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Styczeń 2015 

Wydział Gospodarki Odpadami 

1. Została podpisana umowa z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Złotoryi na zadanie pn 

„Zbieranie z terenu miasta Złotoryi i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych 

selektywnie”, umowa obowiązuje do 31 grudnia 2015 r. 

2. Podpisano umowę z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Złotoryi na zadanie 

pn.”Transport odpadów budowlanych, gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych do Gminnego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pielgrzymce” 

3. Zawarto umowę z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o w Pielgrzymce na zadanie 

dotyczące odbioru gruzu, oraz odpadów wielkogabarytowych 

4. Podpisano umowę z Pogotowiem Sanitarno-Epidemiologicznym „NOVISTA” na zadanie pn” Odbiór, 

transport i utylizacja przeterminowanych lekarstw 

5. rozpoczęto weryfikację złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod 

względem ilości osób zamieszkałych, a zameldowanych w nieruchomości 

Wydział Mienia 

1. Zdemontowano świąteczną iluminację świetlną i choinkę. 

2. Zawarto umowy na: 

- serwis parkomatów, 

- konserwację monitoringu, 

- noclegowanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami ze schroniskiem dla zwierząt w 

Legnicy, 

- opiekę weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt, 

- na pomoc weterynaryjna dla zwierząt w przypadkach zdarzeń drogowych, 

- wykonanie przeprowadzek eksmisyjnych i opróżnianie pustostanów, 

- obsługę kotłowni gazowej w budynku Rynek 42, 

- usuwanie zwłok zwierząt z terenu miasta,  

2. Wykonano eksmisję dłużników z lokalu przy ul. Garbarskiej do lokalu socjalnego przy ul. Łąkowej. 

3. Polubownie załatwiono sprawę przeprowadzenia się dłużników z lokalu mieszkalnego przy ul. 

Wyszyńskiego do lokalu socjalnego przy ul. Łąkowej -bez wszczęcia procedury komorniczej, co 

pozwoliło na ograniczenie kosztów wynikających z wszczęcia procedury komorniczej – około 5.000 zł 

(był wydany wyrok o eksmisję). 

4. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę systemu ogrzewania w budynku 

komunalnym przy ul. Żeromskiego nr 11 ( w związku z podłączeniem do miejskiej sieci c.o.) 
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5. Złożono do Sądu Rejonowego w Złotoryi trzy pozwy w związku z zaległościami czynszowymi. 

6 .Prowadzona jest weryfikacja złożonych 357 ankiet do wniosków o przydział mieszkania 

komunalnego. 

7. Zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż dwóch lokali oraz wynajem czterech lokali przy ul. 

Szkolnej. 

Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 

1. Sporządzono i podpisano zweryfikowany plan zmiany aglomeracji złotoryjskiej. 

2. Ogłoszono I przetarg ustny na dzierżawę na 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej 

ograniczony do osób, które wzniosły budynek na dzierżawionym gruncie - dz. nr 148/24 obr. 2 miasta 

Złotoryi położona przy ul. Wojska Polskiego. 

3. W Wojewódzkim Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Odział w 

Legnicy dokonano rozliczenia pożyczki dla zadanie pn. budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 

Lubelskiej w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

przy ul. Lubelskiej w Złotoryi” (pożyczka w kwocie 80 200 zł). 

4. Przygotowano wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Budowa 

chodnika w m. Złotoryja – ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 – etap II”. 

5. 16.01.2015r. przekazano do użytkowania inwestycję budowy kanalizacji deszczowej przy ul. 

Lubelskiej w Złotoryi w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi”.  

Wydział Funduszy Zewnętrznych 

1. Przygotowano zmiany do projektu Stadionu Miejskiego w Złotoryi na podstawie uzgodnień 

poczynionych podczas spotkania w Urzędzie Miejskim z działaczami sportowymi ZKS Górnik oraz 

konsultacji z trenerami lekkoatletycznymi. 

2. Przygotowano wniosek do WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Złotoryi. 

3. Złożono oświadczenia o nie generowaniu dochodu do projektów współfinansowanych przez Unię 

Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013. 

„Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza 
Kaczawskiego" 

„Renowacja XV – wiecznej Baszty Kowalskiej w Złotoryi” 

„Informatyzacja Gminy Miejskiej w Złotoryi poprzez budowę systemu elektronicznej 
administracji zmierzającej do powstania e – usług publicznych” 

,,Zagospodarowanie parku przy ul. Maluchów w Złotoryi na obszar aktywnej turystyki, rekreacji i 
integracji społecznej” 

"Rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryi – jako elektronicznego systemu służącego 
bezpieczeństwu turystów” 
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„Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego – w powiecie Jaworskim 
oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa” 

„Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki kulturowej w Subregionie Gór i Pogórza 
Kaczawskiego” 

„Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja – etap I – rewitalizacja ulic: Basztowej, 
Niepodległości, Joannitów, Piłsudskiego, Krasickiego, Chopina, Klasztorna w Złotoryi” 

„Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja – etap II rewitalizacja placu Rynek oraz ulicy 
Górnej w Złotoryi” 

4. Poczyniono przygotowania do kontroli z art. 16 Rozporządzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady, w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, art. 60 lit. B Rozporządzenia Rady (WE)  

nr 1083/2006 – ustalającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Spójności, oraz §17 

umowy o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu w ramach programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 200-2013.  

Kontrola związana jest z projektem pn. „Dom Spotkań i Integracji Społecznej Złotoryi i Pulsnitz”, oraz 

działania „Transgraniczna Akademia Umiejętności” w tym projekcie.  

5. Złożono wniosek o płatność nr 6 za okres od 01.06.2014 – 31.08.2014 r. w ramach projektu „ Dom 

Spotkań i Integracji Społecznej Złotoryi i Pulsnitz”.  

6. Wystosowanoe pisma do jednostek współpracujących, oraz wydziałów Urzędu Miejskiego, dot. 

udzielenia informacji na temat sytuacji w mieście. Na podstawie zebranych informacji opracowany 

zostanie Lokalny Program Rewitalizacji miasta Złotoryja na lata 2014-2020.  

7. Przygotowano projekt uchwały dotyczący Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, na podstawie 

opracowanego planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Złotoryja. 

8. W dniu 26.01.2015 r. na Komisji Gospodarczej przedstawiono opracowany Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej, oraz zarys potrzeb opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 

Złotoryja na lata 2014-2020.  

9. Przekazano raport za 2014 rok do Ministerstwa Zdrowia dot. wywiązania się beneficjenta  

z warunków umowy po zakończeniu realizacji projektu pn. „Zespół otwartych stref  

Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych” 

10. Zorganizowano Mobilny Punkt Informacji Europejskiej we współpracy z UMWD. 

11. Nastąpił przegląd techniczny boisk przy ul. Lubelskiej.  

Wydział Spraw Społecznych 

1. Zorganizowano spotkania Burmistrza z przedstawicielami środowisk sportowych: jedno 

poświęcone zmianom w projekcie stadionu Miejskiego, drugie w sprawie opracowania kryteriów 

przyznawania środków na działalność klubów i stowarzyszeń sportowych. 

2. Odbyło się pierwsze posiedzenie Złotoryjskiej Rady Seniorów (Przewodniczącą została Pani 

Stanisława Chaim). 
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3. Przygotowywano Kalendarza Imprez Miejskich. 

4. Rozliczono dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w 2014 roku. 

5. Rozpoczął się kolejny etap programu 50+. 

6. Rozstrzygnięto plebiscyt na „Mistrza Sportu Miasta Złotoryja”. Został nim maratończyk Robert 

Kuriata. Oficjalne ogłoszenie wyników i przyznanie wyróżnienia nastąpi na Gali Mistrzów Sportu w 

Legnicy. 

7. Przygotowano dokumentację do programu „Umiem pływać” i „Multisport” w celu pozyskania na 

ten cel środków zewnętrznych. 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Zaktualizowano rejestr umów w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z ich skanami. 

2. W Biuletynie Informacji Publicznej rozpoczęto publikowanie Zarządzeń Burmistrza Miasta wraz ze 

skanami. 

Wydział Budżetu i Finansów 

1. Wydział pracował nad finansowym zamknięciem starego roku. 

2. Sporządzono sprawozdania finansowe. 

3. Przeprowadzono analizę i weryfikację deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości i podatku 

od środków transportu. 

Dział Informatyki 

1. Pomiędzy 19 a 23 stycznia 2015 roku rozpoczął się egzamin z Systemu Rejestrów Państwowych. 

Przystąpili do niego pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy będą obsługiwać aplikację ŹRÓDŁO. 

Wszyscy Pracownicy zaliczyli egzamin pozytywnie. 

2. Przygotowano rozwiązanie informatyczne dla wprowadzenia indywidualnych numerów kont 

bankowych dla „podatku od nieruchomości”, każdy mieszkaniec zostanie poinformowany o nowym 

numerze konta na decyzji, która zostanie mu doręczona w lutym. 

3. W styczniu została przeprowadzona konserwacja kamer monitoringu miejskiego wraz z myciem 

kloszy każdej kamery. 

4. Na stronie miejskiej zlotoryja.pl w styczniu zostały uruchomione dwie sondy: „Mistrz Sportu Miasta 

Złotoryi 2014 roku” oraz „Kto Twoim zdaniem powinien wystąpić na Dniach Złotoryi - 2015 r.” 

5. Na stronie miejskiej zlotoryja.pl został uruchomiony moduł „Zadaj Pytanie Burmistrzowi” – 

udzielono do tej pory 99 odpowiedzi. 
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Dział Oświaty 

1. Sporządzono i podpisano umowy na dotacje na rok 2015 dla przedszkoli niepublicznych 

zlokalizowanych na terenie miasta Złotoryja tj. Przedszkole Niepubliczne im. Misia Uszatka i 

Niepubliczne Przedszkole Językowe „Michałek”; 

2. Rozliczono dotacje za rok 2014 tj. 

- Rządowy program „Wyprawka szkolna 2014”;  

- zwrot pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych;  

- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;  

- rozliczono dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o 

charakterze socjalnym;  

- rozliczono dotację celową w zakresie wychowania przedszkolnego;  

3. W związku z trwającymi od 19.01 do 30.01 feriami zimowymi w szkołach - został opracowany 

harmonogram zagospodarowania czasu wolnego w czasie trwania ferii zimowych – w każdy dzień w 

każdej szkole odbywają się zajęcia dla uczniów; 

4. Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum w sprawie projektu 

współpracy pomiędzy placówkami w roku szkolnym 2014/2015; 

5. W celu racjonalizacji zakupów materiałów i środków czystości, w każdej placówce oświatowej, w 

której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja zostało ogłoszone zaproszenia do 

składania ofert. 

6. Opracowano ankietę dla rodziców klas VI szkół podstawowych. Ankieta na celu poznanie 

preferencji i potrzeb rodziców i uczniów w celu podjęcia dalszego etapu kształcenia.  

Straż Miejska 

1. Zabezpieczono imprezę masową – Finał Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej.  

2. Dokonano kontroli pustostanów. 

3. Przeprowadzono działanie kontrolne związane z Ogólnopolskim Spisem Osób Bezdomnych. 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Rozpoczęto rozbiórkę starego budynku na zapleczu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

2. Przedsiębiorstwo opublikowało rejestr umów w Biuletynie Informacji Publicznych. 

3. Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja odwołała pana Jarosława 

Bielakowicza z funkcji Zastępcy Prezesa Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego i powołała w to 

miejsce pana Pawła Macugę. 
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ZOKiR 

1. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji włączył się w organizację Finału Wielkiej Orkiestry Pomocy 

Świątecznej. 

Pozostałe prace i wydarzenia 

1. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców ze śródmieścia. 

2. Odbyło się spotkanie z animatorami grup rekonstrukcyjnych z epoki napoleońskiej oraz z panią 

Wójt Krotoszyc na temat wspólnej organizacji pikniku napoleońskiego w Złotoryi. 

3. Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz RPK wzięli udział w spotkaniu z Wójtem Gminy Warta 

Bolesławiecka oraz z Prezesem Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Warcie Bolesławieckiej 

na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Lubkowie w celu zapoznania się z gospodarką odpadami 

komunalnymi prowadzoną na terenie Gmina Warta Bolesławiecka. 

4. Dwukrotnie spotkałem się z przedstawicielami mieszkańców protestujących przeciwko planowanej 

inwestycji na ul. Górnej. W wyniku rozmów zapadła decyzja o zorganizowaniu spotkania inwestorów 

z mieszkańcami. Spotkanie odbędzie się 11 lutego w ZOKiRze o godzinie 17.00. 

5. Rozpoczęły się rozmowy w sprawie organizacji Dni Złotoryi. 

6. Odbyły się indywidualne spotkania z wójtami i burmistrzami ziemi złotoryjskiej. 

 

Luty 2015 

Wydział Gospodarki Odpadami 

1. Podpisano umowę z AG-Eko Aneta Gonera, ul. Kolejowa 7, Lubin na odbiór, transport odpadów 

elektrycznych i elektronicznych. 

2. Utworzenie punkt do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Dworcowej 3. 

3. Prowadzona jest weryfikacja złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod 

względem ilości osób zamieszkałych, a zameldowanych w nieruchomości. 

Wydział Mienia 

1. Trwa procedura z wyłonieniem dostawcy transportu do obsługi robót interwencyjnych. 

2. Zawarto z RPK zlecenia na: 

- utrzymanie czystości na terenie miasta, 

- utrzymanie terenów zieleni w centrum miasta, 

- utrzymanie zieleni na pozostałych terenach komunalnych w mieście, 

- konserwację kanalizacji deszczowej w mieście, 

- utrzymanie elementów małej architektury, 
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- wykonanie drobnych robót drogowych. 

3. Wyłoniono wykonawcę na remont klatki schodowej w budynku przy ul.Basztowej 15 . 

4. Przygotowano do Sądu Rejonowego w Złotoryi cztery pozwy w związku z zaległościami 

czynszowymi. 

5. Wykonano 3 eksmisje lokatorskie: 

- z lokalu przy ul.Wyszyńskiego na ul.Łąkową, 

- z lokalu przy ul. Rynek na ul.Łąkową, 

- z lokalu przy ul. Solnej lokatorzy zrezygnowali z lokalu przy ul. Łąkowej i opuścili lokal przenosząc się 

do rodziny. 

Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 

1. Został podpisany protokół dot. przekazania pomocy rzeczowej od Gminy Miejskiej Złotoryja na 

rzecz Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika na ul. Chojnowskiej – etap II. 

2. Przeprowadzono przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, na okres 10 

lat, ograniczony do osób, które wzniosły budynek (garaż) na dzierżawionym gruncie, działka nr 

148/24 obr. 2 o powierzchni 26 m2. 

3. Przygotowano Zarządzenie z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze 

przetargu – przy ul. Staszica 1. 

4. Rozpoczęto procedurę regulacji stanu prawnego (zmiana udziałów) nieruchomości gruntowej 

zabudowanej budynkiem - Wojska Polskiego 26. 

5. Przygotowano procedurę postępowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w Złotoryi 

przy ul. Tadeusza Kościuszki 9ab. 

Wydział Funduszy Zewnętrznych 

1. Została przeprowadzona Kontrola z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w 

dniach 3 do 4 lutego 2015 r. w ramach realizacji projektu pn. Dom spotkań i integracji społecznej 

Złotoryi i Pulsnitz w zakresie prawidłowości jego realizacji w tym zgodności z prawem wspólnotowym 

i krajowym. 

2. Przekazano do Dyrektora Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji instrukcję gospodarowania 

mieniem zakupionym na potrzeby Transgranicznej Akademii Umiejętności w ramach projektu pn. 

,,Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz”. 

3. Złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Wniosek Beneficjenta o Płatność Końcową wraz z wymaganymi załącznikami w ramach projektu pn. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Złotoryja. 

4. Przygotowano i wysłano do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie dokumentację dotyczącą kontroli ex-post postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. 
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5. Przygotowano dokumentację w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na projekt pn. 

,,Modernizacja obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi służącym 

rozwijaniu uprawiania sportu”. Złożono wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę obiektu 

budowlanego, w związku z przeprojektowaniem stadionu - min. doprojektowano pełnowymiarowe 

boisko treningowe do piłki nożnej, przesunięto płytę główną w kierunku Zalewu Złotoryjskiego, a w 

ślad za tym inne urządzenia sportowe. Uzyskano pozwolenie na budowę i przygotowano wniosek o 

dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

6. Pracownik Wydziału wraz z Burmistrzem uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej i możliwości pozyskiwania środków unijnych w 

okresie 2014 – 2020 dla Miasta Złotoryja.  

7. Zorganizowanie we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. spotkania dla 

przedsiębiorców, które odbędzie się 5 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi; 

8. Bierzemy udział w przygotowania Programu Rozwoju Lokalnego Powiatu Złotoryjskiego na lata 
2015-2020. 

9. Zakończono zbieranie danych z terenu Miasta Złotoryja do opracowania Lokalnego Programu 
Rewitalizacji na lata 2014-2020. 

10. Przygotowane zostały materiały dotyczące infrastruktury sportowej oraz imprez sportowo – 

rekreacyjnych w Złotoryi do ,,Słowa Sportowego” – artykuł ukazał się numerze 6 9 lutego. 

11. Odbyło się spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Legnicy w sprawie 

dofinansowania na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Złotoryi oraz w 

sprawie możliwości uzyskania dofinansowania na termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła dla 

wspólnot mieszkaniowych. 

12. Rozpoczęto przygotowania wniosku o dofinansowanie na ,,Złote dyktando” – edycja V 

(jubileuszowa). 

13. Dokonano przeglądu obiektów: zalew złotoryjski, boiska przy ul. Wiosennej oraz zespół boisk przy 

ul. Lubelskiej;. 

14. Rozpoczęto prace projektowe w Muzeum Złota i Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Staszica 10, 

odnośnie termomodernizacji, przygotowano koncepcje dla Konserwatora Zabytków. 

Wydział Spraw Społecznych 

1. Odbyło się spotkanie ze środowiskiem sportowców w sprawie planowanego sposobu podziału 

dotacji dla klubów sportowych, przedstawienie i omówienie z przedstawicielami klubów „Regulaminu 

podziału środków finansowych przez Gminę Miejską Złotoryja na dofinansowanie zadań publicznych 

w zakresie sportu dzieci i młodzieży, rekreacja – prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w różnych 

dyscyplinach sportowych w roku 2015” 

2. Współorganizowaliśmy imprezy sportowe odbywające się w Złotoryi, poprzez zakup nagród 

Burmistrza, przekazanie gadżetów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody (Złotoryjskie VI Grand 

Prix Zagłębia Miedziowego w Biegach Przełajowych oraz turniej piłki nożnej o puchar komendanta 

powiatowego policji w Złotoryi, połączony z finałem akcji prewencyjnych „Bezpieczne ferie 2015”) 
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3. Odbyło się spotkanie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w sprawie organizacji 

tegorocznych Dni Złotoryi, w tej chwili kompletowane są propozycje imprez oraz atrakcji do planu 

obchodów Święta Miasta. 

4. Finalizowany jest program „Umiem pływać”, w ramach którego ponad 600 uczniów złotoryjskich 

szkół weźmie udział w zajęciach, odbywających się do końca czerwca na basenach w Jaworze i 

Chojnowie. Projekt jest częściowo finansowany przez Dolnośląską Federację Sportu, częściowo przez 

Gminę Miejską Złotoryja. 

5. Podpisano porozumienia na realizację projektu pt. „Multisport”, w ramach którego Dolnośląska 

Federacja Sportu opłaca trenerów. W tym roku zajęcia dla uczniów klas IV – VI prowadzić będą 

trenerzy KKS „Ren-but”. W ciągu całego roku poprowadzą oni 90 treningów siatkarskich. 

6. Kontynuowane są działania związane z wykonaniem akcesoriów reklamowych dla potrzeb promocji 

Miasta. 

7. W przyspieszonym trybie zbierane są materiały do wydawnictw promocyjnych miasta. 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Zakupiono kosze do selektywnej zbiórki odpadów i ustawiono je na korytarzach Urzędu Miejskiego 

w myśl zasady, że jeżeli nakłaniamy mieszkańców do segregacji odpadów, to na terenie Urzędu taka 

segregacja powinna się odbywać przede wszystkim. 

2. Rozpoczęto procedurę ubezpieczenia mienia Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015-2016 

3. W Biuletynie Informacji Publicznej zaktualizowano rejestr umów, rejestr Zarządzeń Burmistrza jak 

również zamieszczono kolejne protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej. 

4. Zorganizowano spotkanie mieszkańców okolic ul. Górnej z inwestorami. 

Wydział Budżetu i Finansów 

1. Sporządzono roczne sprawozdania budżetowe za 2014 r. 

2. Trwa uzgadnianie sald z kontrahentami. 

3. Trwa bieżąca analiza stanu kont podatników i prowadzenie egzekucji podatkowej. 

4. Wydano decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 2015 r. 

5. Dokonano analizy deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2015 

rok. 

6. Uruchomiono system płatności podatku od nieruchomości w formie identyfikacji przychodzących 

płatności masowych. 

7. Sporządzono roczne sprawozdanie z zaległości przedsiębiorców za 2014r. z tytułu podatków, opłat 

i czynszów. 

8. Sporządzono sprawozdania budżetowe za styczeń 2015 r. 
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Dział Informatyki 

1. Wdrożono System Informacji Email – system będzie informował zarejestrowanych mieszkańców o 
zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych i alarmowych, konieczności ewakuacji 
mieszkańców z określonych rejonów, ważnych wydarzeniach na terenie miasta Złotoryja. 

2. Na stronie internetowej miasta zaimplementowano testowo usługę czytania informacji 

WebReader – system ten ma na celu ułatwienie osobom słabo widzącym i starszym zapoznawanie się 

z informacjami znajdującymi się na stronie www.zlotoryja.pl. Jeżeli system będzie cieszył się 

zainteresowaniem zastanowimy się nad jego wdrożeniem. 

3. Złożono wniosek do MSW na doposażenie w sprzęt komputerowy stanowisk do obsługi Systemu 

Rejestrów państwowych „Źródło”. 

4. Na stronie www.zlotoryja.pl zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej. 

5. Uruchomiono program do automatycznego księgowania wpłat z podatku od nieruchomości. 

6. Uruchomiono program do migracji aktów stanu cywilnego do nowego Systemu Rejestrów 

Państwowych „Źródło”. 

Dział Oświaty 

1. Rozstrzygnięto zapytania ofertowe na dostawę środków czystości i materiałów biurowych w 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja. 

2. Rozstrzygnięto konkurs i zatrudniono na umowę na zastępstwo główną księgową w Przedszkolu 

Miejskim nr 1. 

3. Do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu złożono rozliczenie dotacji celowych otrzymanych w roku 

2014r. 

4. Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli w sprawie przygotowania do 

rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 (mówione zostały wstępne zasady naborów do „zerówek” i 

przedszkoli, ustalono kryteria dodatkowe do drugiego etapu rekrutacji). 

5. Podpisano projekt współpracy międzyszkolnej pomiędzy Gimnazjum w Złotoryi ze Szkołą 

Podstawową nr 1 i Szkołą Podstawową nr 3 w roku szkolnym 2014/2015. 

6. Wydano dyrektorom placówek publicznych oraz niepublicznych upoważnienia do Systemu 

informacji Oświatowej na kolejne lata. 

7. Podpisano z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu umowę w sprawie refundacji kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników na rok 2015. 

8. Dokonano zmian w arkuszach organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjum na rok szkolny 

2014/2015. 

9. W ramach projektu współpracy międzyszkolnej odbyły się na stępujące imprezy: „Dzień 

bezpiecznego Internetu” i „Walentynki” oraz opracowany został komiks pt.: „Przygody kandydata do 

Gimnazjum w Złotoryi”. 

http://www.zlotoryja.pl/
http://www.zlotoryja.pl/
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10. Przesłano do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informację o podziale środków i klasyfikacji 

budżetowej dotacji z zakresu wychowania przedszkolnego na bieżący rok. 

11. Z MEN otrzymaliśmy informację o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na rok 2015, która 

jest o 98.696 zł. niższa od planowanej.  

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji 

1. Wraz z Agencją Param zorganizowano Szkolenie przeciw-pożarowe połączone z występem 

kabaretowym Leszka Behnke. 

2. Odbyły się pierwsze spotkania Złotoryjskiego Klubu Gier Umysłowych. 

3. W ramach Klubu Filmowego w Kinie Aurum wyświetlano filmy. 

4. Za sprawą Klubu Sportowego Ren-But zaprezentowano Puchar Świata Siatkówki. Prezentacja 

pucharu połączona była z emisją filmu „Drużyna” oraz zdjęciami udostępnionymi przez Dolnośląski 

Związek Piłki Siatkowej. 

5. Na terenie ośrodka odbyło się spotkanie burmistrza z mieszkańcami miasta w sprawie inwestycji 

na ul. Górnej. 

6. Gimnazjum Miejskie, Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 zorganizowały w 

ZOKiRze Walentynki. 

7. Zabezpieczono akustycznie trzy imprezy: VI edycja Biegu KGHM, zawody strzeleckie Wielki Puchar 

Kaczawy oraz mecz piłki siatkowej. 

8. Zorganizowano koncert estradowy Krzysztofa Krawczyka.  

Podjęto działania formalno prawne w zakresie realizacji złotoryjskiego wyścigu kolarskiego „O Złotą 

Wstęgę Kaczawy”. 

Straż Miejska 

1. Odłowiono i przetransportowano do schroniska w Legnicy agresywnego, bezpańskiego psa, 

interweniowano w związku ze stadem owiec utrudniających ruch drogowy na ul. Broniewskiego oraz 

patrolowano rejon ul. Zagrodzieńskiej i Grunwaldzkiej odnośnie stada dzików stwarzających 

utrudnienia mieszkańcom. 

2. Usunięto 4 wraki z terenu Miasta z ul. Sikorskiego, Hożej i Sportowej. 

3. Prowadzono czynności wyjaśniające w dwóch postępowaniach spadkowych, gdzie gmina przejęła 

mienie zmarłego. 

4. Przeprowadzono 3 kontrole zlecone dla Wydziału Spraw Obywatelskich w sprawach 

meldunkowych. 

5. Asystowano podczas eksmisji z lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek. 

6. Uczestniczono w kontroli odnośnie nielegalnej hodowli świń oraz w związku z podejrzeniem 

znęcania się nad zwierzętami wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii , inspektorem 
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Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Policją na ul. Piastowej. Czynności zmierzają do 

doprowadzenia porządku na posesji i odebrania zwierząt. 

7. Zrealizowano interwencje wspólnie z Wydziałem Architektury i Geodezji dotyczące bezprawnego 

użytkowania gruntów miejskich na ul. Polnej i na ul. 3-Maja. 

8. Dokonano zabezpieczeń ruchu drogowego na ul. Klasztornej i pl. Reymonta w związku z wymianą 

opraw lamp ulicznych i przycinką drzew. 

9. W ramach patroli terenów przyszkolnych i szkół zatrzymano i przekazano dyrektorowi Gimnazjum 

przy ul. Wilczej , ucznia pod wpływem środków odurzających . Postępowanie jest w toku. 

10. Zatrzymano i przekazano Pogotowiu Ratunkowemu nietrzeźwego mężczyznę z obrażeniami ciała 

w stanie upojenia alkoholowego.  

11. W ramach kontroli opłat parkingowych wystawiono 37 wezwań do wniesienia opłat 

dodatkowych. Od początku roku są to już 62 wezwania. 

13. Podczas patroli przeprowadzono kontrole pustostanów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

dewastacje. Sprawdzano również stan zimowego utrzymania dróg, oznakowania pionowego i 

poziomego oraz stan techniczny parkometrów. 

14. Patrolowano tereny przyszkolne i szkolne pod kątem możliwości wystąpienia obrotu narkotykami. 

15. Ujawniono i podjęto interwencje odnośnie 35 wykroczeń. Wykroczenia dotyczyły parkowania w 

miejscach niedozwolonych, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wypalania w piecu 

materiałów zabronionych, wybierania makulatury z pojemników zbiórki selektywnej, zaśmiecania 

miejsc publicznych, palenia papierosów w miejscach zabronionych, zaśmiecanie drogi, wypalania 

kabli w ognisku, pozostawienia w rejonie drogi dziecka bez opieki, psów bez opieki i nadzoru, 

stwarzania zagrożenia sanitarno - epidemiologiczne na posesji. 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Zakończono prace rozbiórkowe budynku gospodarczego przy ul. Kolejowej 1. 

2. Ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup i dostawę samochodu śmieciarki do 

odbioru stałych odpadów komunalnych. 

3. Przeprowadzono zebrania wspólnot mieszkaniowych - łącznie 142 zebrania plus 11 w obcym 

zarządzie. 

4. Przeprowadzono ankietę w celu badanie jakości obsługi i zadowolenia pracy zarządcy. 

5. Z udziałem Burmistrza i jego Zastępcy odbyło się spotkanie w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w 

Strzegomiu odnośnie gospodarki osadem po rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.  

6. Opracowano i przedłożono nowy wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja od 01-05-2015 r.  

do 30-04-2016 r. 

7. Podpisano szereg umów z Gminą Miejską w Złotoryi (były wymienione przy okazji omawiania 

realizacji zadań przez Wydział Mienia). 
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Pozostałe prace i wydarzenia 

1. Urząd Miejski objął patronatem zawody strzeleckie Wielki Puchar Kaczawy. Zawody te z roku na 

rok zyskują coraz większą rangę, a potwierdzeniem tego jest rekord Polski, który padł teraz w 

Złotoryi. 

2. Prowadzone były rozmowy w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei na temat obwodnicy Złotoryi oraz 

inwestycji przy ul. Legnickiej oraz ul. Chojnowskiej. Sprawa obwodnicy wygląda źle, natomiast te dwie 

mniejsze inwestycje SA na dobrej drodze do ich realizacji. 

3. Na zaproszenie pana Burmistrza Jawora Emiliana Bery wziąłem udział w Dolnośląskim Turnieju Piłki 

Halowej Zgrany Jawor. 

4. Wziąłem udział w oględzinach obiektu na ul. Górnej wraz ze służbami powiatowymi oraz naszymi 

służbami miejskimi. 

5. Odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie inwestycji na ul. Górnej 

oraz innych działań, które Urząd Miejski będzie przeprowadzał, lub nadzorował na terenie Miasta. 

6. Kierownictwo Urzędu Miejskiego oraz wyróżnieni złotoryjscy sportowcy wzięli udział w Gali Sportu 

w Legnicy. 

7. Odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Gal-Mont z Łodzi w sprawie znalezienia płaszczyzny, 

na podstawie której mogłoby dojść do ugody przed sądem. Rozmowy nie przyniosły żadnego efektu. 

8. Spotkałem się z panią poseł Elżbietą Witek. Tematem rozmowy była między innymi sprawa 

obwodnicy Złotoryi. 

9. Wziąłem udział w uroczystym podpisaniu porozumienia o wspólnej realizacji programu S3-Droga 

Wielkich Możliwości. 

10. Na Hali Tęcza odbył się finał rozgrywek kolejnego sezonu Ligi Piłki Nożnej. Wygrał zespół 

prowadzony przez pana trenera Palucha, w którym bramkarzem jest pan Radny Łukasz Łuniewski. 

11. Wraz z panem Burmistrzem Ostrowskim oraz zarządem Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Sp. z o.o. oglądaliśmy oczyszczalnię ścieków w Strzegomiu pod kątem planowanych 

rozwiązań przy modernizacji oczyszczalni w Złotoryi. 

 

Marzec 2015 

Wydział Gospodarki Odpadami 

1. Przygotowano z firmą AG-Eko z Lubina zbiórkę zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

Podczas zbiórki odebrano od mieszkańców miasta około 1650 kg elektrośmieci.  

2. Podpisano umowę z firmą WGS84 Polska Sp. z o.o. na wykonanie „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja”. 

3. Przygotowano umowę na usuwanie dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta.  
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4. Przygotowano artykuł do Gazety Złotoryjskiej odnośnie nieprawidłowego segregowania odpadów 

organicznych. 

Wydział Mienia 

1. Trwa procedura wyłaniania wykonawcy na remonty cząstkowe dróg oraz na malowanie 

oznakowania poziomego dróg.  

2. Zaproszono RPK Sp. z o.o. w Złotoryi do złożenia oferty na konserwację oświetlenia. 

3. Odzyskano 2 lokale komunalne do nowego przydziału.  

4. Zgłoszono nasze miasto do konkursu „Podwórko Nivea”, na wybudowanie placu zabaw. 

5. Rozpoczęto pozimowe prace naprawcze elementów małej architektury (wymieniane są zniszczone 

elementy urządzeń, malowane kosze uliczne) oraz prace konserwacyjne urządzeń kanalizacji 

deszczowej. 

6. Na ukończeniu są zaplanowane na ten okres prace związane z pielęgnacją drzew i krzewów.  

7. Rozpoczęto zintensyfikowane prace porządkowe na terenach komunalnych. 

8. Dzięki pozyskaniu z Powiatowego Urzędu Pracy pracownikom interwencyjnym, rozpoczęto prace 

interwencyjne. W tej chwili naprawiane są punktowe ubytki w chodnikach oraz oznakowanie 

pionowe.  

9. Trwają prace remontowe klatki schodowej w budynku przy ul.Basztowej nr 15. 

10. Skierowano do Sądu Rejonowego w Złotoryi 3 pozwy w związku z zaległościami czynszowymi. 

11. Skierowano do Sądu Rejonowego w Złotoryi 4 pozwy o eksmisje. 

12.Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na remonty pustostanów: przy ul.Basztowej nr 32/6-

8, Garbarskiej 2/5, Legnickiej 4/5. 

Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 

1. Ogłoszono przetargi na sprzedaż lokali użytkowych przy ul. Szkolnej 8c/1 i 8c/2 (przetargi 

odbędą się 15 kwietnia) i lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 41/1 (2 przetarg odbędzie się 22 

kwietnia, w tym przypadku obniżono cenę do 48 000 zł). 

2. Zlecono wykonanie wyceny i inwentaryzacji budynku przy ul. Krzywoustego 17. 

3. Zlecono wykonanie inwentaryzacji budynku Rynek 42 – siedziba Urzędu Skarbowego. 

4. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych na: 

- Przebudowę drogi pl. Sprzymierzeńców 

- Utwardzenie alejek cmentarza komunalnego 

- Przebudowę dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Małopolskiej, Sandomierskiej i  

 Świętokrzyskiej 
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- Przebudowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Bobrzańskiej 

5. Wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Wykonania zabezpieczenia skarpy oraz odtworzenia ciągu 

pieszego przy ul. Sikorskiego” Prace wykona BUDOPROJEKT Krzysztof Bryś za kwotę 50 000 zł 

brutto – budżet 68 000). 

6. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane pn. "Przebudowa ul. Słowackiego w Złotoryi". 

7. Otrzymano pismo z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnieniu bez 

uwag planu Aglomeracji miasta Złotoryja. 

8. Dokonano końcowego rozliczenia pomocy finansowej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. 

Lubelskiej. 

9. Przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ankietę sprawozdawczą z 

realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w 2014r.  

10. Złożono wniosek o dotację w wysokości 33 000 zł w ramach konkursu „PZU Trasy Zdrowia” 

(zaproponowano dwie lokalizacje: Górka Mieszczańska, obszar między Stadionem Miejskim i 

Zalewem). 

11. Zorganizowano spotkanie z współwłaścicielami nieruchomości przy pl. Sprzymierzeńców 8 

dotyczące możliwości zmiany stanu prawnego (wykup lokalu). 

12. Zawarto 126 umów na dzierżawę gruntu i 44 umów na najem garaży i gruntów pod garażami. 

13. Sporządzono rejestr VAT dotyczący sprzedanych nieruchomości oraz użytkowania wieczystego. 

14. Wysłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie oświetlenia ul. Malinowej. 

15. Zawarto umowy na wykonanie map do celów projektowych dla inwestycji:  

- Przebudowa skrzyżowania ul. Legnickiej i pl. Sprzymierzeńców wraz z budową  

 chodnika przy ul. Legnickiej 

- Rozbudowa cmentarza  

- Przebudowa dojazdu do PSZOK i Oczyszczalni ścieków 

16. Naczelnik Wydziału brał udział w spotkaniu Zespołu Planistycznego Zlewni Bystrzycy i Kaczawy w 

związku z realizacją projektu „Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla 

obszarów dorzeczy i regionów wodnych” . 

Wydział Funduszy Zewnętrznych 

1. Przygotowano projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) 

Aglomeracji Jeleniogórskiej. W projektach ujęte zostały między innymi: Strefa Aktywności 

Gospodarczej (SAG) wraz z inkubatorem przedsiębiorczości, Centrum Integracji Społecznej (CIS) w 

Złotoryi, Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Złotoryi, Program Aktywności 

seniorów – Senior Wigor. 



16 
 

2. Odbyło się spotkanie Aglomeracji Jeleniogórskiej dotyczące przedstawienia i omówienia 

projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Aglomeracji Jeleniogórskiej.  

3. Przygotowano uchwałę dotyczącą porozumienia pomiędzy partnerami Aglomeracji ZIT. 

4. Ogłoszono zapytanie o ofertę cenową dotyczącą renowacji nawierzchni kompleksu boisk przy ul. 

Lubelskiej (siłownia będzie remontowana równolegle do prac nad siłownią na ul. Broniewskiego). 

5. Przygotowano wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w ramach priorytetu 3 „Racjonalnego gospodarowania odpadami i ochroną 

powierzchni ziemi” działanie 3.1 Zadania wynikające z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami. 3.1.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.  

6. Przygotowana została oferta inwestycyjna dla potencjalnych przedsiębiorców chcących założyć 

swoje firmy na terenie Gminy Złotoryja. Informacja zawierała wszelkie istotne informacje 

związane z opłatami – np. za podatki, opłaty lokalne itd. Jak również infrastrukturę, możliwość 

zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników itp. 

7. Przygotowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Zgłoszenie o 

wpisanie zadania inwestycyjnego do ,,Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2015 – 2017” dotyczące zadania ,,Modernizacja miejskiego 

wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi” na pozyskanie środków z Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej  

8. Zapewniono pomoc dla Fundacji ANIMUS w organizacji imprezy „Kilometry dobra”, która odbyła 

się na kompleksie sportowym przy ul. Lubelskiej.  

9. Trwają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Złotoryja na lata 2014 – 2020. 

10. Zorganizowano wizytę u Partnera Czeskiego w Mimoniu, gdzie omówiono projekty do wspólnej 

realizacji w ramach nowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy na lata 2014-

2020. 

11. Przygotowano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o 

dofinansowanie projektu pod nazwą „Edukacja ekologiczna piórem w Złotoryi czyli V Złote 

Dyktando o zrównoważonym rozwoju.  

12. Przygotowano Specyfikację Techniczną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Cyfryzacji 

Kina Miejskiego dla Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji  

13. Przygotowano szkolenia za pośrednictwem Stowarzyszenia Kaczawskiego dla zainteresowanych 

złożeniem wniosku o dotację w ramach projektu IX edycji „Działaj Lokalnie”, gdzie wpierane będą 

projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.  

14. Sporządzono i przekazano do Wydziału Budżetu i Finansów sprawozdania (RB-WSa) dotyczące 

wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2014. 

15. Przygotowano i wysłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

„Sprawozdania w zakresie obszarów szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu” 

za ubiegły rok, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
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na lata 2007-2013 na poniżej wymienione projekty: „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta 

Złotoryja – etap I - rewitalizacja ulic: Basztowej, Niepodległości, Joannitów, Piłsudskiego, 

Krasickiego, Chopina, Klasztorna w Złotoryi”, 

- ,,Rewitalizacja obszaru Starego Miasta Złotoryja – etap II rewitalizacja placu Rynek oraz ulicy 

Górnej w Złotoryi”, 

- „Rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryi – jako elektronicznego systemu służącego 

bezpieczeństwu turystów w Złotoryi”, 

- „Zagospodarowanie parku przy ul. Maluchów w Złotoryi na obszar aktywnej turystyki, rekreacji i 

integracji społecznej”, 

- „Informatyzacja Gminy Miejskiej w Złotoryi poprzez budowę systemu elektronicznej 

administracji zmierzającej do powstania e-usług publicznych”, 

- Renowacja XV – wiecznej Baszty Kowalskiej w Złotoryi” .  

Wydział Spraw Społecznych 

1. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie sportu dzieci 

i młodzieży. Ogłoszonie konkursu poprzedzone było organizacją spotkań informacyjnych z 

przedstawicielami złotoryjskich klubów sportowych. 

2. Przygotowano udział władz miasta w obchodach Dnia Kobiet w organizacjach pozarządowych. 

3. Odbyło się kolejne posiedzenie Złotoryjskiej Rady Seniorów. 

4. Trwają prace nad programem tegorocznych Dni Złotoryi w uzgodnieniu ze stowarzyszeniami i 

instytucjami, które zgłosiły chęć udziału w święcie miasta; 

5. Pomagano przy organizacji odbywających się na terenie miasta imprez sportowych, w 

szczególności poprzez zapewnienie obsługi medycznej oraz ufundowanie nagród Burmistrza (Turniej 

Piłki Nożnej organizowany przez Klub Sportowy Górnik, Test Coopera organizowany przez Fundację 

„Animus”, III Halowy Turniej Piłki Siatkowej organizowany przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta 

„Relaks”). 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Rozpoczęto przygotowania do wymiany centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim, 

2. Przyjmowano dokumentację z wydziałów Urzędu do archiwum zakładowego, 

3. Przygotowano posiedzenia komisji i sesję Rady Miejskiej, 

4. Przesłano do brokera informacje z jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotoryja dotyczące 

ubezpieczenia mienia, 

5. W Biuletynie Informacji Publicznej zaktualizowano rejestr umów, rejestr Zarządzeń Burmistrza jak 

również zamieszczono kolejne protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej. 
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Wydział Budżetu i Finansów 

1. W związku z zapadnięciem pierwszego terminu płatności podatku od nieruchomości przyjmowane 

są wpłat podatków od mieszkańców, 

2. Przygotowano i przekazano do archiwum dokumenty za 2012 r. 

3. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja z tytułu podatku od nieruchomości i opłat (wystawienie 

upomnień, tytułów wykonawczych). 

4. Prowadzone są kontrole podatkowe u podatników. 

Dział Informatyki 

1. Na stronie internetowej miasta utworzono zakładkę „Nieruchomości na sprzedaż” – znajdują się 

tam wszystkie nieruchomości zabudowane i nie zabudowane wraz z dokładnym opisem, zdjęciami, 

mapami, które Gmina Miejska chce sprzedać.  

2. Na stronie internetowej miasta utworzono zakładkę „Rekrutacja 2015/2016” – znajdują się tam 

wszystkie niezbędne informacji związane z rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, 

żłobka oraz klas I szkoły podstawowej.  

3. Na bieżąco odbywa się aktualizacja rejestru umów i zamieszczane są filmy z posiedzeń komisji oraz 

sesji Rady Miejskiej. 

4. Uruchomiono systemem rejestrów państwowych „Źródło” do obsługi USC i Wydziału Spraw 

Obywatelskich. W związku z tym w Wydziale Spraw Obywatelskich zainstalowano program do 

zasilania lokalnej bazy Ewidencji Ludności danymi z Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło”. 

Dział Oświaty 

1. Odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, którego tematem była „Organizacja 

roku szkolnego 2015/2016”. 

2. Rozpoczęto rekrutację do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016. Rekrutacja trwa do 

10.04.2015r. 

3. Odbyło się spotkanie z głównymi księgowymi placówek oświatowych w związku z wprowadzeniem 

do budżetu miasta Złotoryja nowych rozdziałów tj. 80149 i 80150 dotyczących realizacji zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 2015 r.  

4. Odbyły się rady pedagogiczne w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Złotoryi, z udziałem 

Burmistrza Miasta Złotoryja. 

5. W Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się zebranie rodziców 6 klas z udziałem Burmistrza Miasta 

Złotoryja. 

6. Dokonano zmian w arkuszach organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015. 

7. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych w bieżącym roku. 

8. W ramach projektu współpracy międzyszkolnej odbyły się następujące imprezy:  
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- Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Złotoryi w godzinach 
wychowawczych w SP 1 i SP 3,  

- Organizacja „Dnia Matematyki” dla uczniów z SP1 i SP3,  

- Organizacja etapu Miejskiego konkursu z języka niemieckiego i angielskiego dla uczniów z SP1 i 
SP3;  

9. Wysłano do Szkolnego Związku Sportowego we Wrocławiu zgłoszenie do udziału w programie 

„Mały Mistrz” w roku szkolnym 2015/2016.  

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji 

1. Zorganizowano i współorganizowano następujące imprezy: 

- „Człowiek Ziemi Złotoryjskiej” oraz wystawa „Zdjęcie roku” 

- Koncert z okazji „Dnia Żołnierza Wyklętego” 

- Dzień Kobiet (Hotel Qubus) 

- Kabaret „Pod Wyrwigroszem” 

- Spektakl „Tajemnice iluzji” 

- Zakończenie rozgrywek ligi siatkarskiej (Hala Tęcza) 

- Koncert charytatywny dla Klaudii Piechury w wykonaniu Teatru „Mimo wszystko”  

- Powitanie wiosny (zalew złotoryjski) 

- Kilometry Dobra, Test Coopera (boiska przy ul. Lubelskiej 

2. Trwają przygotowania organizacyjne do wyścigu kolarskiego „O Złotą Wstęgę Kaczawy”, który 

odbędzie się w czerwcu. 

3. Trwa przygotowanie procedury przetargowej do realizacji projektu „Cyfryzacja kina Aurum”. 

4. Trwają przygotowania do imprez podczas „Majówki Złotoryjskiej 2015” 

Miejska Biblioteka Publiczna 

1. Zakończył się cykl lekcji bibliotecznych pt. „Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat” - imprezy w 

ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2015 (inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie). 

2. Dla uczniów klas życia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi zorganizowano Cykl zajęć 

biblioterapeutycznych pt. „Idzie, idzie bajka”. 

3. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców został zorganizowany cykl spotkań literacko – 

plastycznych dla pt. „Popołudnia z baśnią”. 

4. Odbył się kurs komputerowy dla osób 50+ pod nazwą „Z komputerem na ty” oraz „Serfuj się kto 

może”. 

5. Została otwarta wystawa fotografii Lidii Radziszewskiej „Egzotyczna fauna w obiektywie 

nastolatki”. 
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6. Dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych został zorganizowany cykl lekcji 

bibliotecznych: 

- Fascynujący kosmos, 

- Świat teatru,  

- Nadchodzi wiosna, 

- Bezpieczeństwo w górach, 

- Nowości wydawnicze – co czytają nastolatki. 

7. Odbył się cykl spotkań „Biblioteka, miejsce przyjazne seniorom. 

Hala Sportowa „Tęcza” 

1. ZKS Górnik zorganizował Turniej Halowej Piłki Nożnej. 

2. Odbył się Turniej Speedbadmintona w ramach programu 50+. 

3. Klub Abstynenta Relaks zorganizował Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej. 

4. Na kompleksie boisk sportowych Fundacja Animus zorganizowałaTest Coopera imprezę 

charytatywną.  

5. Odbył się Dolnośląski Finał Gimnazjady w piłce siatkowej, organizatorem był Szkolny Związek 

Sportowy i Starostwo Powiatowe. 

6. Na hali sportowej „Tęcza” odbywały się mecze Ligi Piłki Siatkowej oraz Ligi Piłki Ręcznej. Siatkarze 

Klubu Sportowego Ren-But wezmą udział w turnieju kwalifikacyjnym do II ligi. 

7. Od początku marca siłownia jest otwarta od godziny 8.00 do 21.30 w dni powszednie, a soboty i 

niedziele od 10.00 do 17.00. 

8. W salce kawiarnianej zamontowano telewizor. 

Straż Miejska 

1. Wspólnie z policją zabezpieczono uroczystości i imprezy: 

- związane z obchodami ,,Dnia Żołnierzy Wyklętych‘’. 

- przyjazd ,,BRONKOBUSA‘’ w ramach kampanii wyborczej prowadzonej przez Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego, 
- przemarsz pielgrzymki ulicami miasta (Kopacz – Złotoryja – Wilków). 

2. Na bieżąco podejmowano interwencje: 

- zatrzymano i odwieziono do Izby Wytrzeźwień w Legnicy nietrzeźwego mężczyznę 
awanturującego się w Urzędzie Miejskim, 
- zatrzymano i przewieziono do miejsca zamieszkania nietrzeźwego leżącego na chodniku przy ul. 
Klasztornej, 

- odłowiono i przetransportowano do Schroniska w Legnicy bezdomnego psa. Drugi bezdomny 
pies również trafił do schroniska, 
- w trzech przypadkach niesprawowania należytej opieki nad psem, odnaleziono właścicieli, 
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- zlecono usunięcie 2 potrąconych zwierząt przy ul. Legnickiej, 

- zrealizowano 3 wywiady zlecone przez Wydział Spraw Obywatelskich odnośnie postępowań o 
wymeldowanie z pobytu stałego, a także 2 wywiady zlecone przez Wydział Mienia w sprawie 
zmiany najmu lokali, 

- wykonano 19 konwojów wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta Złotoryja. 

3. Asystowano podczas czynności związanych z odebraniem trzody chlewnej przy ul. Piastowej.  
4. Asystowano pracownikom RPK podczas wejścia do lokalu w związku z awarią sieci wodociągowej 
przy ul. Basztowej , oraz pracownikom Urzędu Miasta odnośnie kontroli lokali przy ulicach: Łąkowa – 
dwukrotnie , Grunwaldzka , 3 Maja. 
5. Przeprowadzono dwukrotnie kontrole lokalizacji salonów gier hazardowych na terenie Miasta. 
Zlokalizowano 17 lokali. 
6. Zabezpieczono i oznakowano zapadlisko na parkingu przy ul. Marii Konopnickiej. 

7. W związku z wyciekiem oleju, do chwili przybycia zastępów Straży Pożarnej zabezpieczono odcinek 
ulicy Zagrodzieńskiej. 
8. W pierwszy dzień wiosny , w ramach akcji ,,Wagarowicz’’ patrolowano tereny przy Zalewie 
Miejskim, Kopalni Aurelia oraz dojścia do Wilczej Góry. Nie odnotowano żadnych zdarzeń.  

9. Strażnicy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w 
związku ze zmianą ustawy o ochronie zwierząt. 

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie okresowych 

przeglądów budowlanych obiektów komunalnych administrowanych przez Spółkę RPK. Wybrano 

wykonawcę STB Nienartowicz Stanisław z Wrocławia. Wpłynęło 14 ofert (cena oferty od 5 471,04 

zł brutto do 91 278,30 zł brutto). 

2. Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw płynnych na 

potrzeby Spółki RPK. Wybrano PKN ORLEN. Wartość dostawy – do kwoty 463 261,65 złotych 

brutto. 

3. Przeprowadzono zebrania wspólnot mieszkaniowych - łącznie 114.  

4. Biegły rewident rozpoczął prace nad badaniem sprawozdania finansowego za 2014 r.  

5. Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z firmą 

P.O.H Wod Bud z Legnicy na zakup wodomierzy i nakładek modułowych do zdalnego odczytu (407 

szt. wodomierzy i 403 szt. nadajników radiowych). 

6. Podpisano umowę ze SCANIA POLSKA S.A. na zakup samochodu śmieciarki na potrzeby Działu 

Nieczystości Stałych.  

7. Odbyła się prezentacja urządzeń pomiarowych firmy Endress - Hauser dla oczyszczalni ścieków. 

8. Wraz z biegłym sądowym dokonano wizji lokalnej dotyczącej wymiany stolarki okiennej w 

zasobach komunalnych (sprawa dotyczy spory z firmą Gal – Mont). 
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Pozostałe prace i wydarzenia 

1. Z przedstawicielami Stowarzyszenia Edukacja Przyszłości uczestniczyłem w Pałacu Prezydenckim w 

Warszawie w gali Super Samorząd 2014. 

2. Reprezentowałem nasze miasto w Poznaniu na XXXVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast 

Polskich, oraz na Kongresie z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. 

3. Odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu Złotoryjskiego, poświęcony sprawom 

bezrobocia na terenie powiatu złotoryjskiego oraz szkolnictwu. 

4. Wziąłem udział w konferencji „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko Głogowskim 

Obszarze Funkcjonalnym”. 

5. Wraz z moim Zastępcą oraz z panią Naczelnik Wydziału Funduszy Zagranicznych byliśmy w naszym 

partnerskim mieście Mimoniu, w Czechach, gdzie rozmawialiśmy na temat wspólnych projektów 

trans granicznych. 

6. Uczestniczyłem w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Legnicko-Głogowskiego 

Okręgu Miedziowego, poświęconemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 

7. Wziąłem udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego, 

poświęconemu omówieniu wyników naszej spółki komunalnej za ubiegły rok i planom na rok 

bieżący. 

8. Na zaproszenie władz lokalnych SLD, spotkałem się z członkami tej organizacji. 

9. Spotkałem się z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum przy ul. Wilczej w ramach 

rad pelagicznych w celu zaprezentowania strategii oświatowej miasta. 

10. Wziąłem udział w zebraniu z rodzicami klas VI Szkoły Podstawowej nr 1, podczas którego odbyła 

się prezentacja Gimnazjum przy ul. Wilczej. 

11. Wraz z moim Zastępcą, uczestniczyliśmy w prezentacji obiektów, którymi byli zainteresowani 

potencjalni inwestorzy z Niemiec. 

12. Uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych, podczas 

którego przyjęte zostało sprawozdanie Zarządu Funduszu oraz został zmieniony statut. 

13. Spotkałem się z nauczycielami i uczniami szkoły w Pulsnitz, którzy gościli w Szkole Podstawowej nr 

3. 

 

Kwiecień 2015 

Wydział Gospodarki Odpadami 

1. Podpisano umowę z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na usuwanie dzikich 

wysypisk śmieci; 

2. Przekazano egzekucję administracyjną dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi do 

Urzędu Skarbowego w Złotoryi 
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3. Trwa weryfikacja złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem 

liczby osób zamieszkałych, a zameldowanych w nieruchomości; 

4. Udział w konkursie zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi „Segregujesz 

świat ratujesz” 

5. Przygotowano sprawozdania za rok 2014 z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

6. Przygotowano sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego SG-01 Gospodarka 

mieszkaniowa i komunalna 

Wydział Mienia 

1. Rozpoczęto remonty cząstkowe dróg. 

2. Wprowadzono zmiany stałej organizacji ruchu: 

- Podwale- B18-zakaz wjazdu pojazdów o masie ponad 3,5 T 

 - ul.Leszczyńska-zakaz zatrzymywania się  

- w ul.Piłsudskiego i Rynek poprzez umieszczenie pod znakiem B-1 tabliczki- nie dotyczy 

pojazdów zaopatrzenia na czas dostawy towaru w godz. 5-18, 

- ul.Górna- pod znakiem B-36 umieszczenie tabliczki- nie dotyczy zaopatrzenia do 15 min, 

- ul. Dworcowa- pod znakiem B-18 umieszczenie tabliczki- nie dotyczy pojazdów służb 

komunalnych, 

- ul.B.G.Warszawskiego poprzez usunięcie oznakowania poz. –powierzchnia wyłączona z ruchu i 

oznakowanieB-36 wraz z tabliczka informacyją- obowiązuje od poniedziałku do piątku w 

godz.od 6:00 do 10:00, 

- B18-zakaz wjazdu pojazdów o masie ponad 3,5 T w ul.B.G.Warszawskiego i 

M.Konopnickiej(nie dotyczy samochodów zaopatrzenia do 12T w godz. Od 10:00 do 18:00 

- B18-zakaz wjazdu pojazdów o masie ponad 3,5 T ul.Kolejowa (nie dotyczy autobusów), 

Pl.LotnikówPolskich, Al.Miła, ul.Sikorskiego  

2. Od 1 kwietnia zlecono RPK Sp. z o.o. w Złotoryi konserwację oświetlenia ulicznego (miasto 

zaoszczędzi z tego tytułu około 10 tys. zł miesięcznie); 

3. Dokonano nasadzeń drzew (Rynek - przy Fontannie Górników, al.Miła, Stroma) oraz nasadzeń 

kwiatów(Pl.Orląt Lwowskich, Rynek); 

4. W trakcie realizacji jest siłownia plenerowa przy ul. Broniewskiego (zamontowano fundamenty 

pod elementy, rozpoczęto utwardzanie miejsc pod elementy); 

5. Naprawiono nawierzchnię podwórka przy ul. Wojska Polskiego oraz nawierzchnię drogi ul. 

Sosnowej i Polnej; 

6. Wymieniono nawierzchnię chodnika przy ul. Sosabowskiego; 

7. Trwa wymiana chodnika przy pl. Zacisze;  
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9. Przydzielono z listy lokali do remontu dwa lokale: z ul. Legnickiej 4 i Basztowej 32, jeden lokal do 

zasiedlenia dla podopiecznej z domu dziecka – przy ul. Chopina 11 oraz lokal przy ul. Chopina 11; 

10. Złożono 7 pozwów o ściągnięcie należności w związku z zaległościami w zapłacie czynszu; 

11. Złożono 4 pozwy o eksmisję z mieszkania; 

12. Zlecono częściową naprawę dachu na budynkach przy ul. Piastowej 6 i 7; 

13. Zlecono docieplenie stropu oraz montaż domofonu w budynku przy ul. Basztowej nr 15; 

14. Zamówiono 8 elementów zabawowych do uzupełnienia na istniejących placach zabaw przy ul. 

Łąkowej, Broniewskiego, Słowackiego 1; 

15. Zamontowano parkomat i od 13 .04. uruchomiono strefę płatnego parkowania przed budynkiem 

nr 8 przy ul. Szkolnej; 

16. Oznakowano tablicami z nazwami ulic osiedle Bohaterów Monte Cassino oraz ul. 

Sosabowskiego. 

17. Wymieniono częściowo nawierzchnię drewnianą na mostku przy ul.Rzecznej. 

Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 

1. Podpisano umowę z RPK Sp. z o. o na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. 

Lubelskiej w Złotoryi”; 

2. Podpisano Porozumienie z Województwem Dolnośląskim dotyczące „Budowy chodnika w pasie 

drogowym drogi wojewódzkiej nr 328 – ul. Chojnowska w miejscowości Złotoryja”; 

3. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na ”Przebudowę ul. Słowackiego w Złotoryi” (najtańsza 

oferta - 732 219,58 zł); 

4. Wybrano projektanta na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy skrzyżowania ul. 

Legnickiej i pl. Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej”;  

5. Podpisano umowę na „Budowę oświetlenia drogowego ul. Malinowej w Złotoryi”. 

6. Złożono wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

o przyznanie pomocy finansowej na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. 

Lubelskiej w Złotoryi” (kwota pożyczki: 209 100 zł, kwota dotacji: 46 900 zł); 

7. Na ukończeniu są roboty budowlane dot. „Wykonania trwałego zabezpieczenia skarpy oraz 

odtworzeniu ciągu pieszego przy ul. Sikorskiego w Złotoryi”; 

8. Sprzedano w trybie bezprzetargowym: 3 lokale mieszkalne i 1 garaż. 

9. Sprzedano w trybie przetargu lokal mieszkalny przy ul. Rynek 41/1. 

10. Ogłoszono I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej 

przy ul. Staszica 1 w Złotoryi; 

11. Sporządzono wykaz dot. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie nieograniczonego 

przetargu ustnego – ul. Krzywoustego 17; 

12. Wydano Zarządzenia Burmistrza dot. 2 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. 

13. Wydano 31 umów dzierżawy gruntów 

14. Przygotowano wybory do Dolnośląskiej Izby Rolniczej (31.05.2015r.) 
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Wydział Funduszy Zewnętrznych 

1. Przygotowano i złożono do Gminy Jawor (Partner Wiodący) Sprawozdania w zakresie obszarów 

szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu realizowanego w partnerstwie z 

Gminą Jawor jako partnerem wiodącym do projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 

ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013. 

2. Na podstawie sprawozdań od partnerów projektu: Powiatu Złotoryjskiego, Powiatu Jaworskiego, 

Gminy Jawor, Gminy Świerzawa, oraz danych dotyczących Partnera wiodącego projektu - Gminy 

Miejskiej Złotoryja, przygotowano i złożono w UMWD Sprawozdanie w zakresie obszarów 

szczególnego ryzyka oraz monitorowania trwałości projektu w ramach projektu pn.„Kampania 

promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego" w 

ramach RPO WD na lata 2007-2013; 

3. Na podstawie zatwierdzonych przez kontrolera wydatków Partnera Projektu – Miasta Pulsnitz, 

przygotowano i złożono do WST w Dreźnie Wniosek o płatność nr 7 oraz płatność nr 8 wraz z 

wymaganymi załącznikami w ramach projektu pn. ,,Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i 

Pulsnitz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POWT Polska – 

Saksonia 2007-2013, który obejmował wydatki niemieckiego partnera projektu – Miasta Pulsnitz; 

4. Udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Aglomeracji Jeleniogórskiej, na którym weryfikowano zgłoszone projekty przez wszystkie gminy z 

Aglomeracji, oraz opracowano i wysłano dane statystyczne dotyczące gminy na potrzeby ZIT AJ; 

5. Przygotowano SIWZ dla przetargu nieograniczonego powyżej wartości 30 tys. euro do ZOKiR-u w 

ramach zadania pn. Cyfryzacja Kina ,,Aurum” w Złotoryi współfinansowanego z Programu 

Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, oraz pomoc w przygotowaniu przetargu; 

6. Przygotowano i ogłoszono w BIP Urzędu Miejskiego Złotoryja zapytanie ofertowe w ramach 

postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro na serwis boisk przy ul. Lubelskiej 

powstałego w ramach zadania pn. ,,Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych wraz z 

realizacją zajęć sportowych” dofinansowanego ze środków MF EOG, które unieważniono z 

powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. Ponownie ogłoszone zaproszenie do składania ofert zostało 

unieważnione z powodu wycofania jedynej złożonej oferty przez oferenta; 

7. Po przeprowadzonych negocjacjach cenowych zlecono realizację zamówienia dotyczącego 

wykonania kompleksowej renowacji siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w Złotoryi przy ul. 

Lubelskiej powstałej w ramach zadania pn. ,,Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych wraz 

z realizacją zajęć sportowych” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego;  

8. Do potencjalnych wykonawców wysłano zaproszenie do składania ofert na przegląd okresowy 

oraz wykonanie i dostarczenie orzeczeń technicznych dopuszczających do eksploatacji w danym 

roku kalendarzowym (sezonie eksploatacyjnym) 3 szt. urządzeń rozrywkowych znajdujących się na 

terenie Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 2, oraz Żłobka Miejskiego z 

Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi.  

9. Przygotowano przegląd techniczny oraz przegląd elektryczny Targowiska Miejskiego przy ul. 

Staromiejskiej zrealizowanego w ramach projektu pn. ,,Modernizacja (przebudowa) targowiska 

miejskiego w Złotoryi ,,Mój Rynek” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 431 "Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju" objętego PROW 2007-2013; 

10. Zlecono wykonanie przeglądu gwarancyjnego dachu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji 

wykonanego w ramach projektu pn. ,,Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz” 



26 
 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POWT Polska – Saksonia 

2007-2013; 

11. Opracowano program użytkowania stadionu w zakresie lekkiej atletyki we współpracy z 

nauczycielami WF; 

12. W związku z naborem wniosków do Programu ,,Działaj lokalnie” ogłoszonym przez Stowarzyszenie 

Kaczawskie zorganizowano szkolenie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych 

zainteresowanych złożeniem wniosku o dotacje w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe; 

13. Miasto Złotoryja włączyło się do Regionalnej Sieci Inkubatorów Przedsiębiorczości;  

14. Przygotowano List Intencyjny dla inwestora – obejmujący min. zasady udzielania ulg w podatku od 

nieruchomości. 

Wydział Spraw Społecznych 

1. Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sport i rekreacja dzieci i 

młodzieży; 

2. Przygotowywano dokumentację w związku z organizacją imprezy masowej „Dni Złotoryi 2015”; 

3. Opracowano regulamin konkursu na najlepszą prezentację grupy podczas korowodu na Dni 

Złotoryi; 

4. Przygotowano uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

5. Współorganizowano Bieg Sprinterski na Orientację; 

6. Współorganizowano I Złotoryjskie Spotkanie Diabetologiczne; 

7. Współorganizowano X Kaczawski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Zakupiono, zainstalowano i uruchomiono nową centralę telefoniczną w Urzędzie Miejskim, 

2. Przystąpiono do grupy zakupowej mającej na celu wyłonienie w drodze postępowania 

przetargowego sprzedawcy energii elektrycznej na 2016 r. – Urząd i jednostki podległe, 

3. Podpisano umowę z nowym operatorem telefonii stacjonarnej, 

4. Przygotowano posiedzenia komisji i sesję Rady Miejskiej, 

6. W Biuletynie Informacji Publicznej zaktualizowano rejestr umów, rejestr Zarządzeń Burmistrza jak 

również zamieszczono kolejne protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej. 

7. Podpisano porozumienie w Komendą Powiatową Policji w Złotoryi na dofinansowanie zakupu 

dwóch samochodów osobowych małolitrażowych w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej 

Policji w Złotoryi. 

Wydział Budżetu i Finansów 

1. Nastąpiła regulacja płac w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podległych;  

2. Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym rozliczenia roczne ponad trzystu Wspólnot 

Mieszkaniowych. 
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Dział Informatyki 

1. W BIP zamieszczono zapytanie o cenę na system do Rejestracji czasu pracy i wyłoniono najtańszą 

ofertę 

2. W dniach 21.04 oraz 28.04.2015 braliśmy udział w ogólnopolskim TEŚCIE Wyborczym dla 

wyborów Prezydenckich - 10 maja 2015 r. Testy przeszły pozytywnie, nie wykazały 

nieprawidłowości. 

3. Na stronie www.zlotoryja.pl zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej. 

4. Nadzór nad systemem rejestrów państwowych „Źródło” do obsługi USC i Wydziału Spraw 

Obywatelskich. 

5. W Urzędzie Stanu Cywilnego dokonano aktualizacji oprogramowania do migracji aktów z lokalnej 

bazy do Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło”. 

6. Wysłano pisma do wspólnot mieszkaniowych Reymonta 3a,b,c oraz Solna 13 w sprawie wyrażenia 

zgody na montaż kamer monitoringu. 

Dział Oświaty 

1. Uczniowie klas 3 Gimnazjum w Złotoryi uczestniczyli w drzwiach otwartych organizowanych przez 
Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi; 

2. 1.04. br. odbył się sprawdzian klas 6 szkół podstawowych; 
3. Podpisano umowę z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na dotację na pomoc materialną o 

charakterze socjalnym, tj. stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci i młodzieży; 
4. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały złożone wnioski o dofinansowanie doposażenia w 

zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych 
ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą oraz stołówek w szkołach podstawowych i 
gimnazjalnych; 

5. Odbyły się konsultacje z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie arkuszy organizacji na rok 
szkolny 2015/2016; 

6. Zakończono rekrutację do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016. 

7. Ogłoszony został konkurs ofert na letni wypoczynek dzieci i młodzieży – termin składania ofert 

mija 6 maja br.  

8. W dniach 21,22,23. 04.br. obył się egzamin gimnazjalnych klas 3;  

9. W dniu 24.04.br odbyło się zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych w Zespole Szkół 

ogólnokształcących i Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi, w trakcie zakończenia wręczono 

wyróżnienie Burmistrza Miasta Złotoryja dla absolwentów w szczególny sposób reprezentujących 

na arenie ogólnopolskiej nasze miasto; 

10. Dokonano zmian w arkuszach organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015; 

11. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2015; 

12. W ramach projektu współpracy międzyszkolnej pomiędzy Gimnazjum w Złotoryi ze Szkołą 

Podstawową nr 1 i Nr 3 w Złotoryi zorganizowano wspólne obchody z okazji Dnia Ziemi. 

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji 

1.  Eliminacje 60. Powiatowego Konkursu Recytatorskiego; 

2. Uczestnictwo w zawodach modelarskich w Świdnicy (1 msc. Drużynowo); 

http://www.zlotoryja.pl/
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3. Powitanie wiosny z przedszkolakami; 

4. Opracowanie informacji i ogłoszenie „Giełdy Minerałów i Rękodzieła na Dni Złotoryi; 

5. Zakończenie i podsumowanie wystawy Rękodzieła w Muzeum Złota; 

6. Opracowanie i druk plakatów i zaproszeń na Turniej Brydżowy; 

7. Przygotowanie techniczne i merytoryczne Majówki Złotoryjskiej 2015; 

8. Opracowanie i wydruk informatorów o Muzeum Złota i zabytkach Złotoryi; 

9. Współorganizowano Festiwal Art. Dance; 

10. Pomagano w organizacji X Konkurs Sygnalistów Myśliwskich; 

11. Zapewniono obsługę pożegnania maturzystów ZSZ w Złotoryi; 

12. Udostępniono salę ZOKiR na dwa spotkania ewangelizacyjne; 

13. Odbyły się spektakle Narodowego Teatru Edukacji; 

14. Udzielono pomocy w organizacji zebrania sprawozdawczego Zarządów Ogrodów Działkowych; 

15. Odnowiono pomieszczenia Centrum Informacji Turystycznej oraz część pokojów gościnnych w 

budynku przy basenie złotoryjskim; 

16. Odbyło się sprzątanie kanału dopływowego, niecki zalewu i osadnika; 

17. Awaryjnie naprawiono mostek przy śluzie w Jerzmanicach Zdrój; 

18. Wymiano przepust ścieków z Pałacyku nad zalewem; 

19. Wykonano obudowę do płuczni złota przy muzeum; 

20. Wykonano i zamontowano kratę zabezpieczającą przy śluzie wodnej w Jerzmanicach Zdsroju; 

21.  Otwarto oferty przetargowe w związku z cyfryzacją kina Aurum. 

Miejska Biblioteka Publiczna 

1.  Zorganizowano Noc z Andersenem – imprezę integracyjną o zasięgu międzynarodowym pt. 

„Egipt. Przygody w Delcie Nilu” połączoną z noclegiem w bibliotece. 

2. Odbyła się III edycja ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Klubu 

Herbertowskich Szkół „Czytam w podróży...Herberta 

3. Zorganizowano cykl spotkań literacko – plastycznych dla dzieci i rodziców pt. „Popołudnia z 

baśnią”. 

4. Wycieczka do Biblioteki uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi w celu zwiedzenia 

wystawy fotografii Lidii Radziszewskiej „Egzotyczna fauna w obiektywie nastolatki” 

5. Odbyła się lekcja biblioteczna „Dzień Ziemi- jak dbać o naszą planetę”  
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6. Zorganizowano akcję „Wielkie Księgobranie – Bookcrossing w Złotoryi”; 

7. Odbył się spektakl teatralny pt. „Żaba na tropie EKO-psotnika” w wykonaniu Teatru Edukacji i 

Profilaktyki „Maska” z Krakowa; 

8. Rozstrzygnięto konkurs proekologiczny na filmik reklamowy promujący selektywną zbiórkę 

odpadów pt. „Segregujesz świat ratujesz” 

9. W cyklu spotkań pt. „Cała Polska Czyta Dzieciom- przygody Pszczółki Mai” odbyło się spotkanie z 

pszczelarzem. 

Hala Sportowa „Tęcza” 

1. SPR Górnik Złotoryja skończył rozgrywki ligowe w piłce ręcznej;  

2. Wraz ze Starostwem Powiatowym i Szkolnym Związkiem Sportowym zorganizowano Dolnośląski 

Finał Gimnazjady w piłce siatkowej; 

3. Wraz z Fundacją Trood zorganizowano warsztaty taneczne; 

4. Szkoła Podstawowa nr 3 oraz SPR Górnik Złotoryja zorganizowali Meta Handball Cup w piłce 

ręcznej. 

Straż Miejska 

1. Zrealizowano wywiady zlecone przez Wydział Spraw Obywatelskich w związku z prowadzonymi 

postępowaniami o wymeldowanie z pobytu stałego oraz wywiad zlecony przez Urząd Miejski w 

sprawie zmiany najmu lokalu po śmierci głównego najemcy; 

2. W związku z odbywającymi się na terenie Miasta imprezami i uroczystościami zabezpieczono 

samodzielnie i wspólnie z Policją następujące wydarzenia: 

- NOC ANDERSENA - impreza dla dzieci organizowana przez Bibliotekę Miejską. 

- PROCESJE RELIGIJNE 03 i 04 kwietnia 2015 r. przechodzące ulicami Miasta 

- MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W BIEGU NA ORIENTACJĘ. 

- WYBORY SAMORZADOWE  

- ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ - oprawa uroczystości. 

3. Odwieziono do schroniska w Legnicy 2 bezdomne psy; 

4. Asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego w związku z interwencją dotyczącą spraw lokalowych 

przy ul. Łąkowej oraz komornikowi podczas eksmisji przy ul. Basztowej. 

5. Prowadzono codzienne kontrole komisji poborowych; 

6. W ramach miejscowych zagrożeń zabezpieczono: 

- zapadnięty chodnik przy ul. Wojska Polskiego, 

- zapadniętą jezdnię przy 11 listopada, 

- uszkodzoną skrzynkę energetyczną przy ul. Franciszkańskiej, 

- wisząca nad chodnikiem antenę satelitarną przy ul. Krzywoustego. 

7. Usunięto 3 wraki pojazdów; 

8. Objęto stałym nadzorem podczas patroli tereny na których sygnalizowano występowanie zdarzeń 

społecznie uciążliwych. 

- ul. Hoża 9 - mostek 
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- ul. Joanitów 

- zaplecze ECO pl. Reymonta 

- pl. Reymonta 8 od strony przystanku autobusowego; 

9. Trwają działania prewencyjne w stosunku do osób utrzymujących psy polegające na 

przypomnieniu podstawowych obowiązków właścicieli psów.  

10. Uczestniczono w szkoleniu w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, gdzie 

przedstawiono program przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Złotoryi i wypracowano sposoby 

postępowania służb podczas interwencji z udziałem zwierząt; 

14. Podczas kontroli opłat za postój w strefie płatnego parkowania wystawiono 29 wezwań do 

wniesienia opłaty dodatkowej w sumie od początku roku wystawiono 119 wezwań. 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Została zakupiona śmieciarka SCANIA,  
2. Podpisano zlecenie z Urzędem Miejskim na budowę 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. 

3. Podpisano zlecenie z Urzędem Miejskim na „Konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie miasta 
Złotoryja”. Dokonano przejęcia sieci oświetlenia ulicznego na terenie Złotoryi. Wszczęto 
procedurę o udzielenia zamówienia publicznego na zakup podnośnika koszowego na podwoziu 
samochodu do 3,5 tony. 

4. Odbyło się spotkanie na oczyszczalni miejskiej w Złotoryi z przedstawicielami Biura Projektów 
Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu – wykonawcami dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi”. 
Omówiono stopień zaawansowania prac projektowych związanych z modernizacją oczyszczalni 
ścieków w Złotoryi. 

5. Udzielono pomocy technicznej w organizacji – Ulicznego Biegu na Orientację. 

Pozostałe prace i wydarzenia 

1. W „Domu Spotkań” pomogliśmy w organizacji Międzywojewódkich Mistrzostw w Takwon-do; 
2. Sekretarz Miasta wziął udział w XXIV Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia 

Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej; 
3. Odbyło się pożegnanie, odchodzącej na emeryturę pani Głównej Księgowej Urzędu Miejskiego – 

Stanisławy Śnieszko; 
4. Burmistrz wziął udział w uroczystościach poświęconych pamięci Zbrodni Katyńskiej oraz 

masowych deportacji na Sybir; 
5. Odbyło się spotkanie z prezesem Towarzystwo Budownictwa Socjalnego, podczas którego 

wskazano prezesowi trzy możliwe lokalizacje inwestycji, które mogłoby poprowadzić TBS; 
6. Burmistrz wziął udział w Konwencie Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Starostów Aglomeracji 

Jeleniogórskiej, który odbył się w Złotnikach Lubańskich; 
7. Zastępca Burmistrza wziął udział w spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym przez księdza 

dziekana oraz Starostę Złotoryjskiego w Złotym Lesie; 
8. Burmistrz wziął udział w Radzie Nadzorczej RPK Sp. z o.o. oraz w Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy LSSE; 
9. Burmistrz uczestniczył w XVII Regionalnej Konferencji w Męcince: Aktywizacja przestrzenno-

gospodarcza a ochrona środowiska przyrodniczo - kulturowego na przykładzie Parku 
Krajobrazowego "Chełmy"; 

10. W Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia Platynowego Medalu Jana Kilińskiego oraz 
Złotego Medalu Jana Kilińskiego zasłużonym działaczom Cechu Rzemiosł Różnych w Złotoryi; 

11. Zastępca Burmistrza wziął udział w konferencji Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i 
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budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej, która odbyła się na Zamku Topacz. 

 

Maj 2015 

Wydział Gospodarki Odpadami 

1. Współorganizacja zbiórki elektrośmieci z Firmą AG-EKO z Lubina w dniu 15 maja 2015r. Podczas 

zbiórki odebrano około 600 kg elektrośmieci. 

2. Wystawianie tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności pieniężnych z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

3. Usunięcie dzikiego wysypiska przy ul. Rzemieślniczej 11, 

4. Weryfikacja złożonych oświadczeń dot. wezwań pomiędzy różnicą osób zameldowanych a 

zamieszkałych, 

5. Zawieszenie wymierzonej kary pieniężnej na okres 5 lat przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska Delegatura w Legnicy za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych tj.: papier, szkło, metal, tworzywa 

sztuczne przez Gminę Miejską Złotoryja w 2013 r. (12%). Poziom osiągnięty 11,73%. 

Wydział Mienia 

1. Zmodernizowano chodnik na ul. Różanej; 

2. Utworzono 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych przy ul. Złotej – na wniosek mieszkańca oraz 

przy pl. Niepodległości na wniosek ZUS Legnica; 

3. Naprawiono nawierzchnię ulic mieszanką bazaltową na ul. Polnej, Sosnowej, Jerzmanickiej, 

Łąkowej, Widok i Podmiejskiej; 

4. Siłami pracowników interwencyjnych udzielono pomocy ZOKiRowi przy ustawianiu sceny nad 

zalewem złotoryjskim przez Złotoryjską Majówką; 

5. Wynajęto lokale użytkowe przy ul. Tuwima 5 z przeznaczeniem na punkt przedszkolny i salę zabaw; 

6. Wynajęto lokal przy ul. Mickiewicza 19 na cele magazynowo – składowe (zaplecze sklepu 

prywatnego); 

7. Naprawiono „witacz” przy wjeździe do Złotoryi od strony Jerzmanic; 

8. Uruchomiono fontanny – Górnika i Delfina; 

9. Zostały posadzone ponad 30 drzew: na zapleczu ZOKiRu; na ul. Szpitalnej, na ul Górniczej, ul. 

Złotej, Nad Zalewem; na ul. Wilczej; 

10. Złożono dwa pozwy o eksmisję z lokali mieszkalnych; 

11. W mieszkaniach przy ul. Basztowej 32/4 oraz Łąkowej 19c/9b zamontowano instalacje 

wentylacyjne oraz urządzenia do ciepłej wody; 

12. Złożono 14 pozwów w związku z zaległościami w zapłacie czynszu;  
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13. Realizowane są remonty cząstkowe dróg; 

14. Rozpoczęto prace melioracyjne; 

15. Pomagano przy czyszczeniu Zalewu; 

16. Zamontowano elementy siłowni plenerowej ul. Broniewskiego oraz ułożono kostkę pod 

urządzeniami siłowni; 

17. Odzyskano lokale mieszkalne przy al. Miłej 10/1, Solnej 11/13, ul. Żeromskiego 15/2 - bez udziału 

komornika; 

18. Odzyskano dwa lokale mieszkalne przy ul. Staszica 4b/4 oraz przy ul Piłsudskiego 18/5 i 

rozdysponowano większość pozostawionych w nich rzeczy; 

19. Rozesłano zaproszenia do składania ofert na wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku 

komunalnego przy ul. Rzemieślniczej 9; 

20. Zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw przy ul. Łąkowej, Broniewskiego i 

Słowackiego; 

21. Zamówiono 15 koszy ulicznych oraz 8 ławek; 

22. Zlecono naprawę dachu papowego w budynku komunalnym przy ul. Garbarskiej 10; 

23. Zlecono naprawę uszkodzonego ogrodzenia przy budynku komunalnym Chojnowska 16; 

24. Wykoszono wszystkie place zabaw (22);  

25. Zakończono modernizację chodnika na placu Zacisze; 

26. Wyskarpowano i zniwelowano ul. Widok; 

27. Poszerzono plac zabaw przy ul. Broniewskiego; 

34. Ustawiono konstrukcje z ukwieceniem ,  

35. Wykonano przeglądy roczne budynków – Rynek 42 i szalet miejski przy ul. Kościuszki. 

Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta 

1. Sprzedano 2 mieszkania na rzecz najemców; 

2. Wydano Zarządzenie i sporządzono wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na 

rzecz dotychczasowych najemców oraz Zarządzenie i wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych 

do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych (Staszica 12/2); 

3. Wydano Zarządzenie Burmistrza dot. wyłączenia ze sprzedaży budynków 

wybudowanych/adaptowanych na cele mieszkalne, które pozostają w zasobach Gminy Miejskiej 

Złotoryja; 

4. Wydano Zarządzenia z wykazem nieruchomości gruntowych: 

- zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ograniczonego przetargu ustnego,  

- niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego; 

5. Podpisano 17 umów dzierżawy gruntu; 
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6. Przeprowadzono przegląd gwarancyjny inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Złotoryi”; 

7. Odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Projektantem w/s ustalenia 

wytycznych projektowych dla inwestycji „Budowy skrzyżowania ul. Legnickiej i Pl. 

Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej”; 

8. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowy 

skrzyżowania ul. Legnickiej i Pl. Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej”; 

9. Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz 

wysłano do potencjalnych Wykonawców Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. 

„Budowa chodnika w m. Złotoryja – ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 – etap II”. 

Termin na składanie ofert wyznaczono do dnia 10.06.2015 r.; 

10. Dokonano odbioru inwestycji pn. „Wykonywanie trwałego zabezpieczenia skarpy oraz 

odtworzenie ciągu pieszego przy ul. Sikorskiego w Złotoryi”; 

11. Podpisano umowę oraz przekazano plac budowy wykonawcy zadania pn. „Przebudowa ul. 

Słowackiego w Złotoryi”. Termin wykonania wyznaczono do dnia 28.08.2015r. (obecnie 

uzgadniana jest organizacja ruchu drogowego; 

12. Rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego przy ul. Malinowej w Złotoryi; 

13. Wyrażono zgodę na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie Górki Mieszczańskiej w 

Złotoryi 

Wydział Funduszy Zewnętrznych 

1. Przygotowano i złożono w WFOŚiGW w Legnicy wniosek o dofinansowanie na projekt pn. Budowa 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” w Złotoryi; 

2. Na podstawie złożonego Zgłoszenia o wpisanie zadania inwestycyjnego do Programu Rozwoju Bazy 

Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015 – 2017 na zadanie pn.: Modernizacja 

miejskiego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi otrzymano decyzję o przyznaniu 

środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 800 000,- ; 

3. Na postawie Wniosków o płatność nr 7, oraz nr 8 złożonych w ramach projektu pn. Dom spotkań i 

integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz otrzymano z SAB z Drezna refundację poniesionych wydatków 

w ramach projektu. 

Jednocześnie przygotowano dyspozycję do przekazania środków dla niemieckiego partnera projektu 

– Miasta Pulsnitz; 

4. Przygotowano uchwałę na Sesję Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania planu 

strategicznych kierunków rozwoju Miasta Złotoryja oraz lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Złotoryja na lata 2014-2020; 

5. Udział w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego 

dotyczącej konkursu dotacji pt. Modelowa rewitalizacja miast dotyczącym wsparcia jednostek 

samorządu terytorialnego w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań 

w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich; 

6. Udział w spotkaniu dotyczącym Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów Przedsiębiorczości; 

7. Udział w spotkaniu dotyczącym porozumienia w sprawie zarządzania Zintegrowanymi 

Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej; 

8. Przygotowano i przekazano do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa materiały 

dotyczące projektów zrealizowanych przez Gminę Miejską Złotoryja w celu zamieszczenia ich w 

opracowywanej publikacji dotyczącej mikroprojektów zrealizowanych w ramach FM Nisa-Nysa 2007-

2013; 



34 
 

9. Udział i pomoc w rozstrzygnięciu (unieważnieniu) przetargu nieograniczonego powyżej wartości 30 

tys. euro ogłoszonego przez ZOKiR w ramach zadania pn. Cyfryzacja Kina ,,Aurum” w Złotoryi 

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, oraz pomoc w 

przygotowaniu nowego postępowanie przetargowego; 

10. Wykonano kompleksową renowację siłowni zewnętrznej przy ul. Lubelskiej, która powstała w 

ramach zadania pn. Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć 

sportowych dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego; 

11. Wykonano przegląd okresowy 3 szt. urządzeń zabawowych (nadmuchiwany sprzęt do zabawy) 

znajdujących się na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 2, oraz Żłobka 

Miejskiego z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi zakupionych w ramach realizacji projektu pn. Zespół 

Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych 

finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

12. Wykonano przegląd okresowy urządzeń znajdujących się na 3 placach zabaw w Złotoryi 

zlokalizowanych przy Przedszkolu Miejskim nr 1, Przedszkolu Miejskim nr 2, Żłobku Miejskim wraz z 

Grupami Przedszkolnymi powstałych w ramach realizacji projektu pn. Zespół Otwartych Stref 

Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych finansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

13. Wykonano przegląd techniczny oraz przegląd elektryczny Targowiska Miejskiego zrealizowanego 

w ramach projektu pn. ,,Modernizacja (przebudowa) targowiska miejskiego w Złotoryi ,,Mój Rynek” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach działania 431 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007-2013; 

14. Wezwano do wykonania przeglądu gwarancyjnego wykonawcę inwestycji w ramach projektu pn. 

Zagospodarowanie parku przy ul. Maluchów w Złotoryi na obszar aktywnej turystyki, rekreacji i 

integracji społecznej współfinansowanego w ramach RPO WD na lata 2007-2013; 

15. Ustalony został przebieg wizyty delegacji Chorwatów z partnerskiego miasta Kalnik; 

16. Sprawy bieżące, realizacja płatności rachunków i faktur. 

Wydział Spraw Społecznych 

1. Trwają przygotowania do Dni Złotoryi 2015; 

2. Współorganizowano Międzynarodowy Memoriał im. Michała Stalskiego w Piłce Ręcznej o 

Puchar Burmistrza Miasta Złotoryja; 

3. Przygotowano obchody święta Konstytucji 3 Maja; 

4. Nasze miasto wzięło udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych „Tourtec 2015” w 

Jeleniej Górze; 

5. Wraz Urzędem Gminy Wiejskiej Złotoryja oraz Gminy Zagrodno, a także Starostwem 

Powiatowym zorganizowano „Spotkanie z 80-latkami”; 

6. Zgłoszono Miejską Bibliotekę Publiczną do wyróżnienia Dolnośląski Klucz Sukcesu w kategorii: 

najlepsza instytucja kultury. 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Przygotowano majowe posiedzenia Komisji Rady Miejskiej i Sesję Rady Miejskiej; 

2. Zakupiono Flagi narodowe do dekoracji Miasta w dniach 1-3 maja; 
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3. Przygotowano i przesłano do Urzędu Miejskiego w Lubinie zestawienie zużycia energii 

elektrycznej jednostek organizacyjnych w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Złotoryja do 

grupy zakupowej mającej na celu wyłonienie w drodze postępowania przetargowego 

sprzedawcy energii elektrycznej na 2016 r.; 

4. Podpisano umowę na wykonanie przeglądu technicznego budynków Urzędu Miejskiego; 

5. Ukwiecono budynek Urzędu; 

6. Odświeżono pomieszczenie Biura Obsługi Interesantów; 

7. W Biuletynie Informacji Publicznej zaktualizowano rejestr umów, rejestr Zarządzeń Burmistrza 

oraz zamieszczono kolejne protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej. 

Wydział Budżetu i Finansów 

1. Przygotowano dokumenty księgowe do archiwizacji za lata 2011-2012; 

2. Nastąpił pobór II raty podatku od nieruchomosci; 

3. Złożono w Sądzie Rejonowym w Złotoryi wnioski o wpis hipoteki przymusowej; 

4. Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym rozliczenia roczne Wspólnot 

Mieszkaniowych;  

5. Wystawianie upomnienia na opłatę za psa; 

6. Księgowano i uzgadniano konta środków trwałych. 

Dział Informatyki 

1. Zamontowano Rejestrator Czasu Pracy (od piątku tj. 15.05.2015 pracownicy rejestrują swój czas 
pracy w sposób elektroniczny); 

2. Trwają przygotowania do II Tury Wyborów Prezydenckich od strony informatycznej; 

3. Na stronie www.zlotoryja.pl zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej; 

4. Zaktualizowano rejestr umów w BIP; 

5. Wysłano pisma do Konserwatora Zabytków z prośbą o wyrażenie zgody na montaż kamer 
monitoringu na budynkach mieszkaniowych Reymonta 3a oraz Solna 13. 

Dział Oświaty 

1. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej został złożony wniosek o dofinansowanie doposażenia w 

zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole 

Podstawowej nr 1 i nr 3;  

2. Rozstrzygnięto konkurs ofert na letni wypoczynek dzieci i młodzieży; 

3. Naliczono opłaty na miesiąc maj dla przedszkoli niepublicznych oraz wystawiono noty 

obciążeniowe dla gmin z terenu których uczniowie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych;  

4. W Gimnazjum w Złotoryi rozpoczęła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez Kuratorium 

Oświaty we Wrocławiu w zakresie realizacji podstawy programowej w bieżącym roku szkolnym; 

5. Dokonano zmian w arkuszach organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 

2014/2015; 

6. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2015. 

http://www.zlotoryja.pl/
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Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji 

1. Wraz z Fundacją Animus oraz Stowarzyszeniami Nasze RIO i Złota Cooltura zrealizowano „Majówkę 

Złotoryjską 2015”; 

2. Zorganizowano IV edycję projektu ‘Noc w Muzeum”, podczas którego odbyły się wykład o historii 

złota, warsztaty rękodzielnicze oraz finał konkursu „Piękno drzemiące w wulkanach”; 

3. Zainstalowano płucznię złota z możliwością płukania złota; 

4. Zorganizowano spotkania techniczno – organizacyjne w sprawie: Dni Złotoryi, Płuczek Złota, 

Wyścigu kolarskiego „O Złotą Wstęgę Kaczawy”, Jubileuszu XXX lecia PGP Bazalt; 

5. Współpracowano przy nagłośnianiu Dnia Zwycięstwa oraz Memoriału Michała Stalskiego w piłce 

ręcznej; 

6. W ZOKiR odbył się Przegląd Estradowy Placówek Korczakowskich; 

7. Oczyszczono kanał i osadnik przy zalewie oraz napuszczono wodę do zalewu złotoryjskiego; 

8. Poddano renowacji górną część holu ZOKiRu; 

9. Przeprowadzono prace gospodarczo porządkowe nad zalewem złotoryjskim; 

10. Uruchomienie zwiedzania w kopalni złota Aurelia. 

Miejska Biblioteka Publiczna 

1. 4 lekcje biblioteczne z cyklu „Między książką a zabawą” przeznaczone dla dzieci przedszkolnych 

oraz uczniów szkół podstawowych, 

2. 2 spotkania z cyklu „Biblioteka- miejsce przyjazne Seniorom”. Spotkanie z poezją z okazji Dnia 

Rodziny oraz „Zabawa w teatr. Seniorzy na scenie” we współpracy z Klubem Seniora i 

Środowiskowym Domem Samopomocy, 

3. 1 spotkanie DKK (Dyskusyjny Klub Książki), 

4. 1 spotkanie literacko-plastyczne z cyklu „Popołudnia z baśnią” dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz 

rodziców, 

5. 1 wernisaż pokonkursowej wystawy prac ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bitwa o 

Złotoryję z 1813 r.” organizowanego przez Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi, 

6. 1 seminarium wyjazdowe dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu złotoryjskiego w ramach 

obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Seminarium z zakresu edukacji przyrodniczo – regionalnej 

do Zagrody Edukacyjnej „Kowalowe Skały”, Wrzeszczyn. 

Hala Sportowa „Tęcza” 

1. Wraz z Oldboys Złotoryja zorganizowano Memoriał im. Michała Stalskiego w Piłce Ręcznej; 

2. Z ULKS Ursus przeprowadzono XIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Weternów i Seniorek; 

3. Wraz ze Szkołą Tańca Nowoczesnego zostały zorganizowane Warsztaty taneczne. 

 



37 
 

Straż Miejska 

1. Zabezpieczono uroczystości Święta Narodowego 3 Maja rocznicowe oraz rocznicowe zakończenia II 

Wojny Światowej ; 

2. Zabezpieczono wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej; 

3. Usunięto 2 wraki pojazdów z ulic : Sportowa i Wyszyńskiego; 

4. W ramach interwencji związanych ze zwierzętami, uwolniono sarnę, znaleziono opiekę dla 

pisklęcia sowy uszatej, znaleziono ranną łasicę, którą uśpił lekarz weterynarii, odwieziono do 

schroniska dla bezdomnych zwierząt bezpańskiego psa; 

5. Zabezpieczono zapadlisko w jezdni na ul. 11 Listopada; 

6. Zabezpieczono teren i kierowano ruchem drogowym w związku z alarmem bombowym w 

budynku Starostwa Powiatowego; 

7. W związku z interwencjami dotyczącymi osób nietrzeźwych zakłócających porządek lub 

stwarzających zgorszenie w miejscu publicznym, odwieziono do izby wytrzeźwień 2  

 osoby, dwie kolejne w związku z posiadanymi obrażeniami przekazano  

 pogotowiu ratunkowemu, następne 2 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania, a 1 osobę  

 przekazano patrolowi policji; 

8. Od 1 maja rozpoczęto prewencyjną akcję dotyczącą statycznego ruchu pojazdów - parkowanie , 

pod hasłem ,, Żółta kartka ‘’. Do tej pory wystawiono 12 upomnień 

9. Asystowano pracownikom Urzędu Miejskiego i RPK Sp. z o.o. w związku z zabezpieczeniem lokalu 

po śmierci głównego najemcy; 

10. Zrealizowano konwoje wartości pieniężnych dla Urzędu Miejskiego, przeprowadzono wywiady 

kontrolne w sprawach o wymeldowanie 

11. W związku z zanieczyszczeniem ulic, podejmowano interwencje na placach budowy przy ul. 

Staromiejskiej i ul. Legnickiej; 

12. W ramach przeprowadzanych kontroli opłat parkingowych wystawiono 17 wezwań do wniesienia 

opłaty dodatkowej. Od początku roku dodatkowej w sumie 132. 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Wysadzono klomby kwiatami; 

2. Wykonano wymianę 50 zestawów wodomierzowych w budynkach przy ul. Bystrzyckiej oraz przy ul. 
Nad Zalewem; 

3. Usunięto 19 awarii instalacji elektrycznych, gazowych i wodnych w zasobach komunalnych; 

4. Podpisano zlecenie z Gminą Miejską Złotoryja zrealizowano usługę pielęgnacji ukwiecenia na 
konstrukcjach kwietnikowych w mieście; 

5. Usunięto awarię w przepompowni na ul. Cichej, Grunwaldzkiej i Piastowej. 

Pozostałe prace i wydarzenia 
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1. Mój Zastępca, pan Andrzej Ostrowski uczestniczył w zorganizowanych przez Urząd Miejski 

uroczystościach obchodów święta 3 Maja; 

2. Na zaproszenie polonii francuskiej uczestniczyłem wraz z delegacją Złotoryjskiego Towarzystwa 

Tradycji Górniczych uroczystych w obchodach Święta 3 Maja w Pulversheim w Alzacji. Spotkałem 

się z merami Wittelsheim i Pulversheim. Mer Wittelsheim prawdopodobnie przyjedzie na naze 

zaproszenie we wrześniu do Złotoryi w celu omówienia warunków ewentualnej współpracy 

pomiędzy naszymi miastami; 

3. Wraz z Naczelnikiem Wydziału Finansów Zewnętrznych odebraliśmy z rąk Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego promesę na 800 tys. złotowych na pierwszy etap przebudowy 

stadionu miejskiego; 

4. Podczas zebrania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej zostało 

podpisane porozumienie pomiędzy gminami wchodzącymi w skład aglomeracji; 

5. Wraz z Zastępcą Burmistrza uczestniczyliśmy w rozmowach z panią Dyrektor Agencji 

Nieruchomości Rolnych w sprawie działek przekazanych przez ANR na rzecz naszego miasta; 

6. Sekretarz Miasta uczestniczył w otwarciu odcinka porodowego oddziału położniczo-

genealogicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy; 

7. Wraz z Zastępcą uczestniczyliśmy Dolnośląskich Dniach Pionierów Osadnictwa na Ziemiach 

Odzyskanych; 

8. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy ul. Lubelskiej; 

9. Wziąłem udział w Konferencji Regionalnej „Efekty wdrażania Programu LEADER na terenie 

Partnerstwa Kaczawskiego w latach 2009-2015”.  

 

Czerwiec 2015 

Wydział Budżetu I Finansów 

1. Złożenie wniosków do CEPIK-u o udostępnienie danych (opłata dodatkowa), 

2. Wystawianie upomnień na opłatę dodatkową, 

3. Wystawianie decyzji na zwrot opłaty skarbowej 

4. Przygotowanie dokumentów księgowych do archiwizacji za lata 2011-2012 

5. Złożono w Sądzie Rejonowym w Złotoryi wnioski o wpis hipoteki przymusowej 

6. Wystawianie upomnień na opłatę za psa 

7. Księgowano i uzgadniano konta środków trwałych 

8. Księgowano roczne rozliczenia mienia komunalnego za 2014 r.  

Wydział Funduszy Zewnętrznych 

1. Przygotowano i złożono do NFOŚiGW w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu pn. 

,,Utworzenie Ekologicznego Centrum Technologii Środowiskowych w Złotoryi"; 

2. Przygotowano i wysłano do MIiR w Warszawie wniosek o przyznanie dotacji w konkursie pt. 

,,Modelowa rewitalizacja miast” na projekt pn. ,,Rewitalizacja Miasta Złotoryja jako przykład 

modelowych rozwiązań w zakresie ożywienia gospodarczego” dotyczącym wsparcia ,,JST” w 

procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji 

na obszarach miejskich; 
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3. Przygotowano i złożono wniosek do MSiT w Warszawie pn. ,,Modernizacja miejskiego 

wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi” składanego w ramach ,,Programu Rozwoju 

Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017” z opinią Marszałka 

potwierdzającą ujęcie zadania inwestycyjnego w Programie; 

4. Przygotowano i wysłano zgłoszenie do VIII edycji Konkursu ,,Polska pięknieje- 7 Cudów Funduszy 

Europejskich” na projekt pn. ,,Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz” (kategoria: X 

Edukacja); 

5. Przygotowano i złożono poprawki do wniosku o dofinansowanie na projekt pn. ,, Budowa Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” w Złotoryi” 

6. Przygotowano pobyt oraz opiekę nad delegacjami miast partnerskich z Czech (Mimoń) i 

Chorwacji (Kalnik); 

7. Zaakceptowano i wysłano do WST w Dreźnie aneks do umowy o dofinansowanie w ramach 

projektu pn. ,,Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz” współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POWT Polska – Saksonia 2007-2013; 

8. Otrzymano decyzję z Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego w 

wysokości 1000000,- zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na projekt pn. 

,,Modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi”;  

9. Przygotowano program przyjazdu 50 osób 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; 

10. Przygotowano oraz uczestniczono w wizycie partnerskiej w Pulsnitz, gdzie podsumowano ostatni 

wspólnie zrealizowany projekt, oraz omówiono założenia dla kolejnych wspólnie realizowanych 

projektów współfinansowanych ze środków UE; 

11. Udział w spotkaniu roboczym w Starostwie Powiatowym w Złotoryi dotyczącym inkubatora 

przedsiębiorczości; 

12. Przygotowano uchwałę na Sesję Rady Miejskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do 

przygotowania realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; 

13. Przygotowano Mobilny Punkt Informacyjny, gdzie można było uzyskać bezpłatnie informacje o 

możliwościach i zasadach ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE; 

14. Wykonano przegląd gwarancyjny dachu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz pracowni 

tematycznych wykonanych w ramach projektu pn. ,,Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i 

Pulsnitz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach POWT Polska – 

Saksonia 2007-2013; 

15. Wykonano przegląd gwarancyjny inwestycji pn. ,,Zagospodarowanie parku przy ul. Maluchów w 

Złotoryi na obszar aktywnej turystyki, rekreacji i integracji społecznej” zrealizowanej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013; 

16. Przygotowano realizację bezpłatnych, otwartych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym w 

,,Otwartych Ogrodach” przy złotoryjskich przedszkolach, oraz żłobku: tj. w Przedszkolu Miejskim 
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nr 1, w Przedszkolu Miejskim nr 2, oraz w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi, oraz zajęć 

na dla dzieci i młodzieży korzystających z ,,Otwartych stref sportowo-rekreacyjnych przy ul. 

Lubelskiej”. Zajęcia będą prowadzone od 1 lipca br. w ramach kontynuacji projektu pn.,, Zespół 

Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych” 

zrealizowanego przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego  

17. Przygotowano i zredagowano podstawowe informacje dotyczące oferty inwestycyjnej Gminy 

Miejskiej Złotoryja, które będą na bieżąco aktualizowane na stronie www.zlotoryja.pl, zakładka: 

Gospodarka, Inwestuj w Złotoryi- asystent inwestora; 

Wydział Mienia 

1. Zakupiono i zamontowano halogeny przy ul. Broniewskiego – doświetlenie siłowni plenerowej; 

2. Wymieniono znaki drogowe na terenie miasta Złotoryja; 

3. Uprzątnięto dzikie wysypisko w okolicy ul. Lubelskiej i ul. Wojska Polskiego; 

4. Uporządkowano zejścia od ul. Chrobrego do kopalni Aurelia; 

5. Naprawiono schody przy ul. Wojska Polskiego (zejście od ul. Tuwima); 

6. Wykoszono tereny placów zabaw – wszystkich; 

7. Naprawiono mieszanką bazaltową nawierzchnię na Stadionie; 

8. Pomagano przy przygotowaniu Dni Złotoryi; 

9. Złożono w sądzie wniosek w związku z zaległościami w opłacie czynszu; 

10. Podpisano umowy dla wykonawcy i inspektora nadzoru na zmianę systemu ogrzewania w 

budynku komunalnym ul. Żeromskiego 11;  

11. Przeprowadzono kontrole cmentarza: 

- zlecono sprzątanie toalet oraz uzupełnienie brakującej deski w drzwiach toalety – wykonano 

zalecenia; 

12. Wydano warunki techniczne odprowadzenia wód deszczowych dla Wytwórni mas bitumicznych 

przy ul. Przemysłowej; 

13. Przeprowadzono roboty porządkowe i zabezpieczające na parkingu kotłowni przy ul. 

Słowackiego; 

14. Naprawiono kładkę na ul. Rzecznej;  

15. Rozpoczęto prace przy naprawie ogrodzenia przy ul. Asnyka - pracownicy interwencyjni; 

16. Wykonano eksmisję z lokalu przy ul. Basztowej; 

17. Odzyskano polubownie lokale mieszkalne (z wyrokiem o eksmisje) – ul. Ogrodowa, ul. 

Żeromskiego, – oszczędność ok. 8 200,00 zł – kosztów komorniczych; 

18. Zlecono wykonanie wymiany zmurszałych tynków na elewacji budynku komunalnego przy ul. 

Łąkowej 17 zgodnie z decyzją PINB; 

19. Wprowadzona została zmiana organizacji ruchu przy ul. Śląskiej (Śląska stała się główną).  

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Przygotowano czerwcowe posiedzenia komisji Rady Miejskiej; 

2. Zainstalowano główny wyłącznik prądu w budynku oficyny; 

3. Wysłano zapytania ofertowe dotyczące monitoringu budynków Urzędu; 

4. Rozpoczęto nabór na ławników 

http://www.zlotoryja.pl/
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Wydział Spraw Społecznych 

1. Koordynowano organizację Dni Złotoryi 2015; 

2. Współorganizowano Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów; 

3. Rozliczono dotacje ze sprawozdań częściowych z realizacji zadań publicznych dot. sportu i 

rekreacji dzieci i młodzieży; 

4. Współorganizowano obchody Dnia Dziecka: w placówkach oświaty, rowerowy dzień dziecka z 

Komendą Powiatową Policji oraz Kołem Wędkarskim; 

5. Współorganizowano VII Turniej Ju Jitsu Dzieci i Młodzików oraz Sport Kenjutsu o puchar 

Burmistrza Miasta Złotoryja; 

6. Współorganizowano  

- Festiwal Filmowy Watch Docs, 

- 2. Otwarty Maraton Muzyki Rockowej, 

- Biesiadę Kresową, 

- Akcję Krwiodawstwa. 

Wydział Gospodarki Odpadami 

1. Współorganizowano zbiórkę elektrośmieci z Firmą AG-EKO z Lubina w dniu 27 czerwca 2015r.; 

2. Wystawiono tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia należności pieniężnych z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

3. Trwa weryfikacja złożonych oświadczeń dot. wezwań pomiędzy różnicą osób zameldowanych a 

zamieszkałych; 

4. Otrzymano dotację z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja; 

Główny Specjalista Ds. Oświaty 

1. Podpisano umowy na letni wypoczynek dzieci i młodzieży z organizacjami pozarządowymi;  

2. Zatwierdzono arkusze organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016, których 

organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja; 

3. Naliczono opłaty na miesiąc czerwiec dla przedszkoli niepublicznych oraz wystawiono noty 

obciążeniowe dla gmin z terenu których uczniowie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych;  

4. Uczniowie klas III gimnazjum uczestniczyli w „drzwiach otwartych” organizowanych przez Zespół 

Szkół Zawodowych i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi ; 

5. W dniu 03.06. uczniowie Gimnazjum w Złotoryi obchodzili „Dzień samorządności” w związku z 

czym w Urzędzie Miejskim odbywały się spotkania z poszczególnymi grupami uczniów; 

6. W żłobku, przedszkolach i szkołach odbywały się imprezy związane z obchodami dnia dziecka; 

7. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej złożono wniosek o dofinansowanie związane z wypłatą 

odpraw dla zwalnianych i przechodzących na emeryturę nauczycieli; 

8. W dniu 16.06. w ZOKiR odbyła się prelekcja nt. „Zwalczania nielegalnego hazardu – psychologiczne 

aspekty zagrożeń związanych z uzależnieniem od hazardu oraz działania podejmowane w celu 

eliminowania zjawisk hazardowych”. Uczestnikami prelekcji byli nauczyciele z SP1, SP3 i 
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Gimnazjum, przedstawiciele: zespołu interdyscyplinarnego, Klubu Abstynenta „Relaks”, 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, Straży Miejskiej; 

9. W dniu 19.06. odbyła się impreza sportowa zorganizowana w Domu Spotkań i integracji 

społecznej Złotoryi i Pulsnitz podsumowująca współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych 

w roku szkolnym 2014/2015, na której odbyło się wręczenie nagród dla uczestniczących szkół;  

10. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2015; 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem do archiwizacji dokumentacji archiwalnej i zniszczenia 

dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w listopadzie 2014 

r.  

2. W związku z zarządzeniem przez Prezydenta RP referendum ogólnokrajowego na dzień 06 

czerwca 2015 r. wykonywane są zadania, polegające na przygotowaniu, organizacji i 

przeprowadzeniu wymienionego wyżej referendum na terenie miasta Złotoryja. 

Wydział Architektury, Geodezji I Rozwoju Miasta 

1. Przygotowano porozumienie o dofinansowanie przez firmę Hansa Flex zadania pn. „Skablowanie 

linii napowietrznej średniego napięcia nr L – 716 w rejonie ul. Kolejowej położonej na działkach nr 

52/25, 52/20, 52/21 w obrębie 2 miasta Złotoryja” (kwota dofinansowania 9 840 zł). 

2. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska został złożony wniosek na dofinansowanie 

„Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi” (wnioskowana 

kwota pożyczki – 209 100 zł, wnioskowana kwota dotacji – 46 900 zł). 

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotoryi wydał potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 

o zakończeniu budowy inwestycji pn. „Wykonanie trwałego zabezpieczenia skarpy oraz 

odtworzenie ciągu pieszego na działkach nr 86, 6, 87/18, 87/19 zlokalizowanych przy ul. 

Sikorskiego w Złotoryi”.  

4. W dniu 17.06.2015r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa oświetlenia 

drogowego ul. Malinowej w Złotoryi”. 

5. Wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Budowa chodnika w m. Złotoryja – ul. Chojnowska w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 328 – etap II” (Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Ogólnobudowlanych 

„KARMAK” Ryszard Handziej, ul. Sportowa 8, 59-500 Złotoryja – cena 121 400,00 zł brutto).  

6. Sprzedano 2 mieszkania na rzecz najemców 

7. Uregulowano stan prawnego 1 mieszkania 

8. Ogłoszono nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych 

przy ul. Staszica 1 i ul. B. Krzywoustego 17 

9. Sporządzono Zarządzenia i wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 

najemców. 

10. Wykreślono 9 hipotek z księgi wieczystej przy ul. Hożej 50 

11. Sporządzono Zarządzenie dot. nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych - ul. 

Chojnowska (dz. 56/1 i 56/2, obr. 4). 

12. Wydano 22 umowy dzierżawy. 

13. Podpisano ze SM „Agat” porozumienia w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego: ul. 

Słowackiego (chodnik) oraz ul. Bobrzańska (rozbudowa parkingu) 
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Główny Specjalista Ds. Informatyki 

1. Na stronie www.zlotoryja.pl : 

a. zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej 

b. utworzono nową zakładkę „Inwestuj w Złotoryi - asystent inwestora” 

2. Zaktualizowano rejestr umów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Zostały założone BIP-y dla wszystkich podległych jednostek oświatowych. 

4. Dostosowano systemy komputerowe do zmiany czasu pracy urzędu (przejście na rozliczanie 

urlopu w systemie godzinowym, a nie jak do tej pory dziennym). 

Miejska Biblioteka Publiczna 

1. Odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy „Konfiguracja i administracja urządzeń – praktyczne 

wskazówki”. Szkolenie realizowane w ramach cyklu szkoleniowego Dolnośląskiej Biblioteki 

Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu pt. iPad w Twojej bibliotece – iCo dalej?! 

WSPARCIE EDUKACYJNE DBP; 

2. Zorganizowano wystawę pokonkursową uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi - 

„EKO-Moda” ; 

3. Ogłoszono na Facebooku plebiscyt „Najpopularniejszy Złotoryjski Autor”, laureatem został Andrzej 

Wojciechowski; 

4. Zorganizowano zajęcia biblioterapeutyczne Idzie, idzie bajka - pt. Legenda o skazańcu ze Złotoryi;  

5. Odbył się wernisaż połączony z wystawą prac Marii Gawlik pt. „Rękodzieło moja pasja” ; 

6. Zorganizowano cykl lekcji bibliotecznych: „Jeziora, łąki i ich mieszkańcy”; "Jak powstaje książka”, 

„Bezpieczeństwo na wakacjach”; 

7. Pracownicy biblioteki uczestniczyli w Korowodzie Dni Złotoryi i za pomysłowe przebranie zostali 

nagrodzeni wyróżnieniem; 

8. Rozstrzygnięto konkurs na „Portret złotoryjskiego Mola Książkowego” 

9. Zorganizowano Festiwal Złotoryjskiej Książnicy podczas Dni Złotoryi 2015. Impreza promująca 

zbiory regionalne oraz złotoryjskich autorów publikacji książkowych; 

10. Odbył się I etap powiatowego konkursu czytelniczego „W pogoni za przygodą”; 

11. Zorganizowano 3 Lekcje biblioteczne „Mali agenci czyli tajemnice i skarby – twórczość Agnieszki 

Stelmaszyk” w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 

12. Odbyło się Pasowanie na Czytelnika - uroczyste zakończenie cyklu spotkań dla dzieci 6-letnich pt. 

Między książką a zabawą. Przedstawienie teatralne w wykonaniu członków Klubu Seniora; 

13.  Odbyło się spotkanie literacko-plastyczne dla dzieci i rodziców z cyklu „Popołudnia z baśnią” - 

„Indianie i Kowboje”; 

14. Odbyło się spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką w ramach spotkań z młodymi czytelnikami - 

„Na tropie tajemnic”. Projekt „Z książką na walizkach 2015”  

15. W ramach 6. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów biblioteka zorganizowała Festyn Podróżnika. 

Frekwencja na imprezach: 896 osób + 2 329 głosujących na Facebook 

Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych: 4 823 woluminów + 75 czasopism 

Odwiedziny w bibliotece: 2 531 osób  

http://www.zlotoryja.pl/
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Czytelnicy zarejestrowani od 21.05 do 22 06.2015 r.: 107 osób 

Udostępnienia na miejscu: 146 wol. + 467 czasopism 

Złotoryjski Ośrodek Kultury I Rekreacji 

1. Zorganizowano, zrealizowano i obsługiwano szereg imprez: 

1) Dla Ciebie Mamo – koncert z okazji Dnia Matki 

2) 25. Bis Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Złotą Wstęgę Kaczawy 

3) Festiwal Piosenki Obcojęzycznej – SPnr1 - sala widowiskowa 

4) Spotkanie pokoleniowe „Złotoryja naszych rodziców i dziadków” – sala widowiskowa, 

nagłośnienie i obsługa techniczna 

5) Dni Miasta i Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota: 

- organizacja i przygotowanie „Giełdy Minerałów i Rękodzieła” 

- prowadzenie części artystycznej na scenie 

- przygotowanie cateringu dla wykonawców 

- prowadzenie (komentowanie) zawodów w płukaniu złota 

- obsługa techniczna  

6) Akcja Poboru Krwi – hol ZOKiR 

7) Otwarty Złotoryjski Maraton Muzyki Rockowej - Złota Cooltura – Zalew złotoryjski 

8) Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs – Prawa Człowieka w Filmie – Nasze Rio  

9) Posumowanie projektu „Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie 

Złotoryjskim”  

10) Podsumowanie Powiatowego Konkursu Zbierania Puszek  

11) Prelekcja „Hazard wśród młodzieży – symptomy, profilaktyka, pomoc”.  

12) Spotkania emerytów i rencistów na kortach tenisowych – nagłośnienie i oprawa muzyczna 

13) IV Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej – obsługa techniczna, catering, przygotowanie Sali, 

14) VI Bieg Szlakiem Wulkanów – obsługa techniczna, nagłośnienie, scena, pomoc przy realizacji 

„Festynu Podróżnika” 

15) Street Dance Academy – koncert finałowy - sala widowiskowa 

2. Przeprowadzono prace techniczne: 

1) Czyszczenie kanału i osadnika przy zalewie oraz napuszczenie wody do zalewu złotoryjskiego. 

2) Remont sali baletowej. 



45 
 

3) Prace gospodarczo porządkowe nad zalewem złotoryjskim. 

4) Montaż i demontaż sceny przy imprezie VI Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów. 

Straż Miejska 

1. Zabezpieczano imprezy i wydarzenia: 

1) wybory prezydenckie 

2) Dni Złotoryi 

3) procesja Bożego Ciała 

4) wyścig kolarski o Złotą Wstęgę Kaczawy 

5) Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów 

2. Zatrzymano i przekazano policji osobę poszukiwaną; 

3. Usunięto wrak pojazdu z ulicy Podmiejskiej; 

4. Odłowiono i przewieziono do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy bezdomne psy; 

5. Odłowiono uwięzioną w zaroślach , na podwórku ul. Konopnickiej 24 , młodą sarnę którą 
następnie wypuszczono na peryferiach miasta; 

6. Asystowano pracownikom RPK podczas porządkowania terenów przy ul. Rzemieślniczej i 
pracownikom UM oraz komornikowi podczas eksmisji przy ul. Basztowej. Asystowano również 
insp. D/s ochrony środowiska podczas kontroli na ul. Piastowej odnośnie warunków utrzymania 
zwierząt; 

7. W ramach akcji ,, żółta kartka ‘’ zdyscyplinowano 11 kierowców; 

8. Zrealizowano konwoje wartości pieniężnych dla Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz 
przeprowadzono wywiady i kontrole na zlecenie WSO UM odnośnie postępowania o 
wymeldowanie, zameldowanie; 

9. W związku z nieprawidłowym zabezpieczeniem i oznakowaniem prac ziemnych , podejmowano 
interwencje na ulicy Konopnickiej , pl. Reymonta i w Rynku; 

10. Przeprowadzono kontrolę wag i odważników na straganach handlujących truskawkami na terenie 
miasta. Wszyscy handlujący mieli sprawne , legalizowane urządzenia; 

11. Interweniowano odnośnie osób nietrzeźwych, wywieszania plakatów i ogłoszeń w miejscach 
niedozwolonych, psów bez opieki, palenia papierosów w miejscach niedozwolonych, wykroczeń 
drogowych, wypalania traw. W rezultacie tych działań nałożono 9 mandatów na sumę 1600 zł.; 

12. Przeprowadzono 22 rozmowy z właścicielami psów odnośnie ich obowiązków ze szczególnym 
zaznaczeniem na obowiązek sprzątania po psie. Rozmowy przeprowadzane są w miejscach 
najczęściej wybieranych przez mieszkańców na wyprowadzanie psów. 
 

Pozostałe Informacje 

1. Odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami powiatu złotoryjskiego oraz kierownictwem 

Nadleśnictwa w Złotoryi w sprawie budowy tras rowerowych singletrack. 

2. Odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym na temat inkubatorów przedsiębiorczości. 

3. Brałem udział w spotkaniach i konferencjach zorganizowanych z okazji 25-lecia samorządu 

terytorialnego w Lubinie, Jaworze, w Jerzmanicach. 

4. W czerwcu odbyło się szereg zebrań sprawozdawczych za 2014 r.:  
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- Euroregionu Nysa 

- Spółdzielni Mieszkaniowej Agat, 

- Zwyczajnego Okregowego Zjazdu Delegatów Polskiego Zwiazku Działkowców w Legnicy 

- Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TBS Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, 

- Zebranie Członków Powiatowego Banku Spółdzielczego 

- Stowarzyszenia Kaczawskiego 

- Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie 

 

5. W związku z promocją miasta w telewizji regionalnej wziąłem udział w nagraniach we Wrocławiu 

oraz w Złotoryi. 

6. Wziąłem udział w rokowaniach z inwestorami chcącymi zainwestować w LSSE: Bisek oraz 

Schneider. 

7. Wraz z zastępcą i panią naczelnik wydziału Funduszy Zewnętrznej byliśmy na roboczej wizycie w 

Pulsnitz 

8. Odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie RPK SA 

9. Odbyło się spotkanie zorganizowane przez pana Starostę Złotoryjskiego z sekretarzem stanu w 

Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie budowy kompleksu rehabilitacyjnego w 

Złotoryi. 

Hala Sportowa 

1. Współorganizacja turnieju Ju Jitsu 
2. Współorganizacja Maratonu Zumby 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Spółka wykonywała następujące prace bieżące: 

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

- usunięto 24 awarie – 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, 

- wyczyszczono studzienki kanalizacyjne. 

2. Obsługa i zabezpieczenie imprez w mieście: 



47 
 

 - Otwarty Złotoryjski Maraton Muzyki Rokowej (organizowany przez „Złotą Coolturę” - teren 

Zalewu Miejskiego), 

- Dni Złotoryi, 

- VI Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów. 

3. Dział Wodociągów i Kanalizacji wykonywał prace przebudowie sieci wodociągowej w ul. 

Słowackiego (wymiana rurociągu i przebudowa przyłączy wodociągowych). 

4. W celu pozyskania zleceń dla brygady budowlanej działu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka 

przystąpiła do przetargów na roboty budowlane ogłoszone przez Chojnowski Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej m.in.: na roboty „Remont dachu ceramicznego i elewacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Legnickiej nr 60 w Chojnowie”. 

5. Spółka podpisała umowę z WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup i dostawę samochodu – śmieciarki 

do odbioru stałych odpadów komunalnych. 

Pozostałe Prace I Wydarzenia 

1. Zastępca Burmistrza uczestniczył w zorganizowanych przez Urząd Miejski uroczystościach 
obchodów święta 3 Maja; 

2. Na zaproszenie polonii francuskiej Burmistrz Miasta uczestniczył wraz z delegacją Złotoryjskiego 
Towarzystwa Tradycji Górniczych uroczystych w obchodach Święta 3 Maja w Pulversheim w 
Alzacji. Spotkałem się z merami Wittelsheim i Pulversheim.  

3. Wraz z Naczelnikiem Wydziału Finansów Zewnętrznych Burmistrz Miasta odebrał z rąk Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego promesę na 800 tys. złotych na pierwszy etap przebudowy stadionu 
miejskiego; 

4. Podczas zebrania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej zostało 
podpisane porozumienie pomiędzy gminami wchodzącymi w skład aglomeracji; 

5. Burmistrz wraz Zastępcą uczestniczył w rozmowach z Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w 
sprawie działek przekazanych przez ANR na rzecz naszego miasta; 

6. Sekretarz Miasta uczestniczył w otwarciu odcinka porodowego oddziału położniczo-
genealogicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy; 

7. Burmistrz wraz z Zastępcą uczestniczył w Dolnośląskich Dniach Pionierów Osadnictwa na Ziemiach 
Odzyskanych; 

8. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy ul. Lubelskiej; 
9. Burmistrz wziął udział w Konferencji Regionalnej „Efekty wdrażania Programu LEADER na terenie 

Partnerstwa Kaczawskiego w latach 2009-2015”.  

 

Wrzesień 2015 

Wydziału Funduszy Zewnętrznych 

1. Przygotowano i zrealizowano pobyt grupy mieszkańców chorwackiej miejscowości Kalnik w 
ramach chorwackiego projektu „Europa dla obywateli”. 

2. Przygotowano wizytę delegacji naszego miasta w Kalniku w Chorwacji. 

3. Przygotowano i złożono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie wniosek o 
dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa ośrodka rehabilitacyjno – leczniczego z halą basenową przy 
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Przychodni Rejonowej w Złotoryi", którego celem jest budowa ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego 
wraz z halą basenową przy Przychodni Rejonowej w Złotoryi”. 

4. Otrzymano decyzję z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie o wyborze do dalszego 
etapu projektu pn. ,,Rewitalizacja Miasta Złotoryja jako przykład modelowych rozwiązań w 
zakresie ożywienia gospodarczego” dotyczącym wsparcia ,,JST” w procesie opracowywania 
programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich, 
który został złożony w odpowiedzi na konkurs pn. ,, Modelowa Rewitalizacja Miast”, oraz udział w 
konferencji dotyczącej dalszego etapu niniejszego konkursu w dn. 24-26 sierpnia w Warszawie. 

5. Otrzymano decyzję z Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego w 
wysokości 1.300.000,- zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu 
rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (JST) 2015 na projekt pn. ,,Modernizacja miejskiego 
wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi”.  

6. Zgodnie z zaleceniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie przygotowano i 
złożono aktualizację ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Złotoryja”, oraz przygotowano 
projekt uchwały na Sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady 
Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej miasta Złotoryja”. 

7. Otrzymano informację z WFOŚiGW w Legnicy o dofinansowaniu w formie dotacji oraz pożyczki na 
projekt pn. ,, Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” w Złotoryi”. 

8. Zrealizowano oraz rozliczono bezpłatne, otwarte zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym w 
,,Otwartych Ogrodach” przy przedszkolach, oraz żłobku: tj. w Przedszkolu Miejskim nr 1, w 
Przedszkolu Miejskim nr 2, oraz w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi, oraz zajęć na dla 
dzieci i młodzieży korzystających z ,,Otwartych stref sportowo-rekreacyjnych przy ul. Lubelskiej w 
ramach kontynuacji projektu pn.,, Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi 
wraz z realizacją zajęć sportowych” zrealizowanego przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

9. Zrealizowano 40 godzin zajęć z zakresu gier zespołowych dla dzieci i młodzieży na ,,Otwartych 
strefach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Lubelskiej. 

10. Zorganizowano konferencję w sprawie “Start-Upów”. 

11. Przygotowano zajęcia z zakresu lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży na ,,Otwartych strefach 
sportowo-rekreacyjnych przy ul. Lubelskiej. Realizacja zajęć odbędzie się w dniach : 15.09.2015 r. 
– 30.11.2015 r. 

12. Uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 

Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023. 

13. Przygotowano i przekazano do Lidera projektu- Gminy Jawor, dokumentację w związku z kontrolą 
trwałości projektu pn. ,,Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego – 
w powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-
2013. 

14. Współpraca z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz działania mające na celu pozyskanie 
inwestora na strefę. 
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15. Przygotowano uchwałę na Sesję Rady Miejskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do 
przygotowania realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego; i Uchwałę o 
przyjęciu planu gospodarki niskoemisyjnej. 

16. Zorganizowano wyjazd w dniu 28.08.2015 r. do miasta Pulsnitz (Niemcy) 45 osobowej grupy 
złotoryjskich biegaczy na Bieg Zdrowia. 

17. Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu za półrocze 2015 roku – przekazano do WBiF. 

18. Sprawy bieżące, realizacja płatności rachunków i faktur. 

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta 

1. Oddano do użytkowania inwestycje pn.: 

 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Malinowej”,  

 „Wykonanie trwałego zabezpieczenia skarpy oraz odtworzenie ciągu pieszego przy ul. 

Sikorskiego”.  

2. Podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska umowę pożyczki (kwota: 209 100 zł) 

oraz dotacji (46 900 zł) na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. 

Lubelskiej. 

3. Podpisano umowę na dofinansowanie remontu elewacji Kościoła Parafialnego pw. Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny w Złotoryi: renowacja tynków i elementów kamieniarki elewacji 

wielkiej wieży.  

4. W Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu złożono wnioski dot. inwestycji w ramach 

„Programu infrastruktury drogowej”: 

 „Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328” 

(możliwe dofinansowanie - 50 % ok. 165 315,50 zł), 

 „Budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. 

Legnickiej w m. Złotoryja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364” (możliwe dofinansowanie - 50 

% tj. ok. 473 441,00 zł). 

5. Trwają prace przy przebudowie ul. Słowackiego. Termin zakończenia – 25.09.2015r. 

6. Na ukończeniu są prace polegające na usunięciu kolizji linii napowietrzno – kablowej w rejonie 

ulic sportowej i Kolejowej. Termin zakończenia – 28.09.2015r.  

7. Trwają prace przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej. Termin 

zakończenia – 30.09.2015r. 

8. Trwają prace przy budowie chodnika przy ul. Chojnowskiej i Cmentarnej. Termin zakończenia – 

24.09.2015r. 

9. Sprzedano:  

 6 mieszkań na rzecz najemców, 

 2 nieruchomości gruntowe zabudowane garażami na rzecz dzierżawców, 

 1 nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem gospodarczym w trybie przetargu 

ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości, 

 1 nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem jednorodzinnym w trybie 

nieograniczonego przetargu ustnego (ul. Hoża 50), 

 1 nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym i niemieszkalnym w 

rokowaniach (ul. Staszica 1 za kwotę 221 500 zł). 

10. Uregulowanie stanu prawnego 10 mieszkań – zmiana udziałów. 

11. Wydano 49 umów dzierżaw. 

12. Sporządzono i wysłano: 
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 15 zawiadomień o wszczęciu postępowań w sprawie naliczenia opłat adiacenckich na ul. 

Łęczyckiej, Sieradzkiej i Warmińskiej, 

 8 Postanowień opiniujących projekty podziałów nieruchomości, 

 8 Decyzji podziałowych, 

 9 Wypisów i wyrysów z mpzp, 

 7 Zaświadczeń o przeznaczeniu działek w mpzp, 

 2 Opinie urbanistyczne nt możliwości zabudowy działek domem jednorodzinnym, 

 8 Zezwoleń na wykreślenie hipoteki, 

 Nadano 4 numery nieruchomościom. 

Wydział Spraw Społecznych 

1. Współorganizacja imprez (m.in.: pomoc w przygotowaniu dokumentacji, w tym dokumentacji 

imprezy masowej, pomoc techniczna oraz obsługa imprez,):  

- IV Międzynarodowego Złotu Fanów Ewy Farnej,  

- Biwaku Historycznego.  

2. Rozliczanie dotacji przyznanych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych (sport) 

oraz dotacji przyznanej w trybie art.19a (tradycje regionalne). 

3. Realizacja materiałów promocyjnych: witaczy oraz turystycznego planu miasta. 

4. Rozpoczęcie zajęć z lekkiej atletyki dla dzieci z klas IV-VI z programu „Dolny Śląsk dla Królowej 

Sportu. 

5. Otrzymaliśmy finasowanie zajęć trenerskich dodatkowej grupy( ZKS „Górnik”).  

6. W programie „Multisport” realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (od początku 

roku mieliśmy dofinansowanie dla KS Renbut). 

7. nagrywanie materiałów do programu turystycznego „Motocyklowa Polska”. 

Główny specjalista ds. informatyki 

1. Na stronie www.zlotoryja.pl : 

- zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej 

- Zaktualizowano rejestr umów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Dobiega końca rozbudowa monitoringu miejskiego w Złotoryi, czekamy na przyłączenie prądu 

przez TAURON. 

3. Dokonano migracji systemu Besti@ (system sprawozdawczości finansowej). 

4. Trwają prace nad katalogiem lokalnych firm (będzie to katalog który będzie prowadzony i 

aktualizowany przez samych zainteresowanych, wpis będzie całkowicie darmowy). 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Zakończono nabór na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi interesantów. 

2. Przeprowadzono archiwizację dokumentacji w wydziałach. 

3. Zaprojektowano i zamówiono flagi samorządowe. 

4. Rozpoczął się proces zmiany operatora telefonii komórkowej – dotyczy telefonów służbowych. 

5. Przygotowano wrześniowe komisje i sesję Rady Miejskiej. 

6. Zaktualizowano rejestr Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza. 

http://www.zlotoryja.pl/
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Wydział Spraw Obywatelskich 

1. W dniu 6 września 2015 r. przeprowadzono referendum ogólnokrajowe na terenie miasta 

Złotoryja, poprzedzone kilkumiesięcznymi przygotowaniami. 

2. W związku z zarządzeniem przez Prezydenta RP wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października 2015 r. wykonywane są zadania, 

polegające na przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu wymienionych wyżej wyborów na 

terenie miasta Złotoryja. 

3. Sporządzono i przekazano szkołom wykazy dzieci urodzonych w latach 1999 – 2010, 

podlegających obowiązkowi szkolnemu zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. 

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

Wydział Gospodarki Odpadami 

1. Współorganizacja zbiórki elektrośmieci z Firmą AG-EKO z Lubina w dniu 19 września 2015r.  

2. Weryfikacja złożonych oświadczeń dot. wezwań pomiędzy różnicą osób zameldowanych a 

zamieszkałych,  

3. Współpraca z firmą WGS84 w sprawie opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja, 

4. Postępowanie w sprawie zawieszenia wymierzonej kary pieniężnej za rok 2013 w wysokości 

23 684 zł na okres 1 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w 

Legnicy za przekroczenie dopuszczalnego poziomu tj. 50% ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych 

odpadów z 1995 roku. Gmina Miejska Złotoryja w roku 2013 uzyskała 57,5% tym samym 

przekroczyła dopuszczalny poziom o 7,5% tj. 205,21 Mg.  

5. Wysłanie zapytania ofertowego dot. ceny na kontenery KP7 i KP 10. 

Wydział Budżetu i Finansów 

1. Sprawdzanie prawidłowości sprawozdań z jednostek podległych za II kwartał 2015 r. 

2. Sporządzenie sprawozdań za II kwartał 2015 r. 

3. Złożenie wniosków do CEPIK-u o udostępnienie danych (opłata dodatkowa). 

4. Wystawianie upomnień na podatki i opłaty ( podatek od nieruchomości i środków transportu dla 

osób fizycznym i prawnym, opłatę za psa, opłatę dodatkową i wieczyste użytkowanie). 

5. Prowadzenie postępowań podatkowych. 

6. Przygotowanie dokumentów do postępowań egzekucyjnych. 

7. Przygotowywanie decyzji ustalających wysokość podatków. 

8. Wystawianie decyzji na zwrot opłaty skarbowej. 

9. Zakładanie kont podatnikom i prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości. 

10. Obsługa kasowa mieszkańców miasta – III rata podatku od nieruchomości. 

11. Złożenie w Sądzie Rejonowym w Złotoryi wniosków o wpis hipoteki przymusowej za zadłużenia. 

12. Przygotowanie dokumentów księgowych do archiwizacji za lata 2011-2013. 

13. Sporządzanie przelewów dla poszczególnych kontrahentów. 

14. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym not Wspólnot Mieszkaniowych.  

15. Księgowanie i uzgadnianie kont środków trwałych. 

16. Bieżące prace: rozkładanie wyciągów, księgowanie, sprawdzanie pod względem formalno-

rachunkowych dokumentów, obsługa klientów. 

17. Przygotowanie dokumentów księgowych do kontroli dokonanej przez audyt wewnętrzny. 
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18. Przygotowanie do kontroli dokumentów księgowych z Projektu „Rozwój aktywnych form 

turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego „Zagospodarowanie Kąpieliska Zalew w Złotoryi”. 

19. Zastępstwa na stanowisku kasjerki z powodu dłuższej choroby pracownika. 

Wydział Mienia 

1. Uporządkowano skarpę przy ul. Sikorskiego – pracownicy interwencyjni. 

2. Wykonano łącznik pomiędzy ul. Cmentarną i ul. Wyszyńskiego – pracownicy interwencyjni. 

3. Wykonano barierki stalowe przy ul. Krasickiego – likwidacja przejścia na ul. Krasickiego – 

pracownicy interwencyjni. 

4. Utwardzano grysem bazaltowym alejki w sektorze L na cmentarzu komunalnym – pracownicy 

interwencyjni. 

5. Zamontowano 5 koszy i 4 ławki na terenie miasta. 

6. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu ul. Gwarków (ograniczenie do 30 km/h, inne 

niebezpieczeństwa, uszkodzona nawierzchnia). 

7. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu – ul. Żeromskiego (znak STOP - wyjazd z biblioteki). 

8. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu przy ul. Bukowej (ograniczenie do 30km/h, inne 

niebezpieczeństwa oraz zamontowane zostało lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Bukowa, 

Leszczyńska, Dębowa). 

9. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu przy ul. Śląskiej (ograniczenie do 30 km/h, inne 

niebezpieczeństwa). 

10. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu: al. Miła (namalowano linie postojowe). 

11. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu: plac za ZOKiR (oznakowanie pionowe). 

12. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu (przejście dla pieszych) ul. Cmentarna – Wyszyńskiego 

przy łączniku oraz w obrębie skrzyżowania ul. Śląskiej z Hożą.  

13. Utworzono przystanek autobusowy przy ul. Górniczej. 

14. Utworzono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Mickiewicza. 

15. Zamontowano poręcz przy ul. Wojska Polskiego – zejście od ul. Tuwima. 

16. Zamontowano tabliczki: „zakaz dokarmiania ptaków” przy pl. Reymonta, „zakaz wprowadzania 

psów” przy: ul. Rynek, al. Miła, ul. Sikorskiego, ul. Solna. 

17. Zamontowano wiatę przystankową przed ZOKiR. 

18. Rozwieziono i rozplantowano piasek Nad Zalewem – pracownicy interwencyjni. 

19. Zakończono malowanie oznakowania poziomego – 1 815 m2. 

20. Rozbito fundament betonowy pod ogrodzeniem, wykonano skarpowanie oraz wywieziono gruz i 

ziemię przy budynku - ul. Broniewskiego 23. 

21. Naprawiono mieszanką bazaltową ul.: Magnoliową, Łąkową, Leszczyńską, Wiejską i 

Rzemieślniczą. 

22. Naprawiono chodnik przy ul. Konopnickiej z płytek betonowych. 

23. Odtworzono rowy melioracyjne przy ul. Polnej. 

24. Rozstrzygnięto przetarg na najem dwóch lokali użytkowych przy ul. Szkolnej 8A/1 i 8A/2 (do 

wynajmu pozostają dwa lokale 8B/1 i 8B/2). 

25. Ogłoszono kolejny przetarg na wynajęcie lokali przy ulicy Szkolne 8B/1 i 8B/2. 

26. Utwardzono dojazd na ul. Legnicką i Broniewskiego mieszanką bazaltową. 

27. Naprawiono zjazdy dla wózków –Pl. Reymonta, ul. Basztowa, Krótka.  

28. Naprawiono schody przy ul. Spacerowa. 

29. Zamontowano lampę na ul. Chopina (po zdarzeniu drogowym). 
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30. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji dla zadania pod nazwą: ” Wzmocnienie 

muru oporowego przy ulicy Zielonej w Złotoryi”.  

31. Zlecono RPK Sp. z o.o. budowę pieców kaflowych i trzonów kuchennych zgodnie z kolejnością na 

liście zgłoszeń. 

32. Zlecono RPK Sp. z o.o. wykonanie instalacji wentylacyjnych w lokalach komunalnych.  

33. Wykonano murek oporowy przy ul. Pagórkowej. 

34. Uprzątnięto gruz po zniszczonym w zdarzeniu drogowym przystanku autobusowym przy ul. 

Legnickiej. 

35. Naprawiono schody ul. Broniewskiego. 

36. Wyłoniono wykonawcę na remont kładki dla pieszych przy ul. Rzecznej - termin realizacji 

31.10.2015r. 

37. Wyłoniono wykonawcę na remont muru oporowego przy ul. Krzywoustego. 

38. Starosta zatwierdził zmianę organizacji ruchu w obrębie ul. Cmentarnej podczas obchodów 

Wszystkich Świętych. 

39. Dnia 18.09.2015r. organizowana jest akcja sprzątania świata (będą przekazywane worki i 

rękawice), zebrane odpady będą odbierane od osób biorących udział w akcji. 

40. Opracowano kosztorysy na remonty lokali komunalnych oraz wywieszono listę lokali do remontu 

(7 lokali). 

Główny specjalista ds. oświaty 

1. W dniach 22-24.06.br odbyły się zakończenia roku szkolnego 2014/2015 absolwentów klas VI 

Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Złotoryi, w czasie zakończeń wręczane były nagrody 

oraz wyróżnienia Burmistrza Miasta Złotoryja dla najlepszych uczniów. 

2. Do Wojewody Dolnośląskiego został złożony wniosek o dofinansowanie na zakup książek do 

bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych w ramach Rządowego programu „Książka naszych 

marzeń”. 

3. Do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu został złożony wniosek o udzielenie dotacji w 2015r. na 

wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe. 

4. Gmina Miejska otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej dofinansowanie: 

- w zakresie wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych 

ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą, 

- w zakresie wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w 

szkołach podstawowych, 

- w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych. 

5. Zakończono realizację zadań w ramach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z organizacjami 

pozarządowymi.  

6. W przedszkolu Miejski nr 1 zakończono prace związane z wymianą drzwi wewnętrznych na 

ognioochronne oraz zamontowano na każdej kondygnacji hydranty.  

7. W dniu 21.08.br przeprowadzono egzamin na nauczyciela mianowanego – nauczycielki z 

Gimnazjum w Złotoryi. 

8. W dniu 26.08.br odbyła się narada z dyrektorami placówek oświatowych której tematem było 

„Przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016”. 
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9. W dniu 27.08.br. odbyła się narada z Kuratorem Dolnośląskim, której tematem było 

podsumowania roku szkolnego 2014/2015 i rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/2016. 

10. Dokonano zmian w arkuszach organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016. 

11. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2015. 

Straż Miejska 

1. Zabezpieczenie i obstawa : 

- koncert Ewy Farnej, 

- święto Policji, 

- napoleońska inscenizacja historyczna, 

- referendum. 

2. Zatrzymano i przekazano policji osoby poszukiwane przez KPP Złotoryja oraz w związku z 

interwencjami : 

- kradzież auta - ul. Hoża, 

- jazda bez uprawnień - pl. Niepodległości, 

- kradzież - ul. Rynek, 

- zakłócanie porządku - ul. Rynek, 

- bójka - ul. Kościuszki. 

3. Usunięto wraki pojazdów z ulicy Karola Miarki, Akacjowa, Staszica, Różana, Kwiska , 

Krzywoustego oraz nieużytkowane pojazdy z parkingu przy ul. Konopnickiej. 

4. Odłowiono i przewieziono do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy 5 bezdomnych 

psów z terenu miasta . 

Interweniowano odnośnie porzuconych kotów 3 krotnie, rannych dzików 2 krotnie , rannej sarny 

oraz roju pszczół .  

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

Krzywoustego 15 , Łąkowa 3 , Mickiewicza 18 , Słoneczna , Piłsudskiego 1, Krzywoustego 17 , 

Łąkowa 19 -2 krotnie i Wojska Polskiego 14). 

6. W ramach akcji ,, żółta kartka ‘’ zdyscyplinowano 34 kierowców. 

7. Zrealizowano 10 konwoi wartości pieniężnych dla UM Złotoryja. 

8. Przeprowadzono 9 wywiadów - kontroli, na zlecenie WSO UM Złotoryja odnośnie postępowania 

o wymeldowanie, zameldowanie . 

9. W ramach podejmowanych interwencji przekazano pogotowiu ratunkowemu 6 osób ( 4 w stanie 

upojenia alkoholowego z obrażeniami i 2 chore ) 

10. Odwieziono do izby wytrzeźwień w Legnicy 1 osobę. 

11. Interweniowano odnośnie barszczu Sosnowskiego na ul. Legnickiej 35. Wspólnie z mopsem 

interweniowano na ul. Bystrzyckiej odnośnie chorych psychicznie kobiet zagrażających 

mieszkańcom, które umieszczono w szpitalu psych. Złotoryja. 

Odbyło się wejście do lokalu wraz ze strażą pożarną w związku z podejrzeniem zgonu osoby. 

12. Trwa od 1 września 2015 r. Akcja bezpieczna droga do szkoły która na wniosek mieszkańców 

została przedłużona do 2 października 2015. 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Wykonano sieć wodociągową w ul. Słowackiego wraz z przyłączami. 

2. Świadczono obsługę i zabezpieczenie imprez w odbywających się w mieście: „Biegu Wygasłych 

Wulkanów” oraz „Zlotu fanów Ewy Farny”. 
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3. Podpisano umowę na wywóz nieczystości z terenu Gminy Zagrodno. 

4. Przeszkolono 24 pracowników z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Do końca 2016 

roku Spółka planuje przeszkolić wszystkich pracowników. 

5. Zamontowano zraszacz w centrum miasta dla mieszkańców na upalne dni. 

6. Zamontowano pierwsze poidełko w jednej z placówek miejskich (Gimnazjum 

ul. Wilcza 41). Planuje się również montaż kolejnych trzech poidełek. Dodatkowo wykonano 

badania wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. 

7. Dokonano podłączenia mieszkańców miejscowości: Kozów, Rokitnica, Wysocko, Rzymówka, 

Kopacz do miejskiej sieci wodociągowej. Powyższe było spowodowane wysychającymi studniami 

w gminie wiejskiej Złotoryja. 

8. Rozpoczęto prace związane z budową sieci wodno–kanalizacyjnej przy 

ul. Lubelskiej. 

9. Zorganizowano imprezę integracyjną dla pracowników Przedsiębiorstwa. 

W okresie międzysesyjnym Spółka wykonywała również prace bieżące: 

10. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu miasta Złotoryja, gminy Krotoszyce oraz 

gminy Zagrodno. 

11. Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Złotoryja oraz gminy Krotoszyce. 

12. Wykonano bieżące prace związane z pielęgnacją zieleni, utrzymaniem czystości 

i konserwacją elementów małej architektury w mieście. 

13. Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście. 

14. Zarządzanie nieruchomościami – 275 wspólnot mieszkaniowych oraz 54 budynków 

komunalnych. 

ZOKIR 

ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ i zajęć merytorycznych 

1. Interaktywna Nieobozowa Akcja Letnia INAL 2015 (2 tygodnie, akcja finansowana ze środków 

funduszu działań przeciwalkoholowych, uczestniczyło 20 dzieci). 

2. Lato z Nordic Walking ( 3 wyjazdy od 12 do 18 uczestników 50+, Jakuszce, Mizerka, Świeradów 

Strój). 

3. „Wakacje w mieście” (2 akcje), pierwsza tygodniowa z udziałem przedstawicieli zagranicznych 

Fundacji AISEC, druga: cztero tygodniowa zajęcia we wtorki, środy i czwartki). 

4. Przygotowanie ulotek informacyjnych o zapisach i rozpoczęcie zajęć w sekcjach stałych ZOKiR: 

modelarska, plastyczna, klub fotograficzny, Zespół Tańca Dawnego Ars Saltandi, Teatr Trzech 

Pokoleń. 

IMPREZY przy współpracy ZOKiR 

1. Święto Policji (akademia w ZOKiR). 

1. 2 Zjazd fanów Ewy Farny (spotkanie w Sali kinowej ZOKiR – 2 edycje). 

2. Biwak Historyczny (nagłośnienie i realizacja formalno – merytoryczna). 

3. Dzień Wojska Polskiego nad zalewem złotoryjskim. 
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4. Dożynki Parafialne – obsługa akustyczna (parafia Św. Jadwigi). 

PRACE TECHNICZNO – GOSPODARCZE 

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie zalewu złotoryjskiego, dwukrotna wymiana wody w 

zalewie, koszenie, sprzątanie. 

2. Remont instalacji c.o. w Muzeum Złota. 

3. Utrzymanie kąpieliska nad zalewem. 

4. Modernizacja złotoryjskiego kina (od 10 sierpnia kino cyfrowe). 

Miejska Biblioteka Publiczna 

1. Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem. 

2. Wystawka książek „Z przewodnikiem na wakacje”. 

3. Wirtualne podróże po świecie. Prezentacja multimedialna dotycząca życia i ciekawostek z 6 

wybranych krajów, wirtualny spacer, smakowanie regionalnych potraw. Spotkanie w ramach 

cyklu „Biblioteka miejsce przyjazne Seniorom”. 

4. Dzień z bajką. Impreza interaktywna dla najmłodszych. Prezentacja multimedialna „Bajka 

dawniej i dziś” przygotowana przez MBP. Przedstawienie teatralne „Rzepka” przygotowane 

przez Klub Seniora, bajkowe rymowanki zaprezentowane przez uczestników Środowiskowego 

Domu Samopomocy. Występ uczestników akcji: Lato w Mieście” ZOKiR. 

5. Święto Wojska Polskiego - spotkanie upamiętniające zwycięską bitwę warszawską z 1920 r. 

zorganizowane w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego. 

6. Wystawka książek „Domowe przetwory”. 

7. Akcja Narodowe Czytanie 2015 – publiczne czytanie „Lalki” Bolesława Prusa. 

8. Promocja książki TMZZ „W modelarskiej miniaturze” oraz wystawa prac. 

9. Lekcja biblioteczna „Kamyczek w Bibliotece”. 

Pozostałe informacje 

1. XXV Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia DOT. 

2. Wizyta złotoryjskiej delegacji w Mimoniu podczas dni tego miasta. 

3. Wizyta w Chorwacji i podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Złotoryją a 

Kalnikiem. 

4. Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

została dokonana zmiana członka Rady Nadzorczej z ramienia Miasta Złotoryja. 

Przedstawicielem naszego miasta został pan Piotr Stryczek. 

5. Uroczyste posiedzenie Senatu Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych z okazji 55-lecia 

akademickiej pracy dydaktycznej prof. dr hab. Andrzeja Grodzickiego. 

6. Spotkanie z uczestnikami programu Super Mamy & Super Tatusiowie w sprawie likwidacji barier 

utrudniających funkcjonowanie matek i ojców z dziećmi. 

7. Odbyła się impreza integracyjna pracowników Urzędu Miejskiego na zamku w Grodźcu. 

8. Aktywny udział w pracach grup roboczych Euroregionu Nysa. 

9. Uroczyste przekazanie zezwoleń na inwestycje w złotoryjskiej podstrefie LSSE dla firm Bisek, 

Schneider a także dla firmy Ritex, która zainwestuje podstrefie Legnickie Pole. 
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10. Rozpoczęcie negocjacji z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w sprawie rozszerzenia 

podstrefy złotoryjskiej, docelowe do prawie 100 ha. 

11. Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie projektu krytej pływalnie w ramach 

Partnerstwa Publiczno Prywatnego. 

12. Spotkanie w Ministerstwie Sportu w sprawie dotacji na przebudowę stadionu. 

13. Projekt Konvoi – kontynuacja procesu pozyskania nowego inwestora do złotoryjskiej podstrefy 

LSSE. 

14. W ramach działań zmierzających do integracji miasta Złotoryja z okolicznymi gminami, delegacja 

miasta aktywnie uczestniczyła w imprezach dożynkowych, świętach miejscowości oraz innych 

imprezach 

15. Uczestniczenie w konwentach wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów  

- Aglomeracji Jeleniogórskiej, 

- powiatów jaworskiego, legnickiego i złotoryjskiego. 

16. Nawiązano współpracę z portalem RegionFan, który wydaje również Puls Regionu, a najbliższym 

czasie planuje uruchomić regionalną telewizję cyfrową. 

17. Udział Burmistrza w imprezach towarzyszących ogólnopolskiemu zjazdowi regionalistów. 

 

Październik 2015 

Wydziału Funduszy Zewnętrznych 

1. W ramach kontynuacji projektu „Dom Spotkań i Integracji Społecznej Złotoryi i Pulsnitz” i 
współpracy transgranicznej miast partnerskich zorganizowano wyjazd dla dzieci i młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 na Lekkoatletyczną Olimpiadę Sportową w Pulsnitz z okazji święta 
zjednoczenia Niemiec.  

2. Udział w konferencji inaugurującej program współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020. 
Konferencja poświęcona wpływom funduszy unijnych na rozwój polsko-niemieckiej współpracy w 
obszarze pogranicza. 

3. Udział w szkoleniu regionalnym dla programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Szkolenie 
poświęcone omówieniu Osi priorytetowych oraz celów i działań wspieranych dla kwalifikowanych 
wnioskodawców.  

4. Udział w warsztatach w ramach „Modelowej Rewitalizacji Miast” organizowanych przez 
Departament Programów Pomocowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

5. Uzgodnienia z Polskim Związkiem Lekkiej atletyki w sprawie projektu budowlanego i wydania 
świadectwa dla obiektu lekkoatletycznego dla zadania pn. „Modernizacja wielofunkcyjnego 
Stadionu Sportowego w Złotoryi”. 

6. Dostosowanie projektu budowlanego Stadionu Miejskiego, do wymagań Polskiego Związku Lekkiej 
atletyki. 

7. Praca nad pozyskaniem inwestora do złotoryjskiej podstrefy LSSE. Współpraca z Legnicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną.  
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8. Kontrola i pozytywna ocena z trwałości projektu pn. „Rozwój aktywnych form turystyki w 
subregionie Pogórza Kaczawskiego – w Powiecie Jaworskim, oraz miastach Legnica, Złotoryja, 
Jawor i w Gminie Świerzawa”. 

9. Udział w spotkaniu i uzgodnienia dotyczącym strategii ZIT-AJ.  

10. Przygotowanie raportu monitorującego trwałości projektu pn. „Rozwój turystyczny pogranicza. 
Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i Mimonia”.  

11. Spotkanie robocze w mieście partnerskim Mimoń. Cel spotkania – omówienie wspólnych, 
przyszłych inwestycji. 

12. Zakończenie prac nad pierwszym etapem tworzenia Strategii dla Lokalnego Grupy Działania 
Partnerstwa kaczawskiego.  

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta 

1. Trwają prace przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej. Termin 

zakończenia – 30.09.2015r. 

2. Trwają czynności odbiorowe inwestycji pn. „Przebudowa ul. Słowackiego w Złotoryi”. 

3. Odebrano od Wykonawcy inwestycję pn. „Budowa chodnika na ul. Chojnowskiej i Cmentarnej”. 

4. Odebrano od Wykonawcy inwestycję pn. „Usunięcie kolizji linii napowietrzno – kablowej w 

rejonie ul. Sportowej i Kolejowej”. 

5. Odbyły się przeglądy gwarancyjne inwestycji: budowy chodników na ul. Chojnowskiej etap I i ul. 

Wojska Polskiego”. 

6. Sprzedano:  

- 5 mieszkań na rzecz najemców, 

- nieruchomość gruntową niezabudowaną (działka 55/25 w obrębie 3 miasta Złotoryja) na rzecz 

TAURON Dystrybucja S.A. – pod trafostację. 

7. Uregulowano stan prawny 17 mieszkań – zmiana udziałów (ul. Wojska Polskiego 26, ul. Górnicza 

11, ul. Górnicza 13). 

8. Wydano 3 umowy dzierżawy na banery wyborcze. 

9. Ustanowiono służebność przesyłu przez nieruchomość gminną w rejonie ulicy Kolejowej dla 

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.. 

10. Sporządzono rejestry VAT za sprzedaż mienia, dzierżawę gruntów i użytkowanie wieczyste. 

11. Sporządzono Zarządzenia i wykazy dla 5 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na 

rzecz najemców. 

12. Ogłoszenie przetargów na sprzedaż: 

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gosp. (stodoła) ul. Krzywoustego, 

- nieruchomość gruntowa niezabudowana działka 282/8 ul. Wiejska, 
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- lokale: ul. Mickiewicza 22/1, ul. Mickiewicza 22/2, ul. Staszica 12/2, ul. Grunwaldzka 5/3a 

(przetarg ograniczony). 

13. Zlecono wykonanie wycen określających wzrost wartości nieruchomości gruntowych w celu 

naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z „Przebudową drogi wraz z odwodnieniem i 

oświetleniem ulic Warmińskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej”. 

14. Wydano: 

- 4 Postanowienia opiniujące wstępny podział nieruchomości, 

- 2 Decyzje podziałowe, 

- 7 Wypisy/wyrysy z mpzp, 

- 5 Zaświadczeń, 

- 2 Zezwolenia na wykreślenie hipoteki, 

- 1 Informację o przeznaczeniu działki w MPZP. 

15. Nadano nr porządkowy dla 1 nieruchomości. 

Wydział Spraw Społecznych 

1. Organizacja II Złotoryjskich Senioraliów i Dnia z Nordic Walking 50+. 

2. Bieg Memoriałowy im. T. Pietroszka – współorganizacja. 

3. Powołanie Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

4. Rozpoczęcie realizacji programu bezpłatnych zajęć nauki pływania dla uczniów złotoryjskich 

szkół podstawowych i gimnazjum; program wsparty środkami finansowymi w ramach programu 

„Umiem pływać” przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

5. Rozliczanie dotacji na realizacje zadań publicznych z zakresu sportu dzieci i młodzieży. 

Główny specjalista ds. informatyki 

1. Na stronie www.zlotoryja.pl: 

- bieżąca aktualizacja strony, 

- zamieszczono filmy z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej. 

2. Zaktualizowano rejestr umów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Migracja baz danych z Firebirda wersji 2.1 do wersji 2.5. 

4. Koordynowanie od strony informatycznej Wyborów Parlamentarnych 2015. 

5. Uruchomiono katalog lokalnych firm. 

Wydział Obsługi Urzędu 

http://www.zlotoryja.pl/


60 
 

1. Podpisano umowy na dostawę ciepła do USC oraz na monitoring budynków Urzędu. 

2. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę energii elektrycznej do Urzędu Miejskiego i gminnych 

jednostek organizacyjnych w 2016 r. 

3. Rozpoczęto sezon grzewczy. 

4. Przygotowano październikowe posiedzenia komisji i sesję Rady Miejskiej. 

5. Zaktualizowano rejestr umów, Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza. 

Wydział Spraw Obywatelskich 

1. W związku z zarządzeniem przez Prezydenta RP wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 października 2015 r. wykonywane są zadania, 

polegające na przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu wymienionych wyżej wyborów na 

terenie miasta Złotoryja. 

2. Przygotowano dane statystyczne realizacji spraw z zakresu spraw obywatelskich za okres od 

stycznia do września 2015 i przekazano je do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu 

rozliczenia przekazywanych gminom środków dotacyjnych na zadania zlecone. 

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

Wydział Gospodarki Odpadami 

1. Współorganizacja akcji dotyczącej zbiórki śmieci elektrycznych i elektronicznych przy ul. Marii 

Konopnickiej z firmą AG-EKO z Lubina, która odbyła się w dniu 19 września 2015 r. Podczas akcji 

zebrano ok. 2000 Mg odpadów. 

2. Wyłonienie najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z firmą AGATOM Anna Wnuk  

Zakład Ślusarski, Pl. M. Reja 5, 28-363 Oksa na wykonanie i dostawę kontenerów MH KP7 i MH 

KP10. 

3. Rozpoczęcie działań zmierzających do usunięcia z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja pojemników 

na odzież używaną. 

Wydział Budżetu i Finansów 

1. Sprawdzanie poprawności złożonych przez jednostki budżetowe gminy sprawozdań 

budżetowych za III kwartał 2015 r. 

2. Sporządzenie sprawozdań za III kwartał 2015 r.( RB-50,34S,27S,28S,RB-Z,RB-N,NDS,Z-03), 

3. Wystawianie upomnień: 

- na podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 150 szt., 

- na podatek od nieruchomości – osoby prawne – 17 szt., 

- na opłatę dodatkową – 66 szt., 

- na podatek od środków transportu – 16 szt., 
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- na zaległości z tyt. czynszu, zajęcia pasa drogowego, co- 47 szt. 

4. Przygotowywanie decyzji ustalających wysokość podatków. 

5. Przygotowanie decyzji i zawiadomień na zwrot podatku akcyzowego. 

6. Wydanie decyzji umorzeniowych oraz indywidualną interpretację podatkową ( dot. podatku od 

nieruchomości osób prawnych). 

7. Przyjęcie i sprawdzenie deklaracji na podatek od nieruchomości osób prawnych. 

8. Wystawienie tytułów wykonawczych: 

- osoby prawne – 2 szt ( na kwotę 5.711,-), 

- za mandaty , zajecie pasa drogowego – 12 szt. 

9. Wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych. 

10. Wystawienie faktur za lokale użytkowe za m-c IX-2015 r.  

11. Rozliczono podatek VAT za m-c IX-2015 r. 

12. Sporządzenie list płac pracowników Urzędu i umów-zleceń za m-c IX-2015 r. 

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

14. Sporządzenie PIT-4R I 8 AR. 

15. Sporządzenie deklaracji PFRON. 

Wydział Mienia 

1. Zamontowano 2 lampy w parku przy ul. Broniewskiego – siłownia. 

2. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe- system Aktiv nr 22 „Duża Forteca” ze zmianami na 

placu zabaw przy ul. Tuwima. 

3. Wykonano remont kładki dla pieszych przy ul. Rzecznej- odebrano 13.10.2015r. 

4. Wprowadzono nowe zarządzenie w sprawie zasad anulowania wezwania do wniesienia opłaty 

dodatkowej w SPP na terenie miasta Złotoryja. 

5. Odbyło się podsumowanie oraz wręczenie nagród za konkurs na najładniejszy balkon i ogródek 

oraz konkurs plastyczny o sprzątaniu świata. 

6. Wykonano i odebrano barierki i zjazdy na łączniku ul. Cmentarnej i ul. Wyszyńskiego. 

7. Odbyły się negocjacje z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym dotyczących realizacji 

zadania „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja” w sezonie 2015/2016 

ustalono kwoty jednorazowych akcji: 

- Akcja z użyciem pługa- dobowa cena ryczałtowa: 8750,00 zł brutto 

- Akcja bez użycia pługa: dobowa cena ryczałtowa: 7900,00 zł brutto 
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- Usuwanie śliskości na terenach pochyłych i skrzyżowaniach do 10% powierzchni - 

dobowa stawka ryczałtowa: 790,00 zł brutto 

8. Zakończono remonty cząstkowe dróg gminnych ( grys i emulsja asfaltowa-30 t, mieszanki 

mineralno – asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco, przy średniej gr. 4 cm i 

wycięciem krawędzi – 75 ton.) 

9. Przydzielono 6 lokali do remontu, 2 gotowe do zamieszkania i 1 socjalny. 

10. Remont instalacji elektrycznej na ul. Hożej 9b/9, ul. Kolejowej 13/3. 

11. Montaż CO na piec z podkową ul. Staszica 16/3. 

12. Montaż CO gazowego ul. Górnicza 25a/7, ul. Staszica 16/1, Pl. Miarki 7/6 i ul. Piłsudskiego 6/3. 

13. Montaż kuchni węglowej z podgrzewaczem cwu na ul. Łąkowej 19C/3B. 

14. Zlecono remont instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym Pl. Matejki 10/6. 

15. Zlecono remont pionów kanalizacyjnych w budynku komunalnym ul. Kolejowa 13. 

16. Zlecono przebudowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalu komunalnym 3-go maja 10/1. 

17. Rozesłano zapytania ofertowe na sporządzenie kosztorysów wraz z przedmiarem robót na 

remont lokali komunalnych. 

18. Trwa wymiana stolarki okiennej PCV w lokalach komunalnych zgodnie z kolejnością na liście. 

19. Wyłoniono wykonawcę na rozbiórkę budynku komunalnego przy ul. Krzywoustego 17- F.U. 

Halina Rajczakowska Nowa Wieś Złotoryjska 24. 

Główny specjalista ds. oświaty 

1. W dniu 14.10 br. zorganizowano w „Domu spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz” 

uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości zostały wręczone 

dyrektorom i nauczycielom Nagrody Burmistrza Miasta.  

2. Została podsiana umowa na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej w Szkole 

Podstawowej nr 1 i nr 3 w ramach programu „Książka naszych marzeń”. 

3. Podpisano umowy na dowóz i opiekę uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Złotoryja do 

szkół w Złotoryi i Legnicy. 

4. Do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wysłano informację o Systemie Informacji Oświatowej z 

placówek oświatowych na terenie miasta Złotoryja – stan na 30.09.2015r. 

5. W związku z ustawowym wymogiem wystąpiono do Powiatowej Straży Pożarnej o opinię w 

sprawie przekształcenia od dnia 1 września 2016r. oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych w przedszkola. 

6. Naliczono wysokość dotacji za miesiąc październik br. dla przedszkoli niepublicznych oraz 

wystawiono noty księgowe dla gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli publicznych oraz 

niepublicznych na terenie miasta Złotoryja. 
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7. W Przedszkolu nr 1 został zamontowany do testowania nowoczesny system informatyczny do 

zarządzania przedszkolem „Dzień Smyka”. 

8. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2015. 

Straż Miejska 

1. Zabezpieczenie i obstawa : 

- 17 września – rocznica napaści ZSSR na Polskę, 

- biegi uliczne im. T. Pietroszka, 

- Senioralia w Rynku.  

2. W ramach akcji ,,bezpieczna droga do szkoły”, na 3 przejściach dla pieszych przedłużono służbę do 

30 września 2015r. 

3. Usunięto 2 wraki pojazdów z ulicy zimowej. 

4. Odłowiono i przewieziono do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy psa z terenu ul. 

Leszczyńskiej . 6-krotnie interweniowano odnośnie psów bez opieki i raz w związku z 

pogryzieniem dziecka przez psa . Wspólnie ze strażą pożarną podejmowano interwencję 

dotycząca uwięzionego psa w zbiorniku wodnym na ul. Przemysłowej oraz samodzielnie w związku 

z potraceniem psa na ul. Legnickiej. 

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

Słowackiego, Sportowa, Słoneczna, Tuwima, Broniewskiego). 

6. Udzielano asysty również pracownikom MOPS w związku z przeprowadzanymi wywiadami (Solna , 

Broniewskiego , Reymonta). Na ul. Wojska polskiego asystowano 2 krotnie kuratorom sądowym w 

związku z czynnościami odnośnie dzieci. W wyniku podjętych kroków dzieci trafiły pod opiekę 

kuratorów a ojca zatrzymano w związku z nakazem zatrzymania. 

7. W ramach akcji ,, żółta kartka ‘’ zdyscyplinowano 3 kierowców. 

8. Zrealizowano 3 konwoje wartości pieniężnych dla UM Złotoryja. 

9. Przeprowadzono 3 wywiady - kontrole , na zlecenie WSO UM Złotoryja odnośnie postępowania 

o wymeldowanie, zameldowanie. 

10. Interweniowano odnośnie wykroczeń drogowych, zaśmiecania miejsc publicznych, wypalania 

odpadów. 

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

wymiana i opróżnianie tych urządzeń. 

12. Monitorowane są okolice ul. Piłsudskiego pod kątem przebywania tam osób w stanie 

nietrzeźwym. Na bieżąco przekazywana jest informacja o takich osobach do MOPS. 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Spółka wykonywała następujące prace bieżące: 
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- eksploatacja sieci wod. – kan na terenie gminy Krotoszyce, 

- usunięto 77 awarie – 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. Realizacja budowy sieci wod. – kan. przy ul. Lubelskiej w Złotoryi (zlecenie z Urzędu Miejskiego). 

3. Obsługa i zabezpieczenie imprez w mieście: 

- XVII Bieg Uliczny Memoriał im. Tadeusza Pietroszka (19.09.2015 r.), 

- II Złotoryjskie Senioralia (26.09.2015 r.). 

4. Podpisano umowę z Gminą Krotoszyce na modernizację ujęcia wody w Krotoszycach. 

5. Negocjacje z Gminą Miejską w sprawie zimowego utrzymania dróg w mieście. 

6. Uruchomiono nowy numer telefoniczny 504 994 004 – obsługa techniczna oświetlenia ulicznego 

w mieście Złotoryja. 

ZOKIR 

1. Inauguracja złotoryjskiego kina cyfrowego, pod hasłem: „Gorączka Złota”. 

2. Święto Pieczonego Ziemniaka nad zalewem złotoryjskim (piknik z udziałem dzieci AP 1 i SP 2 – 

ponad 100osób). 

3. Rozpoczęcie zajęć złotoryjskiej grupy UTW (j. angielski – 2 grupy, zajęcia artystyczne i fotografia). 

4. Spotkanie inauguracyjne złotoryjskiej, dziecięcej estrady taneczno – wokalnej (z udziałem około 

30 osób – dzieci). 

5. Współpracowano przy organizacji imprez: 

- spotkania techniczno – organizacyjne w sprawie przyszłorocznych wyścigów 

kolarskich (Złota Wstęga Kaczawy i Grody Piastowskie), 

- Senioralia 2015, 

- podsumowanie konkursu Sprzątanie Świata, 

- zabezpieczenia nagłośnienia dla siatkarzy (hala) i piłkarzy (stadion), 

- współorganizacja koncertu: Oskarżeni o wierność – Andrzeja Kołakowskiego. 
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6. Wykonano prace techniczno-gospodarcze: 

- malowanie pomieszczeń Muzeum Złota, 

- podłączenie i rozruch instalacji C.O. w muzeum i budynku ZOKiR, 

- montaż i demontaż sceny w Rynku Złotoryi (Senioralia), 

- rozpoczęcie procedury zakończenia dzierżawy Pałacyku nad zalewem, 

- demontaż reklam banerowych na budynku ZOKiR i montaż telebimu informacyjno – 

reklamowego, 

- bieżące utrzymanie czystości wody w zalewie i terenu zalewu złotoryjskiego. 

Miejska Biblioteka Publiczna 

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

przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych. 

2. 2 spotkania: Dyskusyjny Klub Książki (DKK) ogólnopolski projekt Instytutu Książki. 

3. 1 spotkanie międzypokoleniowe we współpracy z Klubem Seniora przy MOPS, Środowiskowym 

Domem Samopomocy przy MOPS w Złotoryi: Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych: 

„Poetycki dzień Seniora” - spotkanie z cyklu Biblioteka – miejsce przyjazne seniorom. 

4. 2 spotkania: „Popołudnia z baśnią”. Cykliczne comiesięczne warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat i 

rodziców. 

5. 1 wernisaż wystawy malarstwa Lidii Malickiej-Gabinet „Na tropie piękna i dziwności świata”. 

6. 2 warsztaty z edukacji czytelniczej w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej 

realizowanego we współpracy z Wydawnictwem Egmont dla grup 0 szkół podstawowych. 

7. 1 spotkanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom „Pan kotek był chory” - spotkanie z 

weterynarzem (Marta Brzyska). 

8. 1 spotkanie w ramach projektu Fundacji Orange - „Akcja e-motywacja”, wideokonferencja z Emilią 

Krakowską oraz Tomaszem Kozłowskim, we współpracy z Klubem Seniora przy MOPS i 

Środowiskowym Domem Samopomocy. 

Pozostałe działania 

1. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Konopnickiej 17 i ul. Klasztornej w sprawie drogi 

dojazdowej na ich posesje. 

2. Burmistrz Miasta wziął udział w uroczystościach 36-lecia Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Legnicy. 

3. Wraz z panią Wójt Gminy Wiejskiej Złotoryja oraz panem Starostą Powiatu Złotoryjskiego 

Burmistrz Miasta w Fundacji KGHM Polska Miedź wspierał starania Złotoryjskiego Towarzystwa 

Tradycji Górniczych w sprawie przyznania pomocy materialnej dla Skansenu Górniczego w 

Leszczynie. 
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4. Zastępca Burmistrza Miasta wziął udział w uroczystości przekazania radiowozów Komendzie 

Powiatowej w Złotoryi, które zostały dofinansowane przez samorządy powiatu złotoryjskiego. 

5. Burmistrz Miasta wziął udział w II Smart City Forum w Warszawie. 

6. Zastępca Burmistrza Miasta wziął udział Polsko-Niemieckim Forum Gospodarczym w Zgorzelcu. 

7. W ZOKiR odbyła się konferencja w sprawie budowy basenu na terenie miasta przez Zakład 

Aktywności Zawodowej w Świerzawie. Konferencję zorganizował Starosta Powiatu 

Złotoryjskiego, a udział w niej wzięli m.in. Marszałek Województwa Dolnosląskiego Cezary 

Przybylski, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski oraz 

sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda. Podczas konferencji 

został podpisany list intencyjny w sprawie pomocy Miasta Złotoryja. 

8. Burmistrz Miasta wziął udział w XIV Powiatowym Dniu Regionalisty w Zagrodnie. 

9. Sekretarz Miasta wziął udział w konferencji dotyczącej Otwarcia komunikacyjnego Kotliny 

Jeleniogórskiej. 

10. Burmistrz Miasta uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie 

Ekonomicznym Wydziale Zamiejscowym w Jeleniej Górze. 

11. Burmistrz Miasta wziął udział w obradach Rady Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Sp. z o.o. 

12. Odbyła się kolejna runda rozmów z przedstawicielami firmy Borgers z Niemiec w sprawie 

inwestycji w Złotoryi. 

13. Burmistrz Miasta wraz z Zastępcą odbyli rozmowy w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w 

sprawie remontu ul. Sienkiewicza, udrożnienia skrzyżowania ul. Krzywoustego oraz w sprawie 

budowy ronda na pl. Reymonta. W Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

rozmawiali natomiast w sprawie odbudowy jazu na Kaczawie pomiędzy Złotoryją a 

Jerzmanicami-Zdr. 

14. Burmistrz Miasta wziął udział w imprezie podsumowującej VI Bieg Szlakiem Wygasłych 

Wulkanów. 

15. Burmistrz Miasta spotkał się z panią Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w sprawie pomocy 

w organizacji rozgrywek ZKS Górnik na zapasowej płycie boiska podczas remontu stadionu. 

16. Burmistrz Miasta wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 

17. Władze miejskie wzięły udział w uroczystym otwarciu drugiej linii produkcyjnej firmy Faist 

Chemtec sp. z o.o. 

18. Burmistrz Miasta wraz z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Odpadami wzięli udział w spotkaniu 

konsultacyjnym w sprawie opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2016-2020 dla regionu środkowo sudeckiego. 
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19. Burmistrz Miasta oraz Sekretarz Miasta wzięli udział w spotkani z Członkiem Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego Tadeuszem Samborskim w sprawie objęcia przez niego patronatu 

nad nadaniem imienia W. Trotzendorfa Gimnazjum Miejskiemu. 

20. Burmistrz Miasta oraz Zastępca Burmistrza wzięli udział w warsztatach Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa . 

21. Burmistrz Miasta wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Legnickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. 

22. Burmistrz Miasta wziął udział w uroczystości podsumowującej konkurs Piękna Wieś Dolnośląska 

2015 w Czaplach. 

23. Władze miejskie wzięły udział w uroczystościach Dnia Edukacji Narodowej w Domu Spotkań. 

24. Sekretarz Miasta wziął udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Legnicy. 

25. Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta oraz Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych wzięli 

udział w roboczej wizycie w Urzędzie Miasta i Gminy Wołów w sprawie termomodernizacji 

obiektów użyteczności publicznej realizowanej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, a 

także w Urzędzie Miasta i Gminy Polkowice w celu zapoznania się z funkcjonowanie Gminnego 

Banku Kadr. 

26. Władze miejskie wzięły udział w konferencji zorganizowanej przez Starostę Powiatu 

Złotoryjskiego w związku z wpisaniem obwodnicy Złotoryi na listę główną projektów drogowych 

województwa dolnośląskiego realizowanych w obecnej perspektywie unijnej. 

27. Burmistrz Miasta wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Politechnice Wrocławskiej na 

Wydziale Techniczno-Przyrodniczym. 

 

Listopad 2015 

Wydział Funduszy Zewnętrznych 

1. Obsługa inwestora na LSSE obszar Złotoryja, 

2. Sprawy bieżące, realizacja płatności rachunków i faktur 

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta 

1. Trwają prace przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej. Termin 

zakończenia – 04.12.2015r., 

2. Dokonano rozliczenia końcowego dotacji przyznanej Parafii Rzymsko–Katolickiej pw. Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny w Złotoryi na renowację tynków i elementów kamieniarki elewacji 

wielkiej wieży (kwota dotacji 100 000 zł). 

3. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. 

„Przebudowa ul. Gwarków w Złotoryi” w ramach Programu Wieloletniego pn. Program Rozwoju 
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Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019r. (wartość wnioskowanego 

dofinansowania to kwota 180 337 zł).  

4. Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wysłano wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa 

na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Słowackiego w Złotoryi” dofinansowanego w ramach 

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

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” (kwota dotacji 360 635,35 zł).  

5. Ogłoszono przetarg nieograniczony 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”. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26.11.2015r. 

6. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Złotoryi złożono zawiadomienie o 

zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestycji pn. „Usunięcie kolizji linii 

energetycznej w rejonie ul. Sportowej i Kolejowej”. 

7. Sprzedano:  

- 4 mieszkania na rzecz najemców, 

- 1 nieruchomość zabudowaną garażem przy ul. Broniewskiego 

- 1 nieruchomość niezabudowaną na poprawę zagospodarowania 

8. W wyniku przetargu sprzedano: 

- nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem gospodarczym (stodołą) przy ul. 

Krzywoustego – 35 350 zł  

- lokal mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 5/3 (przetarg ograniczony) – 49 500 zł  

9. Uregulowano stan prawny (zmiana udziałów) 4 lokali mieszkalnych przy Pl. Matejki  

10.Ogłoszono przetargi na: 

- dzierżawę działki nr 136 przy ul. Polnej 

- sprzedaż działki nr 456/8 przy ul. Śląskiej 

11.Przygotowano projekt uchwały dot. zmiany bonifikat od ceny sprzedaży mieszkań 

12.Wydano: 

4 Postanowienia opiniujące wstępny podział nieruchomości 

3 Decyzje podziałowe 

4 Wypisy/wyrysy z mpzp 
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5 Zaświadczeń 

2 Zezwolenia na wykreślenie hipoteki 

1 zaświadczenie o przeznaczeniu działki w MPZP 

1 opinię urbanistyczną 

1 Zawiadomienie o nadanie numeru porządkowego 

Wydział Spraw Społecznych 

1. Współorganizacja Złotego Dyktanda, 

2. Oopracowywanie informacji o złotoryjskim sporcie, 

3. Opracowanie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 

4. Współorganizacja Mistrzostw Polskich Siłaczy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, 

5. Współorganizacja I Miejskich Obchodów Święta Niepodległości 

6. Rozliczanie dotacji na sport dla organizacji pozarządowych 

7. Rozliczanie zajęć z 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 

2. Aktualizacja rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Migracja baz danych z MS SQL 2008 do wersji MS SQL 2014 

4. Dokonano odbioru zadania pn. „Rozbudowa Monitoringu Miasta Złotoryja” 

5. Sprawy bieżące. 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Przygotowano posiedzenia komisji i Sesję Rady Miejskiej, 

2. Podpisano umowę na usługi pocztowe, 

http://www.zlotoryja.pl/
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3. Przeprowadzono brakowanie dokumentacji archiwalnej 

4. Wybrano dostawcę energii elektrycznej w 2016 r. – Tauron Sprzedaż SA 

5. Zaktualizowano rejestr umów i rejestr zarządzeń Burmistrza 

Wydział Spraw Obywatelskich 

Realizowano bieżące zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych. 

Wydział Gospodarki Odpadami 

1. przygotowanie akcji dotyczącej zbiórki śmieci elektrycznych i elektronicznych przy ul. Marii 

Konopnickiej z firmą AG-EKO z Lubina, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2015 r.  

2. dostawa kontenerów MH KP7 w ilości 4 szt. i MH KP10 w ilości 1 szt. 

3. przygotowanie uchwał w sprawie wzoru deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych, 

4. przygotowanie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

Wydział Budżetu i Finansów 

1. Wystawianie upomnień: 

- na podatek od nieruchomości – osoby fizyczne  

- na opłatę dodatkową  

- na podatek od środków transportu  

2. Przygotowywanie decyzji ustalających wysokość podatków , 

3. Wystąpienie z 27 wnioskami do Centralnego Ośrodka Informacji  

4. Przygotowanie sprawozdań dot. zwrotu podatku akcyzowego  

5. Wystawienie wniosków do Sądu i Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji dot. wieczystego 

użytkowania gruntów  

6. Wystawiono 2 postanowienia o podatku od spadków i darowizn, 

7. Wystawienie tytułów wykonawczych: 

- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne  

- za mandaty , zajecie pasa drogowego  

- za opłatę dodatkową  

- podatek od środków transportu  

8. Wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, 
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9. Przygotowanie projektów uchwał na opłaty w 2016 r., 

10.Wystawienie faktur za lokale użytkowe za m-c X-2015 r. , 

11.Rozliczono podatek VAT za m-c X-2015 r., 

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

13.Sporządzenie PIT-4R I 8 AR, 

14.Sporządzenie deklaracji PFRON, 

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 ( III rata 

podatku od nieruchomości). 

Wydział Mienia 

1. Montaż słupków i błotochronów na ul. Konopnickiej 

2. Odebrano dokumentację projektową pn."Wzmocnienie muru oporowego przy ul. Zielonej w 

Złotoryi". 

3. Ogłoszono przetarg na lokale użytkowe przy ul. Szkolna 8c/1 i 8c/2 

4. Odzyskano lokal przy ul . Szkolnej 8B/2 

5. Zlecono remont podłóg i wzmocnienie stropu w lokalu komunalnym przy ul. Kolejowa 13/3 

6. Zlecono częściowe zabezpieczenie dachu na budynku komunalnym Nowa Ziemia 4 

7. Zlecono remont instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym przy ul. Staszica 14/5, ul. Ogrodowej 

2/2, Pl. Matejki 10/6 

8. Odebrano zjazd wraz przyłączem kanalizacji deszczowej przy ul. Staromiejskiej ( odbiór II zajazdu 

do 31.03.2016) 

9. Zlecono częściowy remont dachu na ul. Ogrodowa 2 

10.Uzupełnianie kostek brukowych w Rynku 

11.Wycinanie drzew rosnących na dachu budynku ul. Basztowej 4 

12.Ogłoszono przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Solnej 8 

13.Zlecono remont lokalu na ul. Konopnickiej 19/2 
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14.Zaproszono Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne do złożenia oferty oraz do negocjacji w 

sprawie realizacji zadania „ Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja w 

2016r.  

15.Wykonaniu oznakowania poziomego w celu wyznaczenia miejsc parkingowych w Strefie Płatnego 

Parkowania w mieście Złotoryja 

16.Wydano decyzje zmieniające zezwalające na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia 

infrastruktury technicznej  

17.Wykonano roczny przegląd obiektów mostowych na terenie miasta Złotoryja 

18.Podpisano zlecenie z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o w Złotoryi na 

realizację zadania pod nazwą: „ Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Złotoryja 

19.Podpisano zlecenie z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o w Złotoryi na 

wymianę słupów oświetleniowych na ul. Chopina i ul. Zaułek ( zniszczonych w wyniku zdarzeń 

drogowych) 

20.Odebrano warunkowo zjazd na teren stacji paliw OCHMAN (odbiór końcowy 07.12.2015 r.) 

Główny specjalista ds. oświaty 

1. Zostały wydane decyzje w sprawie przyznania dofinansowania pracodawcy kosztów 

przygotowania zawodowego młodocianego pracownika ze środków funduszu pracy; 

2. W dniu 29.10 br. odbyła się uroczystość nadania imienia Valentia Trozendorfa Gimnazjum w 

Złotoryi; 

3. Z Wojewodą Dolnośląskim podpisano aneks zwiększający kwotę dotacji na wypłatę stypendiów i 

zasiłków socjalnych dla dzieci i młodzieży; 

4. Zostało podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Złotoryi w sprawie przekazania 

środków finansowych na wypłatę Rządowego Programu „Wyprawka szkolna 2015”; 

5. Zostało wydane zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek dla Niepublicznego 

Przedszkola Montessori Kangurek;  

6. Zakończono ocenę pracy Pani Bożeny Bączek Dyrektora Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w 

Złotoryi;  

7. Odbyły się obchody 70-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi;  

8. Dokonano zmian w arkuszach organizacyjnych placówek na rok szkolny 2015/2016; 

9. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2015; 

Straż Miejska 

1. Zabezpieczenie i obstawa : 

- akcja znicz – wszystkich świętych 

- narodowe święto niepodległości 
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- wybory do sejmu i senatu 

- procesja religijna - 25.10.2015r.  

- ćwiczenia państwowej straży pożarnej w rynku.  

2. W związku z wypadkiem drogowym na skrzyżowaniu ul. Legnicka / Gwarków zorganizowano 

objazdy i kierowano ruchem drogowym. Zabezpieczono i opróżniono parkingi w związku z 

malowaniem stanowisk parkingowych. 

3. Zatrzymano i odwieziono do izby wytrzeźwień w Legnicy nietrzeźwego mężczyznę który swoim 

zachowaniem powodował zgorszenie w miejscu publicznym. Pogotowiu ratunkowemu przekazano 

mężczyznę odurzonego denaturatem , który leżał na skwerze w centrum miasta. 

4. Usunięto 3 wraki pojazdów z ulicy Konopnickiej i Tęczowej. 

5. Odłowiono i przewieziono do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy sukę ze szczeniętami 

. W drugim przypadku bezdomny pies został adoptowany na terenie miasta. Odnotowano również 

incydent pogryzienia mieszkańca przez psa bez opieki. Ustalono właściciela . Został ukarany i 

dopilnowano poddanie psa obserwacji weterynaryjnej. 

6. Asystowano pracownikom RPK i UM podczas interwencji dotyczących spraw mieszkaniowych ( ul. 

Łąkowa i pl. Sprzymierzeńców). 

7. Udzielano asysty również pracownikom mops w związku z przeprowadzanym wywiadem (pl. 

Reymonta).  

8. W ramach akcji ,, żółta kartka‘’ zdyscyplinowano 6 kierowców. 

9. Zrealizowano 2 konwoje wartości pieniężnych dla UM Złotoryja. 

10.Przeprowadzono 5 wywiadów - kontroli , na zlecenie WSO UM Złotoryja odnośnie postępowania o 

wymeldowanie oraz 1 na zlecenie WM UM Złotoryja odnośnie zmiany najmu lokalu po śmierci 

głównego najemcy. 

11.Odnośnie działań skierowanych do osób notorycznie nadużywających alkoholu wystąpiono w 

jednym przypadku z informacją do mops oraz w 4 kolejnych przypadkach zgłoszono sprawy do 

miejskiej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych w Złotoryi w celu objęcia 

wymienionych leczeniem odwykowym. 

12.Systematycznie dokonywane są kontrole stanu tech. Parkomatów oraz obsługiwana jest wymiana 

i opróżnianie tych urządzeń. 
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13.Znaleziono właściciela zagubionych kluczy od zakładu produkcyjnego w Złotoryi , oraz zwrócono 

do wydziału komunikacji starostwa powiatowego w Złotoryi znaleziona tablicę rejestracyjną 

pojazdu. 

ZOKIR 

ORGANIZACJA i REALIZACJA IMPREZ i zajęć merytorycznych 

1. 22. Przegląd Piosenki Dziecięcej  

2. Rozpoczęcie prób, zajęć złotoryjskiego chóru (dawny „Bacalarus’) 

3. Spektakl teatralny „Wszystko przez Judasza” 

4. Druga edycja edukacji filmowej „noiwe Horyzonty” (dla ZSzO) 

 

IMPREZY przy współpracy ZOKiR 

1. Akademia ZSZ z okazji Dnia Nauczyciela 

2. Eliminacje i Konkurs Piosenki Patriotycznej 

3. Prelekcja Straży Pożarnej ph.: „Zgaś ryzyko” 

4. X edycja zawodów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 

5. Uroczystość pod pomnikiem Niepodległości 

6. V edycja „Złotego dyktanda” 

7. Spektakle Narodowego Teatru Edukacji 

8. Wybory 2015 (lokal wyborczy) 

PRACE TECHNICZNO – GOSPODARCZE 

1. Malowanie zaplecza w pomieszczeniach Muzeum Złota 

2. Prace techniczne związane z uruchomieniem ogrzewania w Zoku i muzeum 

3. Malowanie pomieszczeń wc po stronie Ogniska Muzycznego 

4. Prace techniczno – gospodarcze w pomieszczeniach Pałacyku i obiektach na terenie basenu przy ul. 

Legnickiej 
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5. Bieżące utrzymanie czystości na terenie zalewu złotoryjskiego 

Miejska Biblioteka Publiczna 

1. „W pogoni za przygodą” – II etap i finał powiatowego konkursu czytelniczego  

2. „Akcja e-motywacja” (projekt Fundacji Orange, którego celem jest aktywizacja i wspieranie osób 

starszych w rozwoju osobistym i społecznym), wideokonferencja – spotkanie z pisarką i malarką 

Krystyną Koftą 

3. Lekcja biblioteczna „Matematyka w literaturze” – lekcja biblioteczna 

4. „Woda na Ziemi” – lekcja biblioteczna 

5. „Zdrowe odżywianie” – lekcja biblioteczna 

6. „Dbamy o zdrowie” – lekcja biblioteczna 

7. „Dzień postaci z bajek” – zajęcia biblioterapeutyczne z cyklu Idzie, idzie bajka 

8. „Życie i twórczość Marii Konopnickiej” – lekcja biblioteczna 

9. Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Lingas-Łoniewską w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki 

10.„Akcja e-motywacja” (projekt Fundacji Orange, którego celem jest aktywizacja i wspieranie osób 

starszych w rozwoju osobistym i społecznym), wideokonferencja – spotkanie z polską aktorką i 

modelką Heleną Norowicz 

11.„Popołudnia z baśnią” – „Dzień Jeża”. Cykliczne comiesięczne warsztaty literacko-plastyczne dla 

dzieci w wieku 3-6 lat i rodziców 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne 

1. Spółka wykonywała następujące prace bieżące: 

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

- usunięto 73 awarie – 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. Dokonano odbioru pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków  

w Złotoryi” od wykonawcy - Biura Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu. 

3. Uprawomocnienie się decyzji Starosty Złotoryjskiego – zatwierdzenie projektu budowlanego i 

udzielenie pozwolenia na przebudowę wraz  

z rozbudową oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi. 
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4. Podpisano zlecenie z Gminą Miejską w Złotoryi na zimowe utrzymanie dróg w mieście. 

5. Rozpoczęcie robót budowlano – remontowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Złotoryi. 

6. kontynuacja budowy sieci wod. – kan. przy ul. Lubelskiej w Złotoryi (zlecenie z Urzędu Miejskiego). 

7. Uczestnictwo Działu Gospodarki Mieszkaniowej w akcji „Zgaś ryzyko” – ćwiczenia i szkolenie we 

współpracy z KPPSP w Złotoryi. 

Pozostałe działania 

1. Dalsze prace dotyczące pozyskania inwestora z Niemiec; 

2. Burmistrz Miasta wziął udział w konwencie wójtów i burmistrzów powiatów złotoryjskiego i 

jaworskiego; 

3. Odbyło się spotkanie pani Wójt Gminy Wiejskiej Złotoryja oraz dyrektora Gminnego Zakładu 

Komunalnego z Prezesem RPK Sp. z o.o. oraz Burmistrza w sprawie współpracy w zakresie 

dostaw wody dla Gminy Wiejskiej; 

4. Burmistrz Miasta wziął udział w obchodach jubileuszu 110-lecia ZNP; 

5. Sekretarz Miasta wziął udział w spotkaniu i szkoleniu przedsiębiorców, którzy posiadają koncesję 

na sprzedaż wyrobów alkoholowych na terenie miasta; 

6. Burmistrz Miasta wziął udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej RPK Sp. z o.o.; 

7. Odbyło się spotkanie z Dyrektor Izby Skarbowej w Legnicy oraz Naczelnikiem Urzędu 

Skarbowego w Złotoryi na temat zamierzeń inwestycyjnych Urzędu Skarbowego w Złotoryi; 

8. Władze miejskie wzięły udział w uroczystym nadaniu imienia Valentina Trotzendorfa oraz 

nadaniu sztandaru Gimnazjum przy ul. Wilczej; 

9. Burmistrz Miasta wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Komendę Powiatowej Straży 

Pożarnej na temat zagrożeń związanych z wadliwie działającymi przewodami wentylacyjnymi i 

kominowymi; 

10. Zastępca Burmistrza Miasta wziął udział w konferencji dotyczącej Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w latach 2014-2020. 

11. Odbyło się spotkanie z Prezesem Torów Wyścigów Konnych we Wrocławiu na temat 

ewentualnej promocji naszego miasta podczas imprez towarzyszących wyścigom konnym; 

12. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego wzięli udział w pisaniu Złotego Dyktanda; 

13. Burmistrz Miasta otworzył X Mistrzostwa Polskich Siłaczy w Wyciskaniusz Sztangi Leżąc; 

14. Burmistrz Miasta po raz pierwszy udzielił ślubu młodej parze; 

15. Władze miejskie wzięły udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości; 

16. Odbyła się wizyta studyjna w Sanikomie Sp. z o.o. w Lubawce, związana z podjętymi działaniami 

dotyczącymi zmiany Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych na instalację w 

Lubwace z punktem przeładunkowym w Pielgrzymce. 

17. Władze miejskie wzięły udział w uroczystej Gali V Złotego Dyktanda; 

18. Burmistrz Miasta wziął udział w spotkaniu z przedsiębiorcami, zorganizowanym przez firmę HMB 

Posadowski; 

19. Burmistrz Miasta wziął udział w jubileuszu 35-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Agat; 

20. Burmistrz Miasta wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 

Kaczawskie; 

21. Zastępca Burmistrza Miasta wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Dolnośląską Radę 

Działalności Pożytku Publicznego we Wrocławiu; 
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22. Zastępca Burmistrza Miasta wziął udział w Jubileuszu 20-lecia Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego w Kamiennej Górze; 

23. Burmistrz Miasta wziął udział w konferencji w Złotoryi poświęconej światowemu Dniu Walki z 

Cukrzycą; 

24. Władze miejskie wzięły udział w obchodach jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Złotoryi; 

25. Burmistrz Miasta wziął udział w spotkaniu Jubileuszowym Klubu Abstynenta Relaks; 

26. Odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z kierownictwem oraz przedstawicielami związków 

zawodowych działających na terenie Przychodni; 

27. Odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z Zarządem oraz przedstawicielami związków 

zawodowych działających w RPK Sp. z o.o. 

Grudzień 2015 

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora 

18. Obsługa inwestora na LSSE obszar Złotoryja; 

19. W odpowiedzi na wniosek złożony do Ministerstwa Spotu i Turystyki o możliwość zmiany 

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania pn. ,,Modernizacja Miejskiego 

Wielofunkcyjnego Stadionu Sportowego w Złotoryi” otrzymano Aneks do umowy o 

dofinansowanie ze środków FRKF zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju 

Infrastruktury Lekkoatletycznej; 

20. Przygotowano Mobilny Punkt Informacyjny, gdzie można było uzyskać bezpłatnie informacje o 

możliwościach i zasadach ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE; 

21. Rozliczono zakończone zajęcia z zakresu lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży na ,,Otwartych 

strefach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Lubelskiej”. Zajęcia odbyły się w okresie od 15 września 

do 30 listopada br. w wymiarze 40 godzin lekcyjnych w ramach kontynuacji projektu pn.,, Zespół 

Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych” 

zrealizowanego przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego; 

22. Otrzymano informację o zaakceptowaniu Raportu monitorującego nr 5 z zapewnienia trwałości 

projektu pn. ,,Rozwój turystyczny pogranicza. Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi i 

Mimonia” będącego ostatnim raportem w związku z końcem trwałości projektu; 

23. Zlecono regenerację boiska trawiastego (płyta treningowa obok stadionu ZKS ,,Górnik” 

Złotoryja). Prace takie jak: koszenie, wałowanie, wertykulacja boiska, wyrównywanie punktowe, 

dosiew trawy, nawożenie piaskowanie, włókowanie, ogrodzenie, odchwaszczenie, nawożenie 

wiosenne potrwają do 30 marca 2016 r.; 

24. Zlecono wykonanie opinii w formie pisemnej stanu gruntu na podstawie weryfikacji w terenie 

zapisów ewidencji gruntów i budynków w zakresie kas bonitacyjnych dla działek o numerach 

geodezyjnych 91/18, 91/19, 91/24, 91/26, 91/28 położonych w Złotoryi, obręb 7; 

25. Prace nad zmianą Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Złotoryja; 
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26. 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; 

27. Prace w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja Miasta Złotoryja jako przykład modelowych 

rozwiązań w zakresie ożywienia gospodarczego”, w tym: 

 – Wyznaczenie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju eksperta indywidualnego dla 

miasta; 

- Udział w dwudniowych warsztatach we Wrocławiu pt. Instrumenty ekonomiczno- społeczne – 

Integracja działań w programach rewitalizacji;  

- Udział w warsztatach w Łodzi pt. Model wdrażania programu rewitalizacji. Procedury 

zarządzania i monitorowania; 

28. Złożono wizytę partnerską w Mimoniu, gdzie opracowywano koncepcję wspólnego projektu; 

29. Udział w szkoleniu regionalnym dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska; 

30. Udział w Konferencji Inauguracyjnej Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020; 

31. Sprawy bieżące, realizacja płatności rachunków i faktur. 

 

Wydział Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta 

 Sprzedano 5 mieszkań na rzecz najemców, 

 W wyniku przetargu oddano w dzierżawę na cele rolne nieruchomość gruntową (działka nr 136, 

obręb 6) – czynsz 3 100 zł brutto/rocznie, 

 Ogłoszono przetargi na sprzedaż: 

 lokali przy ul. Mickiewicza 22/1, ul. Mickiewicza 22/2, ul. Staszica 12/2, 

 nieruchomości gruntowej zabudowanej (działka 80/2, obręb 8) przy ul. Krzywoustego 12, 

 nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ul. Wiejskiej (dz. 282/8), ul. Kamiennej 

(dz. 28/10 i 28/11), ul. Krzywoustego (dz. 81, 86/12, 86/13), 

 Przygotowano projekt uchwały dot. zmiany bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych, 

 Wydano: 

 3 Postanowienia opiniujące wstępny podział nieruchomości 

 1 Decyzję podziałową 

 4 Wypisy/wyrysy z mpzp 

 2 Zezwolenia na wykreślenie hipoteki 

 Rozstrzygnięto konkurs ofert na wykonywanie dla Gminy prac geodezyjno-kartograficznych na rok 

2016 

 Wysłano do rzeczoznawców zaproszenie do składania ofert na sporządzanie operatów 

szacunkowych i inwentaryzacje nieruchomości na rok 2016 
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 Przygotowano Zestawienie sprzedanych w listopadzie 2015r. gruntów będących w zasobie Gminy 

z określeniem ich „wartości historycznej”.  

 Naliczono opłaty adiacenckie w związku z „Przebudową drogi wraz z odwodnieniem i 

oświetleniem ulic Warmińskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej w Złotoryi” (10 szt.). 

  Wykonano dokumentację projektową na utwardzenie nawierzchni alejek i wykonanie przyłącza 

wodociągowego na cmentarzu komunalnym.  

  Z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu podpisano akt notarialny o nieodpłatnym 

przekazaniu nieruchomości na „Budowę chodnika przy ul. Chojnowskiej”.  

  Otrzymano od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia o zakończeniu inwestycji „Skablowanie linii napowietrznej średniego napięcia przy ul. 

Kolejowej”.  

  Otrzymano od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu 

potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy chodnika przy ul. Chojnowskiej 

wraz ze zjazdem w ul. Cmentarną.  

Wydział Spraw Społecznych 

1. Współorganizacja Wigilii w Rynku; 

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych; 

3. Współorganizacja III Zimowego Biegu szlakiem Wygasłych Wulkanów; 

4. Przygotowanie spotkań świątecznych burmistrza z mieszkańcami; 

5. Wykonanie kalendarza na 2016 r.; 

6. Współorganizacja Turnieju Integracyjnego Piłki Siatkowej; 

7. Pomoc przy kręceniu teledysku zespołu Woda Ski Bla; 

8. Rozliczanie dotacji – Sport dzieci i młodzieży, rekreacja. 

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. Założono stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej dla Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i 

Rekreacji – www.bip.zokir.zlotoryja.pl; 

4. Założono stronę internetową dla Biblioteki Publicznej w Złotoryi- www.biblioteka.zlotoryja.pl; 

5. Założono stronę internetową dla Polskiego Związku Diabetyków Koło w Złotoryi - 

www.diabetycy.zlotoryja.pl; 

6. Przeniesiono stronę internetową OLAWS-a z domeny www.olaws.pl na www.olaws.zlotoryja.pl; 

Wydział Obsługi Urzędu 

1. Przygotowano posiedzenia komisji i Sesję Rady Miejskiej; 

2. Podpisano umowę na montaż bramy garażowej; 

3. Ubrano choinki w Urzędzie; 

http://www.olaws.zlotoryja.pl/
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4. Wręczono paczki świąteczne dla dzieci pracowników Urzędu; 

5. Zmieniono ubezpieczyciela samochodów służbowych; 

6. Trwa rozliczanie inwentaryzacji. 

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 6 września 2015 r. referendum 

ogólnokrajowego. 

Wydział Gospodarki Odpadami 

1. Współorganizacja akcji dotyczącej zbiórki śmieci elektrycznych i elektronicznych przy ul. Marii 

Konopnickiej z firmą AG-EKO z Lubina, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2015 r.; 

2. ogłoszenie 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.; 

3. Popisanie umowy użyczenia z Polskim Czerwonym Krzyżem na użyczenie gruntu pod pojemniki na 

odzież używaną 

Wydział Budżetu i Finansów 

1. Sporządzenie miesięcznych sprawozdań za listopad 2015 r.; 

2. Wystawianie upomnień: 

- na podatek od nieruchomości – osoby fizyczne i osoby prawne, 

- na opłatę dodatkową, 

- na podatek od środków transportu; 

3. Przygotowywanie decyzji ustalających wysokość podatków; 

4. Złożenie w Sądzie Rejonowym 6 pozwów – dot. wieczystego użytkowania; 

5. Wystawienie wezwań do złożenia deklaracji podatkowej – dot. środków transportu; 

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 XI-2015 r.; 

10. Rozliczono podatek VAT za m-c XI-2015 r.; 

11. Sporządzenie deklaracji rozliczeniowej DRA, RCA, RSA, RZA; 
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12. Sporządzenie PIT-4R I 8 AR; 

13. Sporządzenie deklaracji PFRON. 

Wydział Mienia 

1. Rozstrzygnięto przetarg na najem lokali użytkowych ul. Szkolna 8c/1 i 8c/2 oraz podpisano umowy 

najmu;  

2. Rozstawiono stożek dekoracyjny na Rynku oraz zawieszono i włączono iluminacje świąteczne na 

terenie miasta;  

3. Wyburzono budynek komunalny przy ul. Krzywoustego 17 w Złotoryi; 

4. Zamówiono zestaw zabawowy na plac zabaw przy ul. Tuwima; 

5. Otrzymano zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu na ul. Piłsudskiego, ul. Basztowej oraz ul. 

Rynek; 

6. Naprawa chodnika na ul. Złotej; 

7. Szutrowanie dróg - ul. Na Skarpie, ul. Bukowej, ul. Wiejskiej; 

8. Wyrównanie ulic Bukowej, ul. Parkowej, ul. Łąkowej; 

9. Łatanie dziur w drodze ul. Konopnickiej; 

10. Pomoc przy rozstawianiu sceny w Rynku; 

11. Podpisano zlecenie z Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym na opróżnianie koszy ulicznych 

na okres styczeń- luty 2016 r.; 

12. Została wysłana oferta 7 lokali do remontu dla 14 osób; 

13. Opracowuje się nowe wzory wniosku o przydział mieszkania oraz ankiety uzupełniającej do 

wniosku; 

14. Przydzielono lokal zamienny dla lokatorki budynku ul. Łąkowa 3. Będą przygotowane lokale dla 

kolejnych lokatorów tego budynku (budynek musi być wykwaterowany). 

Główny specjalista ds. oświaty 

1. Została przeprowadzona kontrola problemowa przez Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział 

Polityki Społecznej, w zakresie wykorzystania przez gminę środków Funduszu Pracy na realizacje 

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;  

2. Zostały wydane kolejne decyzje w sprawie przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów 

przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy; 

3. Odbyła się kontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, wsprawie 

przekształcenia w przedszkola, oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w Szkole Postawowej 

nr 1 w Złotoryi i Szkole Postawowej nr 3 w Złotoryi.  

4. Odbyło się otwarcie Niepublicznego Przedszkola Montessori ,,Kangurek” przy ul. Żeromskiego 7 w 

Złotoryi; 

5. Zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Banku Zachodniego WBK S.A w Złotoryi z 

dyrekcją szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem spotkania było 

przedstawienie form współpracy oraz wsparcia finansowego jakie oferuje Bank i Fundacja Banku 

Zachodniego WBK, na realizację inicjatyw organizacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży jak również 

na funkcjonowanie Karty Szkolnej. 

6. Odbyło się spotkanie z dyrektorami i nauczycielami wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Złotoryi i Gimnazjum w Złotoryi, odnośnie uruchomienia od 1 września w/w szkołach 

oddziałów sportowych; 
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7. Naliczono dotacje dla niepublicznych przedszkoli za miesiąc grudzień; wystawiono noty księgowe 

dla gmin (z tytułu uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Złotoryi); 

8. Podpisano aneksy do arkuszy organizacyjnych placówek na rok szkolny 2015/2016; 

9. Dokonano zmian w budżetach placówek oświatowych na rok 2015. 

Straż Miejska 

1. Zabezpieczenie i obstawa: 

- przemarsz z okazji obchodów 70 lecia szkoły SP1, 

- bieg mikołajkowy Fundacji Animus, 

- rocznica wprowadzenia stanu wojennego;  

2. W związku z pracami energetycznymi na ul. Cmentarnej zabezpieczono miejsce prac i kierowano 

ruchem drogowym; 

3. Usunięto 5 wraków pojazdów z ulicy Słowackiego, Tęczowej, Sportowej, Wilczej; 

4. Odłowiono i przewieziono do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy psa, którego 

właściciel pozostawił zamkniętego w mieszkaniu . ustalono, że przebywa na leczeniu w szpitalu 

psychiatrycznym; 

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

Łąkowa); 

6. Udzielano asysty również pracownikom MOPS w związku z interwencją na ul. Solnej; 

7. W ramach akcji ,,żółta kartka‘’ zdyscyplinowano 7 kierowców; 

8. Zrealizowano 3 konwoje wartości pieniężnych dla UM Złotoryja; 

9. Przeprowadzono 4 wywiadów - kontroli , na zlecenie WSO UM Złotoryja odnośnie postępowania o 

wymeldowanie; 

10. Systematycznie dokonywane są kontrole stanu tech. parkomatów oraz obsługiwana jest wymiana 

i opróżnianie tych urządzeń; 

11. Udzielono pomocy prawnej innym jednostkom straży gminnej i miejskiej w związku z 

prowadzonymi postępowaniami - fotoradary i ,,czerwone światło’’; 

12.  Straż miejska brała udział w spotkaniu służb powiatu złotoryjskiego w sprawie postępowania z 

dzikimi zwierzętami; 

13.  W sprawie dzików dokonujących zniszczeń na terenie miasta interweniowano przy ul. Chrobrego, 

Kopalnia Aurelia oraz na pl. Sprzymierzeńców; 

14.  Dokonano przeglądu i kontroli lokali w których znajdują się automaty do gier hazardowych - 

kasyna w celu weryfikacji posiadanych informacji co do działalności tych miejsc informację o 

aktualnych kasynach przekazano do Urzędu Celnego w Legnicy. 

ZOKIR 

I. Organizacja i realizacja imprez i zajęć merytorycznych: 

1. Przygotowania do imprez: „Wigilia w Rynku” (2 edycje), 34 rocznica Stanu Wojennego w Polsce i 

Złotoryi; 

2. Uczestnictwo w posiedzeniu Komisji OKiKF oraz w sesji na temat: „Sport, turystyka, rekreacja”; 

3. Miniplayback – Show, impreza estradowa dla dzieci; 

4. Przygotowanie i reklama „Koncertu Sylwestrowego”; 
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5. Koncert „Dla Ciebie Mikołaju” oraz domowe wizyty mikołajkowe; 

6. Wystawa w muzeum „Nie zanieczyszczajmy rzeki Kaczawy” (organizator konkursu i wystawy CIT). 

II. Imprezy przy współpracy ZOKIR: 

1. Spotkania teatralne (katolicki Teatr Edukacji, Kraków 3 edycje); 

2. Światowy Dzień Cukrzyka; 

3. 70.lecie Szkoły Podstawowej nr 1; 

4. Gala Filmowa i 4 projekcje „Opowieści złotoryjskiej”; 

5. Karczma Piwna PGP Bazalt w Wilkowie. 

III.Prace techniczno – gospodarcze: 

1. Malowanie zaplecza w pomieszczeniach Muzeum Złota; 

2. Inwentaryzacja w „Pałacyku” nad zalewem złotoryjskim; 

3. Wywiezienie sprzętu i wyposażenia z pomieszczeń Pałacyku, sprzątanie w obiekcie (pokoje, sala 

wielofunkcyjna, magazyny); 

4. Wypuszczenie wody z zalewu, kanału dopływowego i osadnika; 

5. Bieżące utrzymanie czystości na terenie zalewu złotoryjskiego i wokół niecek basenu przy ul. 

Legnickiej. 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Zorganizowano: 

- 5 lekcji bibliotecznych z cyklu „Między książką a zabawą” organizowanych dla dzieci przedszkolnych 

oraz uczniów szkół podstawowych, 

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

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

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

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

rodziców, 

- rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom w konkursach:  1)  fotograficznym o zasięgu 

powiatowym pt.„Wilkołak – Wilcza Góra w obiektywie” zamieszczonym na portalu społecznościowym 
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Facebook; 2) konkursie plastycznym  o zasięgu powiatowym pt. „Papierowe Anioły”. Konkurs 

przeznaczony dla uczniów klas 2. szkół podstawowych,  

- 1 koncert muzyczny w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego w Złotoryi pt. „Jesienne barwy 

muzyki”, 

- 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, 

- 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, 

- usunięto 49 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. Odbiór nowego specjalistycznego pojazdu - podnośnika koszowego do prac konserwacyjno – 

montażowych, tj. IVECO MULTITEL; 

3. Podpisano zlecenie z Gminą Miejską w Złotoryi na opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy 

ulicznych; 

4. Kontynuacja robót budowlano – remontowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Złotoryi; 

5. Prace remontowo – budowlane związane z remontem dachu na zlecenie Wspólnoty 

Mieszkaniowej będącej pod Zarządem Spółki; 

6. Zakończenie prac przy budowy sieci wod. – kan. przy ul. Lubelskiej  

w Złotoryi (zlecenie z Urzędu Miejskiego); 

7. Montaż stożka świątecznego w centrum miasta oraz montaż świątecznych dekoracji świątecznych; 

8. Akcje Działu Nieczystości Stałych związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w Złotoryi. 
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Hala Sportowa Tęcza 

1. Zorganizowano Międzynarodowy Turniej Integracyjny (siatkówka na siedząco) – 4-6 grudnia 

2. Zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego 50+ 

3. Organizujemy spotkania Ligi Halowej Piłki Nożnej 

4. Zorganizowano Gwiazdkowy Turniej Tenisa Ziemnego 

Pozostałe działania 

1. Przy ul. Basztowej na budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została odsłonięta tablica 

upamiętniająca przybycie do Złotoryi w 1945 polskich osadników. Tablicę ufundował Zarząd 

Województwa Dolnośląskiego. 

2. Burmistrz Miasta uczestniczył w uroczystej premierze filmu „Opowieść Złotoryjska”. 

3. Burmistrz Miasta wziął udział w uroczystym otwarciu prywatnego przedszkola Montessori 

Kangurek. 

4. Zostały przeprowadzone rozmowy z potencjalnymi kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu 

Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

5. Podsumowanie akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”. 

6. Burmistrz Miasta wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Banku Zachodniego WBK SA w 

sprawie współpracy złotoryjskich szkół z Fundacją BZ WBK. 

7. Burmistrz Miasta wziął udział otwarciu VIII Międzynarodowego Integracyjnego Turnieju Piłki 

Siatkowej i w Dniu Inwalidy, a także w zakończeniu tej imprezy. 

8. W Urzędzie Stanu Cywilnego, a także w domu jednego z małżeństw zostały przyznane w imieniu 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie. 

9. Wraz z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Burmistrz Miasta uczestniczył w 

uroczystości przekazania listu gratulacyjnego oraz podwyższonego świadczenia opiekuńczego 100-

letniej mieszkance naszego Miasta. 

10. Wiceburmistrz Miasta uczestniczył w akcji Funadcji Animus – Mikołajkowy Bieg z Fundacją 

Animus. 

11. Burmistrz Miasta wziął udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Kaczawskie” 

w Męcince. 

12. Burmistrz Miasta oraz Wiceburmistrz spotkali się z Burmistrzem Pulsnitz w sprawie realizacji 

wspólnych projektów w ramach Euroregionu Nysa. 

13. Burmistrz Miasta spotkał się z przedstawicielami firmy Veolia, specjalizującej się w budowie 

oczyszczalni oraz spalarni osadów. 

14. Burmistrz Miasta wziął udział w posiedzeniu Grup Roboczych Euroregionu Nysa: Zabytki i Historia. 

15. Burmistrz Miasta wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej. 

16. Burmistrz Miasta wziął udział w uroczystym spotkaniu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w 

Złotym Stoku. 

17. Na zaproszenie Fundacji „Ocelot” Burmistrz Miasta był na spektaklu przygotowanym przez 

Fundację pt. „Opowieść zimowa” w Teatrze Polskim we Wrocławiu. 

18. Burmistrz Miasta otworzył Turniej Tenisa Stołowego 50+. 

19. Na Radzie Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Burmistrz Miasta przedstawił 

aktualną sytuację gospodarczą Złotoryi oraz stan współpracy z LSSE. Rada Nadzorcza LSSE 

rekomendowała poszerzenie złotoryjskiej podstrefy LSSE o kolejne 19,5 ha. 

20. Burmistrz wraz z Wiceburmistrzem i Sekretarzem Miasta wziął udział w spotkaniu poświęconym 

34-rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego. 
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21. Burmistrz Miasta wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu udziałowców 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze. 

22. Burmistrz Miasta wraz z Wiceburmistrzem wizytowali nowo uruchamiany w złotoryjskiej 

podstrefie LSSE zakład produkcyjny – Schneider. 

23. Burmistrz Miasta brał udział w nagraniu programu telewizyjnego dla Telewizji Regionalnej we 

Wrocławiu o złotoryjskiej tradycji śpiewów wigilijnych. 

24. Burmistrz Miasta wziął udział w spotkaniach opłatkowych Klubu Sportowego „Ren-But”, Klubu 

Abstynenta, Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Seniora, Przychodni Rejonowej, 

Związku Emerytów i Rencistów. 

25. Wiceburmistrz Miasta wziął udział w Jeleniej Górze w spotkaniu opłatkowym Diecezji Legnickiej. 

26. Burmistrz Miasta wziął udział w spotkaniu podsumowującym kolejny rok działalności Klubu 

OLAWS. 

27. Burmistrz Miasta wziął udział w ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

28. Burmistrz Miasta wraz z Sekretarzem wzięli udział w jasełkach zorganizowanych przez Przedszkole 

Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Gimnazjum im. Valentina Trotzendorfa. 

29. Wiceburmistrz Miasta wziął udział w Integracyjnej Karczmie Piwnej w Skansenie Górniczo-

Hutniczym w Leszczynie. 

30. Burmistrz Miasta wziął udział w pracach komisji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

zajmującej się procedurą przyznania zezwolenia na działalność gospodarczą w LSSE firmie Borgers. 

 


