rok nasze Miasto, jako lider czyniło starania, uwieńczone sukcesem, aby w grupie trzech 

gmin (Złotoryja Gmina Miejska, Złotoryja Gmina Wiejska oraz Gmina Zagrodno) zmienić region 

gospodarki odpadami na środkowo sudecki, co zapewniło nam niższe koszty składowania odpadów 

oraz lepsze wskaźniki segregacji. 

 

Kontakty z mieszkańcami 

Nadal  udoskonalano formy kontaktu z mieszkańcami. Na platformie „Zadaj Pytanie Burmistrzowi” 

udzielono ponad 400 odpowiedzi. Pojawiła się zakładka „Konsultacje społeczne”. Przede wszystkim 

jednak odbyło się wiele spotkań z mieszkańcami w różnej formie: w stowarzyszeniach, klubach, czy 

na zebraniach w terenie, w Urzędzie Miejskim oraz w Spółdzielni Mieszkaniowej.  

Systematycznie na łamach Gazety Złotoryjskiej  są publikowane interpelacje Radnych wraz  

z odpowiedziami. 

Pod koniec roku zostały uruchomione transmisje na żywo z sesji Rady Miejskiej. 
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Gospodarka 

Na terenie złotoryjskiej podstrefy LSSE swoje inwestycje realizowały firma Schneider (ok. 12 mln i ok. 

130 osób zatrudnionych) oraz Borgers (ponad 80 mln zł oraz rozpoczęta rekrutacja i szkolenie 

pracowników) . Nad obu przedsięwzięciami czuwali pracownicy Urzędu Miejskiemu, dzięki czemu 

procesy inwestycyjne przebiegły bez problemu. 

Cały czas czynione są zabiegi w sprawie poszerzenia złotoryjskiej podstrefy LSSE o blisko 20 ha. 

Wspieraliśmy również starania Gminy Zagrodno odnośnie włączenia do LSSE terenów po byłym 

lotnisku rosyjskim w Łukaszowie. 

Nasze Miasto wzięło udział w prestiżowym konkursie organizowanym przez Polską Agencję Informacji 

i Inwestycji Zagranicznych „Grunt na medal 2016”, gdzie wystawiona przez nas działka znalazła się  

w finale konkursu. 

Uzyskaliśmy również od Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej certyfikat „Gmina przyjazna 

inwestorowi”. 

Zorganizowaliśmy dwie edycje spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami pod nazwą „Kontakt”, platformę 

pozyskiwania wiedzy z dziedziny prawa gospodarczego, instrumentów finansowych oraz współpracy 

pomiędzy firmami.  

Utworzyliśmy Miejski Bank Kadr – instrument informatyczny pomagający w kojarzeniu pracodawców 

z osobami poszukującymi pracy. 

Warto zaznaczyć, że w porównaniu z rokiem 2014 o ponad 15 000 m2 wzrosła powierzchnia 

budynków związanych z działalnością gospodarczą do ponad 148 000 m2 (nie ujęto jeszcze m.in. 

ostatnich inwestycji w złotoryjskiej podstrefie LSSE). Natomiast wartość budowli, od których 

naliczany jest podatek od nieruchomości w tym samym okresie wzrosła z blisko 80 mln do przeszło 95 

mln zł. 

Każdy przedsiębiorca, który chce rozwijać swoją działalność na terenie Złotoryi, może liczyć na pomoc 

ze strony wydelegowanych pracowników Urzędu Miejskiego. 

 

Infrastruktura 

Pod koniec roku został przekazany plac budowy pod modernizację oczyszczalni ścieków (łączna 

wartość inwestycji ponad 43 mln zł).  Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska, po wielu latach starań rozpoczęła się największa inwestycja miejska. 

Wykonano nawierzchnię ul. Sandomierskiej, Małopolskiej i Świętokrzyskiej.  
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Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne zmodernizowało sieć wodociągową przy ul. Łąkowej, 

zakończyło inwestycje wodno-kanalizacyjną przy ul. Lubelskiej,  jest w trakcie przebudowy 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na ul. Wojska Polskiego. 

Zostały wykonane prace przygotowawcze do poszerzenia skrzyżowania na ul. Bolesława 

Krzywoustego.  

Zakończono proces nieodpłatnego przekazania terenów przez Agencję Nieruchomości Rolnych na 

rzecz miasta pod drogę łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Bolesława Krzywoustego.  

Została poszerzona płatna strefa parkowania, dzięki czemu możliwe stało się swobodne parkowanie 

samochodów w ciągu dnia na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego oraz Żeromskiego, co powinno 

zwiększyć dostępność do tych obszarów w centrum miasta przez osoby dojeżdżające. 

Sporządzono wieloletni Plan inwestycji drogowych w celu ustalenia priorytetów jeśli chodzi  

o remonty i budowę dróg na terenie Złotoryi. 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei rozpoczęła remont ul. Wojska Polskiego oraz mostu na ul. 

Chojnowskiej. Niestety ze względu na opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji i braku ich koordynacji ze 

strony DSDiK, prace nie zostały ukończone w zaplanowanym na początku zeszłego roku terminie. 

Planowany na 2016 r. remont nawierzchni ulicy Sienkiewicza został przesunięty w związku  

z inwestycją na ul. Wojska Polskiego na rok następny.  Należy jednak zaznaczyć, że w ostatnich latach 

coraz więcej inwestycji finansowanych i współfinansowanych przez DSDiK jest realizowanych na 

terenie Złotoryi. 

Pracownicy Urzędu Miejskiego Brali  udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji  do 

projektu funkcjonalno-uzytkowego obejścia miasta Złotoryja. 

Poczyniono pierwsze kroki w kierunku reaktywacji linii kolejowej Legnica – Jelenia Góra przez 

Złotoryję, Lwówek Śląski, Wleń.  

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne  

Drugi rok z rzędu nasze przedsiębiorstwo komunalne notuje dodatni wynik finansowy.  Jednocześnie 

inwestuje w sprzęt oraz w rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta. 

Systematycznie poprawia się jakość świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych, 

utrzymania porządku, utrzymania zimowego dróg. Problemy natomiast nadal stwarza gospodarka 

zasobem komunalnym Gminy. 

Systematycznie poprawiane są warunki pracy, a także płacy w przedsiębiorstwie. 
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Oświata 

Celem nadrzędnym polityki oświatowej miasta jest systematyczne podnoszenie poziomu nauczania. 

Aby zachęcić młodzież do lepszej nauki wprowadziliśmy w Gimnazjum Miejskim stypendia naukowe. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców postanowiliśmy utworzyć klasy sportowe 

zarówno w obu szkołach podstawowych, jak i w gimnazjum. Dziś można stwierdzić, że klasy sportowe 

w szkołach podstawowych to strzał w dziesiątkę. 

Przewidując, w jakim kierunku zmierza reforma oświatowa, doprowadziliśmy do połączenia Szkoły 

Podstawowej nr 3 z Gimnazjum Miejskim. Dzięki temu  bez problemów zostanie wdrożona w naszym 

Mieście reforma oświatowa. 

Pozyskano dofinansowanie na doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3  

w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

 

Fundusze zewnętrzne 

W 2016 roku ruszyły nabory na pozyskanie środków z Regionalnego Programu operacyjnego oraz z 

Euroregionu Nysa.  Projekty, w których nie uzyskaliśmy dofinansowania są modyfikowane  

i przygotowywane do kolejnych naborów. 

Został opracowany Lokalny Program Rewitalizacji miasta Złotoryja na lata 2015 – 2020 oraz 

przygotowane odpowiednie uchwały umożliwiające wprowadzenie go w życie. Pozwoli to na 

ubieganie się o środki unijne, które będzie można wykorzystać przy remoncie wschodniej części 

Rynku. 

Dokonano aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Złotoryja, oraz przygotowano 

uchwały w sprawie zmiany dotyczącej PGN. 

Rozpoczęto modernizację Stadionu Miejskiego z wykorzystaniem dofinansowania z Polskiego Związku 

Lekkiej Atletyki. 

 

Gospodarka odpadami 

Cały 2016 rok trwały starania o zmianę regionu gospodarki odpadami na środkowo sudecki. Dzięki 

temu od 2017 roku ponosić będziemy niższe koszty za składowanie odpadów komunalnych. Ponadto 

instalacja w Lubawce zapewnia lepszą segregację odpadów, niż osiągaliśmy do tej pory, co jest 

istotne w związku ze stale zaostrzanymi wskaźnikami recyklingu. 
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Powstał  „Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015 – 2032”, dzięki 

czemu zostaną pozyskane środki zewnętrzne na dofinansowanie utylizacji konstrukcji azbestowych. 

Przy pl. Sprzymierzeńców utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Architektura i geodezja 

Na początku roku przystąpiliśmy do prac nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego, niestety po kilku miesiącach konieczne było rozwiązanie umowę z firmą, wyłonioną 

w przetargu, ponieważ zakres prac przerósł możliwości zleceniobiorcy. Została przygotowana w to 

miejsce procedura dokonania zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 

poszczególnych rejonów Złotoryi: ul. Jerzmanickiej, Monte Casino, K. Miarki i Polnej oraz Złotoryjskiej 

Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego.  

Nadal na wysokim poziomie utrzymywała się sprzedaż mieszkań komunalnych z bonifikatą. Tendencja 

ta powinna utrzymać się do końca 2017 r. Dzięki sprzedaży mieszkań komunalnych spadają koszty 

związane z ich utrzymaniem. 

W kwietniu został dokonany zakup 2 ha działki inwestycyjnej przy ul. Przemysłowej z przeznaczeniem 

na sprzedaż dla inwestora zainteresowanego ulokowaniem się w pobliżu złotoryjskiej podstrefy LSSE. 

Przygotowano procedury do przeprowadzenia w 2017 roku przetargów na sprzedaż większej liczby 

działek pod zabudowę mieszkaniową. 

Warto odnotować, że od 2014 r. o ponad 8 000 m2 wzrosła powierzchnia w budynkach mieszkalnych 

do ponad 430 000 m2. 

 

Kultura  

Jesienią ubiegłego roku na kulturalnej mapie Złotoryi pojawiła się całkiem nowa impreza - Festiwal 

Filmów Dolnośląskich, bardzo dobrze odebrany przez polskie środowisko twórców filmowych. 

Impreza będzie rozwijana. 

Duży nacisk został położony na kultywowanie polskich tradycji  narodowych, aktywną naukę historii 

Polski oraz naszej Małej Ojczyzny. Z cyklicznych imprez o charakterze kulturalnym przy wsparciu 

Urzędu Miejskiego w 2016 r. odbyły się: 

- Drugi Biwak Napoleoński, tym razem w znacznie poszerzonej formule. 

- Sukcesem zakończyły się imprezy z okazji Dni Złotoryi  - po raz kolejny zorganizowane w centrum 

miasta.  

- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota, które od dwóch lat są autonomiczną imprezą 

Polskiego Bractwa Kopaczy Złota organizowaną nad złotoryjskim zalewem zyskały nową formułę.  
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- Zlot fanów Ewy Farnej to kolejna impreza w Złotoryi, która przyciąga ludzi z całego Kraju, ale 

również z zagranicy. 

- III edycja Złotoryja Dance Arts Festival. 

- VI Złote Dyktando oraz konkurs historyczny „Od chrztu do niepodległości Polski”. 

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji rozszerzył swoją działalność o imprezy plenerowe 

organizowane przy budynku Muzeum Złota – odbył się spektakl teatralny Teatru Heleny 

Modrzejewskiej z Legnicy oraz projekcja filmu „Złotoryjska opowieść”. 

Należy podkreślić duży sukces złotoryjskiego kina. 2016 r. był pierwszym pełnym rokiem działania 

kina cyfrowego. Na widowni zasiadło ponad 11 000 widzów. Dla porównania w roku 2014 było ich 

zaledwie 1000. 

 

Sport 

Przy wsparciu Urzędu Miejskiego odbyło się wiele imprez sportowych 

 Po raz siódmy do Złotoryi przybyli biegacze z całej Polski, chcący spróbować swoich sił w 

ekstremalnym  Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów. 

 W związku Międzynarodowym Memoriałem im. Michała Stalskiego w Piłce Ręcznej o Puchar 

Burmistrza Miasta Złotoryja zjechało ok. 20 drużyn . 

 Za udaną należy uznać kolejną edycję reaktywowanego w 2015 r. Wyścigu Kolarskiego o Złotą 

Wstęgę Kaczawy. 

 Do kanonu złotoryjskich imprez weszły Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW 

WRPF. 

 Ogólnopolski Turniej Ju Jitsu zgromadził zawodników z całego kraju. 

 II Miejski Bieg na Orientację. 

Jesienią ubiegłego roku rozpoczął się długo wyczekiwany remont stadionu miejskiego. 

Z inicjatywy mieszkańców powstał na zapleczu ul. Lubuskiej Street Workout – system drabinek do 

ćwiczeń siłowych na wolnym powietrzu. 

Należy wspomnieć o dużym wsparciu organizacyjnym i finansowym dla KS Górnik oraz KKS Ren But 

które to kluby prowadzą zakrojoną na dużą skalę pracę z dziećmi i młodzieżą. 

Klubami, które przewodzą, jeżeli chodzi o sukcesy złotoryjskich sportowców na arenie krajowej, ale 

również i zagranicznej są: Klub Strzelecki Agat, Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe,  Złotoryjskie 

Towarzystwo Akrobatyczne Aurum, Sekcja Ju Jitsu  KAZAN. 

Warto odnotować debiut w III lidze złotoryjskich koszykarzy – Rio Team. 
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Współpraca ze stowarzyszeniami 

Każda aktywność mieszkańców jest wspierana. Żadna organizacja, żadne stowarzyszenie, ani żaden 

klub nie pozostał bez propozycji wsparcia ze strony Urzędu Miejskiego. Natomiast odrębną kwestią są 

problemy, jakie pojawiły się ze strony organizatorów niektórych imprez jeśli chodzi o kwestie 

zabezpieczania czy rozliczania imprez. 

Na uwagę zasługuje bardzo prężna działalność złotoryjskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia 

Diabetyków. 

Należy również wspomnieć o działaniach stowarzyszeń, organizacji, jak również osób prywatnych 

mających na celu niesienie pomocy innym. Nasze Rio zorganizowało zbiórkę pieniężną  

z przeznaczeniem dla ofiar pożaru w Nowej Ziemi, złotoryjskie ZHP jak co roku przeprowadziło w 

Złotoryi Finał Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej, a wolontariusze Szlachetnej Paczki 

zorganizowali pomoc rzeczową dla najbardziej potrzebujących. Każda z akcji mogła liczyć na wsparcie 

ze strony Urzędu Miejskiego. 

 

Promocja 

Przez cały rok były prowadzone działania promocyjne. Pomimo ograniczania z roku na rok środków 

wydatkowanych  na promocję, Złotoryja stale jest obecna w mediach, w przeważającej liczbie 

przypadków -  w pozytywnym kontekście.   

Złotoryja wystawiała się na targach turystycznych w Jeleniej Górze oraz w Chorzowie. 

Ciekawostką jest wydanie komiksu „Legendy złotoryjskie”, który spotkał się z bardzo dobrym 

odbiorem, zwłaszcza wśród młodzieży. 

Uczestniczyliśmy w programie telewizyjnym na temat podziemnych tras turystycznych, który na żywo 

był transmitowany w telewizji publicznej. 

Na antenie Polskiego Radia Program 1, transmitowana była audycja radiowa „Jedyne takie miejsce”, 

prezentująca Złotoryję oraz ziemię złotoryjską. 

W sumie zostało sporządzonych 120 informacji prasowych oraz 40 nagrań do radia dla mediów 

operujących poza Złotoryją. 
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Kontakty zagraniczne 

Współpraca międzynarodowa opiera się obecnie na trzech partnerskich miastach zagranicznych: 

 Mimoń – Czechy, wymiana delegacji, uczestniczenie w imprezach sportowych, prace nad 

wspólnym projektem budowy muzeum Miejskiego, 

 Pulsnitz – Niemcy, wymiana delegacji, uczestniczenie w imprezach sportowych,  

 Kalnik – Chorwacja, wymiana delegacji, uczestniczenie w imprezach sportowych. 

 

Kontakty krajowe 

Nasze Miasto stara się utrzymywać dobre kontakty z innymi pobliskimi miejscowościami. Bardzo 

dobre relacje posiadamy z pozostałymi miastami i gminami naszego powiatu, ale również z Legnicą, 

Chojnowem, Lwówkiem Śląskim, Jaworem, Krotoszycami, Męcinką czy Mściwojowem. Umożliwia 

nam to ustalanie wspólnych stanowisk na konwentach lub konferencjach, a dotyczących np. rozwoju 

linii komunikacyjnych czy aplikacji po środki unijne. 

 

Bezpieczeństwo 

W lecie została wprowadzona nocna obsługa monitoringu Miejskiego, co zwiększyło stopień 

bezpieczeństwa na terenie nie tylko objętym bezpośrednio monitoringiem.   

Monitoringiem został objęty teren nad Zalewem. 

Straż Miejska została wyposażona w rowery, dzięki czemu zwiększyła się znacznie mobilność 

funkcjonariuszy i możliwość patrolowania miejsc bardziej oddalonych od centrum i niedostępnych dla 

samochodu. 

Nadal priorytetem w działaniach Straży Miejskiej jest niesienie pomocy mieszkańcom naszego 

Miasta. Tam, gdzie jest to możliwe zamiast karania, stosowane jest pouczenie. 

Dzięki systematycznym działaniom udało się zredukować liczbę wraków i porzuconych samochodów 

na terenie miasta. 

W 2016 r. Straż Miejska odnotowała 1988 interwencji w tym 505 na zgłoszenie mieszkańców, 31 razy 

zabezpieczano imprezy masowe. 

Zatrzymano i przekazano Policji 15 osób. 67 razy udzielono pomocy Policji w sprawie ustalenia 

sprawców zdarzeń za pomocą monitoringu. 

Bardzo dobrze można ocenić współpracę z Komendą Powiatową Policji. 
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Kontynuowana była akcja przeciwdziałania sprzedaży alkoholu nieletnim. Przeprowadzono również 

szczegółowe badania na temat zagrożeń uzależnieniami wśród młodzieży. 

Przez cały rok prowadzone były próby zainteresowania różnych instytucji państwowych problemem 

tzw. kasyn. W imieniu naszego Miasta interpelację poselską w tej sprawie złożyła pani Poseł Marzena 

Machałek.  Pod koniec grudnia została uchwalona ustawa, dzięki której od kwietnia 2017 r. problem 

powinien zostać rozwiązany. 

 

Sprawy społeczne 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wdrożył bez większych problemów rządowy program 500+. 

Nie udało się nabyć nieruchomości przy ul. Tuwima z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.  

Zgłosiliśmy się za to do programu rządowego Mieszkanie+, wskazując min. tę nieruchomość jako 

możliwą do przystosowania pod budownictwo mieszkaniowe.  

Zostały uzgodnione wszystkie aspekty budowy budynku przy ul. Klasztornej w systemie Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego. 

W 2016 r. został przeprowadzony szczegółowy audyt dotyczący jakości świadczonych usług przez 

Przychodnię Rejonową w Złotoryi. Przeprowadzono szczegółowe ankiety wśród mieszkańców 

naszego Miasta na temat funkcjonowania Przychodni. 

Przychodnia Rejonowa  zakupiła nowoczesny Ultrasonograf.  Wprowadzono internetową rejestrację 

pacjentów.  

Bardzo dobrze należy ocenić współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami i klubami na terenie 

miasta. Można stwierdzić, że działalność społeczna rozwija się. Rośnie też zaangażowanie 

mieszkańców w pracę na rzecz miasta, jak również zainteresowanie mieszkańców sprawami miasta.  

Tylko w jednym przypadku, pomimo starań Urzędu Miejskiego , współpraca ze stowarzyszeniem nie 

układa się. 

Kontynuowane były sprawy sądowe zapoczątkowane jeszcze przed 2015 rokiem. Jedna z nich - 

odnośnie zapłaty za prace wykonane na ul. Szkolnej, została rozstrzygnięta w drugiej instancji – sąd 

uznał roszczenie powoda. 

Toczyły się również dwie sprawy przed Sądem Pracy z powództwa kierowników jednostek 

organizacyjnych, z którymi zostały rozwiązane umowy o pracę. 
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Wykonanie budżetu 

Sytuację finansową Miasta należy uznać za dobrą. Pomimo stosunkowo wysokiego zadłużenia na 

koniec roku – 24 267 465,19 PLN, jego obsługa nie stanowi nadmiernego obciążenia dla budżetu 

Miasta. W ciągu roku zadłużenie zmalało o blisko 400 tys. PLN.  

Dochody Miasta w 2016 r. zostały wykonane w wysokości 54 462 730,56 PLN, w tym dochody bieżące 

w wysokości 52 434 677,41. W skład dochodów weszła kwota przekazana przez Państwo na obsługę 

programu 500+ w wysokości  5 211 887,62 PLN. Bardzo dobrze należy ocenić dochody ze sprzedaży 

mienia, które wyniosły 2 028 053,15 PLN. 

Wydatki budżetowe wyniosły 51 915 992,27 PLN, w tym wydatki bieżące 49 977 420,41 PLN.  

Nadwyżka finansowa za 2016 r. wyniosła 2 546 738,29 PLN. 

 

Podsumowanie 

Rok 2016 należy uznać za udany dla naszego Miasta chociaż nie udało się zrealizować wszystkich 

zamierzeń.  

Przede wszystkim miasto rozwija się gospodarczo, na terenie Złotoryi powstaje coraz więcej miejsc 

pracy, inwestują nie tylko podmioty zewnętrzne, ale również lokalni przedsiębiorcy. Skala inwestycji 

na terenie miasta jest  jak do tej pory nienotowana. Powinno się to przełożyć w najbliższych latach na 

wzrost dochodów własnych Gminy Miejskiej Złotoryja. 

Po wielu latach starań, udało się rozpocząć modernizację oczyszczalni ścieków na którą pozyskano 

dofinansowanie w wysokości ok. 65%. 

W przeddzień reformy edukacji mamy uregulowane wszystkie sprawy dotyczące szkolnictwa,  

w szkołach, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja, dzięki temu nauczyciele 

mogą spokojnie pracować i nie muszą martwić się, co przyniesie rok szkolny 2017/18. 

Bardzo wysoko należy ocenić bezpieczeństwo na terenie miasta, jest to efekt dobrego współdziałania 

Straży Miejskiej z Policją.  

Coraz lepiej układa się współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi na 

terenie miasta. 

Złotoryja wypracowała sobie opinię miasta przyjaznego przedsiębiorczości oraz aktywnego 

społecznie, co potwierdza też dobra prasa w profesjonalnych mediach. 

Wśród tych pozytywów, należy zwrócić również uwagę na szereg problemów. 

Coraz bardziej daje się odczuć brak mieszkań komunalnych, socjalnych, jak również pod wynajem na 

terenie miasta. 
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Na fali kampanii antysmogowej, należy zintensyfikować działania mające na celu wymianę źródeł 

ogrzewania na mniej inwazyjne dla środowiska. 

Wyzwaniem na 2017 r. i lata następne pozostaje zdegradowana mocno infrastruktura drogowa oraz 

konieczność budowy dróg na nowo powstających osiedlach. 

Jako zagrożenie dla rozwoju miasta należy potraktować złą kondycję finansową powiatu 

złotoryjskiego, problemy szpitala oraz ograniczone możliwości dofinansowania przez Starostwo 

Powiatowe oświaty. 

Mając to wszystko na uwadze bardzo ostrożnie należy podchodzić do budowania budżetu na lata 

następne, a przede wszystkim nie można ulegać populistycznym próbom destabilizacji finansów 

naszego Miasta. 

 

  


