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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (art. 30a ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o), Burmistrz Miasta Złotoryja przedstawia niniejszym raport o
stanie Gminy Miejskiej Złotoryja 2018 roku.

*
Wstęp
Jest to pierwszy tego typu dokument sporządzony w celu ukazania sytuacji społeczno-gospodarczej
naszego Miasta w roku poprzednim. W związku z tym, że przepisy prawa nie precyzują dokładnie,
jakie informacje raport ma zawierać, a jakie pominąć, model dokumentu został oparty o materiały
przygotowane przez Fundację Batorego, jak również opracowanie Związku Miast Polskich.
Priorytetem w pracach Urzędu Miejskiego oraz Burmistrza Miasta było w 2018 r., tak jak w latach
poprzednich było reagowanie na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców miasta. W tym celu zostało
zorganizowanych kilkanaście spotkań z mieszkańcami poszczególnych ulic, wspólnot, z organizacjami
stowarzyszeniami, grupami zawodowymi czy otwartych zebrań w określonym celu – np.
przedstawienia założeń do opracowywanego budżetu na przyszły rok.
Nadal, najważniejszym celem stawianym przez władze miejskie był rozwój gospodarczy miasta. W
związku z tym utrzymywany był stały kontakt na poziomie operacyjnym, jak również kierowniczym z
LSSE SA oraz z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej i Polską Agencją Inwestycji i Handlu.
2018 rok upłynął pod znakiem kontynuacji realizacji projektów związanych z podnoszeniem poziomu
nauczania w szkołach miejskich, jak też realizacji zadań wynikających z przeprowadzanej w Polsce
reformy edukacji i wygaszaniem nauczania na poziomie gimnazjum. Zadania te były realizowane
przede wszystkim ze środków własnych Miasta, ponieważ Ministerstwo Edukacji Narodowej nie
zabezpieczyło na ten cel Funduszy.
W 2018 roku rozpoczęto budowę budynku w systemie budownictwa społecznego przy ul. Klasztornej.
Jako jedna z pierwszych gmin Miasto Złotoryja przystąpiło do akcji dofinansowywania wymiany
źródeł ogrzewania, przeznaczając na ten cel ponad pięćset tysięcy złotych.
Skromne środki finansowe przeznaczone na promocje miasta wymuszały szukanie rozwiązań
kreatywnych, jak np. pomysł zrealizowania serialu fabularnego (pomysł ostatecznie upadł w skutek
negatywnej kampanii internetowej prowadzonej przez grupę mieszkańców) lub wykorzystania szans
związanych z realizacją cyklicznych programów ogólnopolskich – program „Zakochaj się w Polsce”,
zrealizowany i wyemitowany przez Telewizję Polską w 2018 r.
Dzięki współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami oraz pojedynczymi mieszkańcami
zorganizowano na terenie miasta wiele imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i społecznym,
zarówno o charakterze lokalnym, jak i regionalnym. Należy podkreślić bardzo dużą aktywność
mieszkańców naszego Miasta.
Miasto aktywnie wspierał organizację wielu imprez i uroczystości, zwłaszcza związanych z setną
rocznicą obchodów odzyskania niepodległości.
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Realizowany był program Aktywni 50+, który cieszy się ogromna popularnością.
Na podkreślenie zasługuje fakt zdobycia przez zawodnika Klubu Strzeleckiego Agat – Daniela
Romańczyka srebrnego medalu Mistrzostw Świata w Changwon w konkurencji karabin 300 m leżąc.
Obchodzono także jubileusze związane z działalnością społeczno-kulturalną klubów i stowarzyszeń:
- XXV-lecia Polskiego Bractwa Kopaczy Złota,
- XX-lecia Klubu Strzeleckiego Agat,
- X-lecia Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy „Rota”.

Gmina Miejska Złotoryja współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W 2018 r.
brała aktywnie udział w pracach porozumienia Sudety 2030, w tym w opracowaniu Strategii Sudety
2030, do której zgłosiła kilkadziesiąt uwag, w dużej części uwzględnionych w ostatecznym
dokumencie.
Współpracowała również z partnerem zagranicznym – Miastem Mimoń, z którym aplikowała o środki
z funduszu Polska-Czechy.
Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Burmistrz brali udział w szeregu szkoleń i spotkań na szczeblu
regionalnym (konwenty prezydentów, burmistrzów i wójtów Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz
aglomeracji LGOM,), wojewódzkim (debaty samorządowe), ogólnopolskim (zgromadzenia ZMP).
W 2018 r. Burmistrz Miasta podpisał z Komendantem Komendy Powiatowej Policji porozumienie o
współpracy w zakresie podniesienia bezpieczeństwa na terenie miasta Złotoryja. Zostały również
dofinansowane: zakup samochodu dla Policji oraz wozu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej.
W 2018 r. kompetencja związana ze zmianami taryf za wodę i ścieki przeszła z Rady Miejskiej na
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Na początku ubiegłego roku została powołana Komisja Opiniodawcza do spraw Nazewnictwa Ulic w
Złotoryi.
W związku z tym, że pod koniec 2018 roku odbyły się wybory samorządowe wiele podejmowanych
działań na terenie miasta obarczonych było konsekwencjami prowadzonej szeroko kampanii
wyborczej. Między innymi wzrost popytu na różnego rodzaju usługi budowlane sprawił, że ceny tych
usług drastycznie wzrosły i brak było wykonawców. Pomimo tego udało się rozpocząć, zrealizować
lub kontynuować kilka istotnych dla miasta inwestycji, takich jak: remont Żłobka Miejskiego,
termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej, modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i
remont ulic.
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Realizacja polityk, programów i strategii
W Gminie Miejskiej Złotoryja w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
I.

Gminny Pogram Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Złotoryja na lata 2017-2019 został
zatwierdzony Uchwałą nr 0007.XXIV.204.2007 z dnia 26.01.2017 roku. Adresatami programu
są złotoryjskie rodziny z dziećmi, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziny, których dzieci zostały umieszczone w pieczy
zastępczej.

Głównym celem programu jest wypracowanie zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin z miasta
Złotoryja przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz
ulepszanie warunków sprzyjających ich prawidłowemu funkcjonowaniu.
Założeniem programu jest kompleksowe wsparcie rodziny i poddanie jej wieloaspektowym
oddziaływaniom. Zintegrowany system wsparcia umożliwia podjęcie różnorodnych działań
ukierunkowanych na wszystkich członków rodziny (tj. dzieci, młodzieży, rodziców), celowanych w
konkretne trudności występujące w danej rodzinie i podejmowanych przez różne instytucje
współpracujące z rodziną.
Program jest realizowany przy zaangażowaniu i aktywnej współpracy wszystkich głównych
podmiotów w nim uczestniczących, zadania wdrażane są na bieżąco, a ich realizacja systematycznie
monitorowana pod kątem efektywności i trafności podejmowanych oddziaływań. Program oceniany
jest pozytywnie przez odbiorców.
Wnioski wynikające z realizacji programu uzyskane są na podstawie informacji zwrotnych od jego
odbiorców, podmiotów uczestniczących w jego realizacji, a także poprzez analizy materiałów
sprawozdawczych i mierzalnych wskaźników.
Wnioski:
1.

Sukcesywnie spada liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej.

2.

Zmniejsza się liczba dzieci wymagających pomocy w formie dożywiania i stypendiów szkolnych.

3.

Znacznie wzrosła liczba dzieci, które skorzystały z dofinansowanego wypoczynku letniego lub
zimowego.

4.

Zmniejsza się liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, zwiększyła się natomiast liczba
dzieci, które opuszczają pieczę zastępczą.

5.

Pomoc rodzinie nie koncentrowała się wyłącznie na udzielaniu wsparcia materialnego, co
przełożyło się na zwiększenie umiejętności rodzin w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem i
pełnienia zadań opiekuńczych i wychowawczych.

6.

Bogata gama zajęć oferowanych przez placówki oświatowe przyczyniła się do zwiększenia liczby
dzieci biorących w nich udział.

7.

Kontynuacja działań wdrażanych Gminnym Programem Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej
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Złotoryja na lata 2017-2019 jest potrzebna, a Program przynosi pozytywne korzyści.

II.

Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych.
Na podstawie uchwały Nr 0007.XL.239.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014r.
została przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Złotoryja na lata
2014-2020.

Misją samorządu miasta Złotoryja w realizacji strategii jest poprawa jakości życia w mieście oraz
dążenie do integracji społecznej poprzez stwarzanie mieszkańcom możliwości rozwoju oraz
skuteczne przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego.
Strategia wymaga realizacji obranych celów strategicznych:
1.

Tworzenie warunków do rozwoju zawodowego oraz przeciwdziałanie marginalizacji i
wykluczeniu społecznemu

2.

Poprawa kondycji rodzin, stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży oraz podnoszenie
poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego w mieście.

3.

Zwiększenie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej.

4.

Usprawnienie lokalnego systemu pomocy społecznej oraz rozwijanie partnerstwa z sektorem
obywatelskim.

III. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Na podstawie uchwały 0007.XXXII.277.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2017
r. został wprowadzony Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2018
Cele i zadania Programu:
1.

Zwiększenie dostępności Pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.

2.

Udzielenie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej (ochrona przed przemocą w rodzinie)

3.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej (dzieci i młodzież, zajęcia
pozalekcyjne itp.)

4.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.

5.

Podejmowanie interwencji.
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IV. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020
Na podstawie uchwały 0007.XII.96.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r.
został wprowadzony Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020
Cel i zadania Programu:
1.

Zwiększenie dostępności Pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
zagrożonych.

2.

Udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej.

3.

Udzielenie Pomocy w leczeniu uzależnienia.

4.

Współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień.

5.

Wspieranie zorganizowanych form Pomocy psychospołecznej dla dzieci i młodzieży z rodzin
zagrożonych.

V.

Lokalny Program Rewitalizacji – przyjęty uchwałą nr 0007.XXI.174.2016 Rady Miejskiej w
Złotoryi, z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Złotoryja na lata 2015-2020”, wcześniej zaopiniowany pozytywnie przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Dokument określa:
1.

Diagnozę całego Miasta, wykonaną w celu wytypowania obszaru wymagającego wsparcia w
formie procesu rewitalizacji – tj. obszaru Starego Miasta w Złotoryi w obrębie ulic: Staszica,
Sienkiewicza, Reymonta, Kościuszki, Garbarskiej, Stromej;

2.

Wskazuje czynniki degradacji wybranej dzielnicy.

3.

Wskazuje zadania, których realizacja sprzyja wyrównywaniu poziomu rozwoju społecznoekonomicznego dzielnicy zdegradowanej w stosunku do innych części Miasta;

Dokument opracowany w związku ze staraniem się o środki RPO WD 2014-2020.

VI. Plan gospodarki niskoemisyjnej (fundusze UE) krótki opis założeń, z uwzględnieniem
termomodernizacji, OZE, oświetlenia ulic i transportu publicznego (efektywność energetyczna)
Na podstawie uchwały 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r.
został uchwalony „Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”
Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja jest przedstawienie zakresu działań
możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach
na terenie Miasta, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. Osiągnięcie
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tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Miasta.
W celu osiągnięcia zamierzonego przez Gminę Miejska Złotoryja celu, miasto prowadzi działania
ograniczające zużycie energii finalnej, a co za tym idzie emisję CO2 skierowane do wszystkich
sektorów. Do działań tych należy przede wszystkim:









termomodernizacja obiektów mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej,
wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją miejskiej sieci ciepłowniczej,
zwiększenie udziału OZE w produkcji energii we wszystkich sektorach,
wymiana energochłonnego oświetlenia wewnętrznego,
modernizacja oświetlenia ulicznego,
promocja zielonej energii i racjonalizacja zużycia paliw i energii,
promocja transportu publicznego,
modernizacja
dróg
i
ścieżek
rowerowych.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem zawierającym katalog działań
i przedsięwzięć sprzyjających transformacji gospodarki w gospodarkę niskoemisyjną oraz
zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz identyfikującym obecny poziom
emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja zakłada działania wpisujące się w powyższe
działania priorytetowe.
W celu osiągnięcia założonych celów poniżej przedstawiam niektóre zadania ujęte w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotoryja:
1.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Złotoryi lub/oraz montaż OZE ,

2.

Wymiana oświetlenia ulicznego w Mieście Złotoryja na energooszczędne ,

3.

Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych ,

4.

Promocja i wsparcie transportu publicznego w Mieście Złotoryja ,

5.

Wymiana oświetlenia w budynkach publicznych ,

6.

Kompleksowe zarządzanie energią w budynkach publicznych, w tym audyty energetyczne ,

7.

Kampania edukacyjnych mieszkańców Miasta Złotoryja w zakresie efektywności energetycznej i
odnawialnych źródeł energii ,

8.

Wymiana źródeł ciepła opalanych węglem na bardziej efektywne w budynkach mieszkalnych
Miasta Złotoryja ,

9.

Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł
energii ,

10. Wsparcie mieszkańców w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków i
ograniczania emisji ,
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11. Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW przez przedsiębiorców ,
12. Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Agat” w Złotoryi”.

VII. Program
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem
Gminy.
Uchwała nr 0007.XL.342.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 września 2018 r. na lata 2014 –
2019 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja.
Liczba lokali w zasobie Miasta stan na 2017 r. -1227, w tym 50 lokali socjalnych, stan zakładany na
2024 r. – 885 lokali, w tym 50 lokali socjalnych. Na osiągnięcie prognozowanej liczby lokali
mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w końcowym etapie obowiązywania obecnego
Programu bezpośredni wpływ będą mieć m.in. pozyskiwanie nowych lokali mieszkalnych do zasobu
oraz realizowane, w miarę występujących potrzeb, przekwalifikowania lokali komunalnych na lokale
socjalne i pomieszczenia tymczasowe. Poprawę wykorzystania mieszkaniowego zasobu Gminy
Miejskiej oraz racjonalizację jego wykorzystania zamierza się osiągnąć przez kontynuowanie działań w
zakresie:
1.

Przeprowadzania zamian lokali mieszkalnych mających na celu racjonalne prowadzenie napraw i
remontów lokali poprzedzone dostarczeniem lokali zamiennych najemcom w każdym przypadku,
gdy rodzaj naprawy lub remontu wymaga przeniesienia do lokalu zamiennego na czas jego
trwania lub z możliwością pozostawienia w lokalu zamiennym, jako lokalu mieszkalnego w
przypadkach określonych w uchwale o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta.

2.

Podjęcie działań zmierzających do zwalniania lokali wyodrębnionych z mieszkaniowego zasobu
Miasta jako lokale socjalne, a zajmowanych jeszcze przez osoby o wyższym dochodzie poprzez
proponowanie im innych lokali o lepszym standardzie – w celu powiększenia podaży lokali
socjalnych.

3.

Zmniejszania liczby dłużników poprzez skuteczną windykację należności czynszowych oraz
ratalną spłatę zadłużenia i opracowanie założeń Programu odpracowania zadłużeń czynszowych.

Lokalami zarządza Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na podstawie wcześniej
podpisanego porozumienia.
Sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Złotoryja
możliwa jest, w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz
według zasad określonych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Złotoryi.
Prywatyzacja zasobu polegać będzie na kontynuowaniu obecnej formy zbywania lokali tj. na
możliwości wykupu lokali mieszkalnych przez ich najemców.
Potrzeby remontowe nieruchomości stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Złotoryja
określane będą na każdy rok kalendarzowy w oparciu o przeglądy stanu technicznego budynków, tak,
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aby środki finansowe niezbędne dla realizacji konkretnych – najpilniejszych działań, mogły zostać
zabezpieczone w rocznym planie prac remontowo - modernizacyjnych, m.in. na wniosek zarządcy
nieruchomości na kolejny rok. Zakres prac remontowych i modernizacyjnych budynków wspólnot
mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Złotoryja posiada udziały, wynika z uchwał
podejmowanych przez właścicieli lokali.
Z uwagi na obowiązki Gminy Miejskiej Złotoryja w zakresie dbania o właściwe gospodarowanie
mieszkaniowym zasobem Miasta (w tym konieczność utrzymania technicznego budynków
mieszkalnych, podniesienia ich standardu technicznego), a w efekcie poprawy warunków
mieszkaniowych najemców lokali mieszkalnych, przyjmuje się do realizacji zasady polityki czynszowej
dla mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Złotoryja wynikające z niniejszego Programu, które mają
na celu zwiększenie środków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego. Wysokość stawek czynszu
najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i czynników obniżających wartość użytkową
lokalu oraz wysokość stawek czynszu najmu lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych ustala
Burmistrz Miasta Złotoryi w drodze zarządzenia.

VIII. Roczny
program
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi.
Na podstawie uchwały 0007.XXXII.278.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada
2017 r. został przyjęty Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w roku 2018
Tworząc program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego Gmina Miejska Złotoryja, wyraziła wolę współdziałania w celu jak
najlepszego zaspokajania potrzeb wspólnoty, tworzonej przez mieszkańców. Wspierała również
rozwój społeczeństwa obywatelskiego inspirując lokalną społeczność do aktywności na rzecz
wspólnego dobra. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów
kierowania rozwojem Miasta.
W roku 2018 priorytetowe obszary współpracy obejmowały sferę zadań z zakresu:

1. Kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące
2.

3.
4.
5.

Miasto:
organizacja/wspieranie imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury, sztuki, tradycji
narodowych, regionalnych, lokalnych, turystyki i integracji społeczności Miasta (np. koncerty,
przeglądy, imprezy, prezentacje, wystawy, konkursy, plenery, warsztaty, giełdy, konferencje,
sympozja itp.) ze szczególnym uwzględnieniem obchodów setnej rocznicy odzyskania
niepodległości,
wydawnictwa,
utwory literackie, prace z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźbiarstwa, rysunku złotoryjskich autorów,
działania promocyjne, wychowawcze i popularyzatorskie
sport dzieci i młodzieży, rekreacja:
- zajęcia w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży,
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży,
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-upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki,
- organizowanie/wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
W 2018 r w ramach współpracy finansowej Miasto przyznało dotację w kwocie
255.450 zł dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego (kwota dotacji przekazanej 254.810 zł, kwota dotacji rozliczonej 254.724,01 zł, dotacja
niewykorzystana w kwocie 85,99 zł). Z dofinansowania skorzystało 18 organizacji pozarządowych
W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. przewidziano, że zrealizujemy
zadania publiczne określone w ustawie z naciskiem na podwyższenie się efektywność działań
kierowanych do mieszkańców Miasta. Wskaźnikami wykonania celu było zwiększenie grupa
mieszkańców i aby zadania miały charakter długoterminowy. Wskaźniki te zostały osiągnięte, gdyż
większość organizacji pozarządowych realizowała zadania długoterminowe, a ich uczestnicy odnoszą
sukcesy w różnych dyscyplinach .Celem głównym Programu było zaspokajanie potrzeb społecznych
mieszkańców Miasta oraz wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i
umacnianie partnerstwa pomiędzy Miastem, a organizacjami pozarządowymi.

IX. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Złotoryja z 2000 roku. Uchwała Rady
Miejskiej w Złotoryi Nr XVIII/166/2000
Wizja rozwoju Miasta przewidywała:
1.

Zmodernizowany system dróg i rozwiniętą sieć telekomunikacyjną.

2.

Rozwój infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, a także dostępność
do wysokiej jakości usług (administracyjnych, zdrowotnych, kulturalnych, oświatowych i
rekreacyjnych). Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego.

3.

Przywrócenie równowagi na rynku pracy.

4.

Miasto będzie miejscem napływu inwestycji, w tym na obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

5.

Poprawa układu przestrzennego.

6.

Zagospodarowanie obiektów zabytkowych, baza turystyczno-rekracyjna (hala sportowa, boiska,
punkty informacji turystycznej, gastronomia)

Finanse Gminy Miejskiej Złotoryja
W 2018r roku dochody budżetu zrealizowano w kwocie 63 060 663,40 zł co w stosunku do planu
rocznego uchwalonego w kwocie 72 313 914,58 zł stanowi 87,20%.
Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 60 244 600,65 zł tj. 100,22 % planu stanowiącego
kwotę 60 111 630,27zł.
Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2 816 062,75 zł tj. 23,08% planu rocznego.
Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 2 530 852,19 zł co stanowi 95,79% planu. Niższa realizacja
planu dochodów spowodowana jest nieotrzymaniem w okresie sprawozdawczym dotacji na zadania
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współfinansowane z Samorządem Dolnośląskim (zadania będą realizowane w 2019r.), oraz dotacji ze
środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy (2014-2020).
Część zadań będzie realizowana w 2019 roku na które otrzymaliśmy dofinansowanie.
Realizacja poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:
udziały we wpływach budżetu państwa
podatek dochodowy od osób fizycznych

15 405 024,00 zł

podatek dochodowy od osób prawnych

312 165,14 zł

dochody z podatków i opłat
podatek rolny

99 622,00 zł

podatek od nieruchomości
podatek leśny

7 509 061,82 zł
1 679,60 zł

podatek od środków transportowych
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej
podatek od czynności cywilnoprawnych
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska

241 908,86 zł
22 101,33 zł
575 155,54 zł
23 067,80 zł

wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu

422 118,61 zł

wpływy z opłaty skarbowej

261 831,67 zł

Subwencje
część oświatowa

7 179 934,00 zł

część wyrównawcza

2 345 302,00 zł

część równoważąca

228 254,00 zł

dotacje celowe na zadania zlecone:
wykonanie

12 686 919,22 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od ludności PIT wynosił w 2018 r. 37,98%., natomiast
od podatku od osób prawnych (CIT) – 6,71%.
Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:
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Dz.

Wyszczególnienie

Wykonanie

10

Rolnictwo i łowiectwo

19 645,24 zł

600

Transport i łączność

700

Gospodarka mieszkaniowa

710

Działalność usługowa

720

Informatyka

750

Administracja publiczna

528 853,77 zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

148 194,26 zł

752

Obrona narodowa

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

758

Różne rozliczenia

9 841 458,53 zł

801

Oświata i wychowanie

1 725 899,97 zł

851

Ochrona zdrowia

1 846,94 zł

852

Pomoc społeczna

2 606 921,11 zł

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

855

Rodzina

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926

Kultura fizyczna

237 030,35 zł
6 880 524,20 zł
164 669,54 zł
0,00 zł

300,00 zł
4 355,80 zł

25 586 056,50 zł

240 640,87 zł
22 571,46 zł
11 719 237,94 zł
3 099 546,10 zł
50 000,00 zł
182 910,82 zł

Ogółem dochody

63 060 663,40 zł

Wydatki budżetu ogółem wykonano w wysokości 60 794 466,35 zł tj 80,29 % planu, z tego wydatki
bieżące w kwocie 55 054 644,91 zł tj. 93,45 % planu, wydatki majątkowe w kwocie 5 739 821,44 zł tj
34,17%.

13

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dz.

Wyszczególnienie

Wykonanie

10

Rolnictwo i łowiectwo

21 661,24 zł

600

Transport i łączność

1 657 805,34 zł

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 435 433,86 zł

710

Działalność usługowa

272 727,57 zł

720

Informatyka

265 065,00 zł

750

Administracja publiczna

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

752

Obrona narodowa

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

373 927,06 zł

757

Obsługa długu publicznego

737 581,71 zł

758

Różne rozliczenia

801

Oświata i wychowanie

851

Ochrona zdrowia

351 617,96 zł

852

Pomoc społeczna

4 900 261,33 zł

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

855

Rodzina

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 519 939,20 zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 310 748,26 zł

926

Kultura fizyczna i sport

1 977 274,21 zł

6 107 640,46 zł
148 194,26 zł
300,00 zł

0,00 zł
14 449 767,94 zł

527 423,22 zł
12 737 097,73 zł

Ogółem wydatki

60 794 466,35 zł

W 2018 roku średni dochód na jednego mieszkańca wynosił 4.214,44 zł, natomiast wydatki w
przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 4.062,99zł.
Na stosunkowo wysokie dochody per capita wpływ mają przekazywane za pośrednictwem instytucji
miejskich środki z budżetu państwa na zadania wspierające rodzinę:
- Świadczenia wychowawcze – 6 716 223,67, co daje 448,86 zł na osobę,
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- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 156 190, 78, co daje 277,77 zł na mieszkańca.
W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2 266 197,05 zł
przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 3 402 500,00 zł. W 2018 roku nadwyżka
operacyjna została wykonana w wysokości 5 189 955,74 zł. Realizacja nadwyżki operacyjnej
powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodu ogółem wynosiła 12,24%.
Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie Miasta wyniosło 23 972 833,80 zł, co stanowi 38,02%
wykonanych dochodów.
W 2018r. Miasto wydało na spłacenie zobowiązań finansowych wraz z kosztami obsługi długu z tytułu
odsetek kwotę 1 882 209,23 zł co stanowi 2,98% wykonanych dochodów, przy dopuszczalnym
wskaźniku spłaty zobowiązań wynoszącym 9,15%. Zobowiązania finansowe były spłacone zgodnie z
harmonogramem spłat. Gmina Miejska Złotoryja nie miała zobowiązań wymagalnych.
Wydatki inwestycyjne
Wydatki i zakupy inwestycyjne oraz dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej
Złotoryja zrealizowane w 2018 r.
Dz.
600

Rozdz.

Treść
Transport i łączność

Wykonanie
927.036,32 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie
- przebudowa skrzyżowania ulicy Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 328 w Złotoryi

50.415,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne
- projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul.
Podmiejskiej- etap I

310.390,00 zł

-przebudowa ul. Szczęśliwej i części ulicy Mieszka I i Wilczej

124.813,12 zł

- wykonanie progów zwalniających na ul. Górniczej

19.926,00 zł

-projekt i przebudowa chodnika wraz z likwidacją schodów na ul.
Staromiejskiej w Złotoryi

28.890,00 zł

-projekt i przebudowa drogi ul. Odrzańskiej

291.560,21 zł

- poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa miasta
Złotoryja poprzez budowę drogi gminej ul. Lubelskiej wraz z
oświetleniem i odwodnieniem – etap II –łącznika drogi wojewódzkiej Ne
328 ul. Wojska Polskiego z grogami gminnymi ulicami Lubelską i Śląską
oraz drogą powiatową Nr 2610 D ul. Bolesława Krzywoustego
- wykonanie progu zwalniającego wraz z przejściem dla pieszych na ul.
Kolejowej
700

Gospodarka mieszkaniowa

88.042,00 zł

12.999,99 zł
836 716,79 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
-nabycie nieruchomości na rzecz gminy (zakup działek)

3.874,08 zł
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70095

710

Pozostała działalność
-przebudowa budynków komunalnych

432.842,66 zł

-budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki
mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z instalacjami
wentylacyjnymi, dojściami oraz połączeniami wodociągowymi,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu w
Złotoryi przy ul. Klasztornej poprzez wniesienie udziałów do
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp z o.o. w Kamiennej
Górze

400.000,00 zł

Działalność usługowa

20 000,00 zł

71035 Cmentarze

720

-rozbudowa cmentarza (alejki, przyłącze wodociągowe)

20.000,00 zł

Informatyka

265 065,00 zł

72095 Narodowe Centrum nauki

750

-rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby wprowadzania eusług w Urzędzie Miasta Złotoryja

265.065,00 zł

Administracja publiczna

53 405,00 zł

75022 Rada Gminy (miast i miast na prawach powiatu)
-zakup systemu do elektronicznego głosowania na potrzeby Rady
Miejskiej

17.219,00 zł

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

754

-wymiana serwerów, sprzętu komputerowego, licencje

36.186,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

69 988,39 zł

75404 Komendy wojewódzkie Policji
Wpłata na fundusz celowy (zakup sprzętu)

18.944,39 zł

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wpłata na fundusz celowy (zakup sprzętu)

20.000,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne
-zakup kamery termowizyjnej
- Zakup sprzętu ratowniczego (defibrylator z kardiomonitorem oraz 2
mierników wielogazowych)
75495

7.100,00 zł
400,00 zł

Pozostała działalność
- rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja

23.544,00 zł
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851

Ochrona zdrowia
85154

852

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

68 834,00 zł

- siłownie zewnętrzne, place zabaw, zakup elementów zabawowych

68.834,00 zł

Pomoc społeczna
85219 Ośrodki pomocy społecznej
-zakup sprzętu komputerowego

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.112,00 zł
2 582 220,86 zł

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej
482.145,00 zł
w Złotoryi – etap I
- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i
340.000,00 zł
Lubelskiej w Złotoryi – II etap
- projekt i przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej w dz. 101/1
350.000,00 zł
obr. 7
- wniesienie aportem wkładów pieniężnych na rzecz spółki RPK 130,00 zł
podwyższenie udziałów w spółce RPK

90002

Gospodarka odpadami
- wykonanie oświetlenia i monitoringu Punktu Selektywnej Zbiorki
opadów Komunalnych w Złotoryi
-wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „ Sanikom” Sp z o.o. z
siedzibą w Lubawce

27.249,15 zł
250.000,00 zł

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- zamiana ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
ekologiczne na terenie miasta Złotoryja
90015

531.087,79 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg
- rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Magnoliowej

37.285,30 zł

Budżet obywatelski:
- oświetlenie ulicy Wiejskiej w Złotoryi

20.427,08 zł

90095 Pozostała działalność
- zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza

256.818,50 zł

- przebudowa placu przy Aurelli

26.330,15 zł

-odtworzenie walorów botanicznych zbiornika wodnego poprzez
regenerację retencji wody

168.402,00 zł

-wykonanie placu przy ul. Klasztornej

10.283,65 zł
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-utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Złotoryi – budowa hali modułowej (koncepcja
architektoniczna)

39.360,00 zł

Budżet obywatelski:

921

- stworzenie altany grillowej nad „Zielonym Oczkiem”

21.828,25 zł

- plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna „Pod chmurką”

20.873,99 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

270 477,85 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
-dotacja celowa na zakup sceny plenerowej

30.000,00 zł

92116 Biblioteki
-wykonanie termomodernizacji budynku i centralnego ogrzewania
92120

114.250,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- rewitalizacja murów obronnych przy ul. Stanisława Staszica w Złotoryi
– etap II

126.227,85 zł

92195 Pozostała działalność
926

Kultura fizyczna i sport
299 130,18 zł
92601 Obiekty sportowe
- zaprojektowanie i budowa nawierzchni utwardzonej pod magazyn oraz
81.500,00 zł
posadowienie tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Złotoryi
-zakup 3 blaszanych garaży -magazynów

28.900,00 zł

- zakup tablicy wyników na Stadionie Miejskim

24.000,00 zł

- zakup na stadion kosiarki wrzecionowej

41.097,00 zł

-montaż monitoringu na stadionie

10.000,00 zł

- zakup klimatyzacji do słowni w Hali Sportowej

21.000,00 zł

- poprawa warunków pracy na stanowisku recepcjonisty podczas prac,
przygotowanie hali sportowej- podwieszanie koszty do koszykówki na
arenie głównej

72.633,18 zł

- kosiarka samojezdna (traktorek ogrodowy) na obiekty zewnętrzne

20.000,00 zł

Ogółem w 2018 r. na inwestycje wydano w Mieście 5.739.821,44
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Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasto uchwaliło Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2031.
Podstawą do opracowania prognozy były wieloletnie umowy zawarte przez Miasto, w tym: z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.
Wykonanie budżetu w latach 2015-2017. Planowana polityka lokalna w zakresie podatków i opłat
oraz gospodarka majątkiem komunalnym, a także prognozowane parametry makroekonomiczne.
Przy prognozowaniu zaplanowano absorbcję środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy
finansowej 2014-2020.
Wyliczenia w oparciu o prognozowane wielkości budżetowe spełniają relację art. 243 ustawy o
finansach publicznych. I tak w 2019r. łączna kwota spłaty zobowiązań finansowych (rozchody) wraz z
wydatkami na obsługę długu z tytułu odsetek została zaplanowana w wysokości 2,49% planowanych
dochodów przy dopuszczalnym wskaźniku obciążenia budżetu spłatą zadłużenia, ustalonym z godnie
z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącym 9,26%.
W prognozie ujęto przedsięwzięcia, które planuje się do realizacji w latach 2018-2020:
- Nowe miejsca dla Maluchów w Złotoryi,
- Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi- budowa hali modułowej,
- Realizacja usług reklamowych poprzez umieszenie grafiki reklamowej na 40 rowerach wchodzących
w skład systemu roweru publicznego, który zostanie uruchomiony przez wykonawcę na terenie
Miasta Złotoryja,
- Dobry Start –poprawa kompetencji kluczowych w SP nr 1 w Złotoryi,
- Projekt programu Erasmus + „Demokracja w szkole+ nr VG-BP-BB-17-24-035564,
- Projekt programu Erasmus + „Edukacyjne place zabaw” nr 2017-1-DE03-KAZ19-035487_4,
- AuUreliUs polsko-czeski geopark,
- Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi,
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi,
-Wypłata odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości gruntowe niezabudowane
położone na terenie miasta Złotoryja,
- realizacja usług reklamowych poprzez umieszczenie grafiki reklamowej na 40 rowerach
wchodzących w skład systemu roweru publicznego, który zostanie uruchomiony przez wykonawcę na
ternie Miasta Złotoryja,
- Partycypacja w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjnego-budowlanego "Budowa nowego budynku i
przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z garażem podziemnym wraz z
instalacjami wewnętrznymi, dojściami oraz przyłączami wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu w Złotoryi przy ul. Klasztornej poprzez wniesienie
udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" Sp.z o.o. w Kamiennej Górze,
- Wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęciem udziałów przez Gminę Miejską Złotoryja w Spółce
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce,
- Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328
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Majątek rzeczowy Gminy Miejskiej Złotoryja:
Majątek rzeczowy Gminy Miejskiej Złotoryja wg stanu na dzień 31.12.2018 r. znajduje się w
użytkowaniu 13 jednostek organizacyjnych:
1.

8 jednostek budżetowych, to jest:
- Urząd Miejski,
- 2 Przedszkola,
- 2 Szkoły Podstawowe,
- Żłobek Miejski,
- Hala Sportowa Tęcza,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2.

2 instytucje Kultury:
- Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji,
- Miejska Biblioteka Publiczna

3.

Przychodnia Rejonowa w Złotoryi

4.

2 spółki prawa handlowego:
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
- RPK Partner sp. z o.o.

Wartość akcji w spółkach, których akcjonariuszem jest Gmina Miejska Złotoryja:
Wyszczególnienie

Wartość akcji na dzień 31.12.2018

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

2 400 000,00 zł

Wartość udziałów w spółkach, których udziałowcem jest Gmina Miejska Złotoryja:

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość udziałów
GMZ w spółkach
na dzień
31.12.2017 r.
24 906 400,00 zł

164 800,00 zł

Wartość udziałów
GMZ w spółkach
na dzień
31.12.2018 r.
25 071 200,00 zł

1 248 500,00 zł

406 000,00 zł

1 654 500,00 zł

1

Rejonowe Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o.o.

2

Towarzystwo Budownictwa
Społecznego TBS sp. z o.o.

3

Fundusz Poręczeń
Kredytowych sp.z o.o.

100 000,00 zł

4

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
SANIKOM sp. z o. o

100 000,00 zł

zmiany

100 000,00 zł
250 000,00 zł

350 000,00 zł
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5

RPK PARTNER sp. z o.o.

5 000,00 zł

5 000,00 zł

W strukturach Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w 2018 r. wydawany był jeden tytuł
prasowy - Gazeta Złotoryjska, zarejestrowany przez Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny pod nr Pr-47 –
którego wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości 194 432,28 zł netto, na które składały się
(koszty wynagrodzeń, utrzymania portalu, wydruku i transportu gazety, eksploatacja budynku). W
tym czasie osiągnięto przychody w wysokości 39 927,12 zł.
W Mieście zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:


Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych Złotoryi –
wartość projektu: 750 000,00 zł



Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków
edukacyjnych – wartość projektu: 1 140 302,00 zł



Zamiana ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne na terenie
miasta Złotoryja - etap 2 – wartość projektu: 606 965,03 zł



Odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza
Kaczawskiego – wartość projektu: 189 908,61 zł



Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚ w Złotoryi - budowa hali
modułowej – wartość projektu: 8 007 300,00 zł



Informatyzacja Gminy Miejskiej w Złotoryi poprzez budowę systemu elektronicznej
administracji zmierzającej do powstania e-usług publicznych – wartość projektu: 775 761,40
zł

Na promocję Miasta w 2018 r. wydano 116.184,02 zł. W ramach promocji zrealizowano szereg
działań, m.in.:


organizacja m.in. spotkań z mieszkańcami miasta, wizyty gości z miast partnerskich,
spotkania z inwestorami (w tym zakup kwiatów, ciasta, art. spożywczych, 50-lecia związków
małżeńskich, wyżywienie, pobyt gości) – 14.402,15 zł



wykonanie poligraficzne i reklamowe (m.in.: gadżety promocyjne, reklamowe, druk ulotek,
plakatów, banerów, dodruk folderów, kalendarze, sesja fotograficzna miasta, reklama w
prasie, nagrody, kartki świąteczne, tabliczki, rękodzieło) – 57.673,06 zł



umowy promocyjne – 10.000 zł



udział w targach rowerowych – 5.829,35 zł



koszty poniesione z organizacją i promocją Dni Złotoryi – 13.555,74 zł



pobyt (nocleg i wyżywienie) uczestników z miast partnerskich biorących udział w Turnieju
Piłki Halowej – 4.500 zł
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Nagroda Gospodarcza Burmistrza Złotoryi Aureus – 9.788,67 zł



Pozostałe wydatki, m.in. art. dekoracyjne, plastyczne – na potrzeby promocyjne WSS –
435,05 zł

Spółki komunalne i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej
Złotoryja
W Mieście funkcjonują następujące spółki komunalne:
I.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Spółką
prawa handlowego powołaną do prowadzenia działalności komunalnej o charakterze
użyteczności publicznej. Jej właścicielem w 100% jest Gmina Miejska Złotoryja.

Najważniejsze rodzaje działalności prowadzonej przez Spółkę to:
1.

Prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

2.

Odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków,

3.

Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi,

4.

Odbiór i transport odpadów komunalnych, utrzymywanie czystości na terenie miasta,

5.

Wykonywanie prac budowlano – remontowych.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosił 25 071 200 zł i dzielił się na 31 339 równych i
niepodzielnych udziałów po 800,00 zł każdy udział. Wszystkie udziały Spółki zostały objęte przez
Gminę Miejską Złotoryja. Kapitał zapasowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosił 1 171 199,42 zł.
Aktywa Spółki na koniec 2018 r. wyniosły 57 976 900 zł, w tym aktywa trwałe 52 107 900 zł, a aktywa
obrotowe 5 869 000 zł.
Od 2017 r. RPK Sp. z o.o. działa w tak zwanym systemie In-house, który zakłada, że ponad 90%
przychodów spółki pochodzi z wykonywania na rzecz Gminy Miejskiej Złotoryja jej zadań własnych.
Na koniec roku Spółka osiągnęła wskaźnik w wysokości 94,55%.
W 2018 r. RPK sp. z o.o. w Złotoryi osiągnęło wpływy ze sprzedaży w wysokości 12 876 069,01 zł, w
tym wpływy zrealizowane przez Oddział Wodociągów i Kanalizacji 3 588 369,82 zł (zaopatrzenie
mieszkańców Złotoryi w wodę oraz usługi zewnętrzne – Gmina Krotoszyce), Oddział Gospodarki
Ściekowej - 3 961 042,46 zł, Oddział Estetyki i Zieleni Miejskiej – 3 364 300,00 zł (utrzymanie zieleni,
sprzątanie miasta, wywóz odpadów komunalnych również w Gminie Mściwojów), Oddział
Gospodarki Komunalnej 1 059 652,04 zł.
Koszt działalności operacyjnej Spółki wyniósł w 2018 r. 12 522 343,10 zł, co wygenerowało zysk ze
sprzedaży na poziomie 353 725,91 zł. W związku z koniecznością umorzenia części majątku trwałego
związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków (budowle na oczyszczalni oraz kanał „Lubiatówka” –
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1 261 203,93 zł) końcowy wynik finansowy zamknął się strata w wysokości 720 708,58 zł.
Środki pieniężne na koniec 2018 r. wyniosły 3 312 831,02 zł w tym środki o ograniczonej możliwości
dysponowania - 1 955 270,71 zł.
W trakcie 2018 r. Przedsiębiorstwo realizowało inwestycję Modernizacja oczyszczalni ścieków i
pompowni ścieków w Złotoryi.
Wartość brutto inwestycji: 33 268 414,62 zł, a w tym wartość dofinansowania: 20 216 461,45 zł
Zakup pojazdu specjalistycznego (samochodu kombinowanego) przeznaczonego do ciśnieniowego
mycia kanałów z odsysaniem nieczystości stałych i płynnych - wartość brutto: 1 703 550,00 zł, a w
tym wartość dofinansowania: 1 177 250,00 zł
W 2018 r. wydatkowano łącznie 19 016 645,16 zł brutto, a w tym wartość dofinansowania
12 513 718,67 zł
Pozostałe wydatki inwestycyjne dotyczyły:
- sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 309 925,45 zł
- samochodów dostawczych do 3,5 t – 248 040,65 zł
- kosiarka samojezdna – 70 000,00 zł
- maszyny i aparaty – 255 147,45 zł
- oprogramowanie – 33 630,45 zł
- sprzęt komputerowy – 74 879,36 zł
- kontenery i pojemniki – 51 295,48 zł
Na koniec roku dokonano w Spółce zmiany schematu organizacyjnego i obecnie spółka nie posiada
wiceprezesa, a zarząd reprezentowany jest jednoosobowo przez Prezesa Spółki. Średnie zatrudnienie
w 2018 r. wyniosło 111,50 osób.
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika uwzględniające kadrę kierowniczą - bez
Zarządu (wynagrodzenie zasadnicze + premie uznaniowe): 3 330,00 zł. W 2018 r. płace wzrosły o 9,8
%
Spółka w 2018 r. nie zatrudniała radnych miejskich.
II.

RPK Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego powołaną
do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi na terenie miasta. Jej właścicielem w 100% jest
Gmina Miejska Złotoryja.

W 2018 r w spółce RPK Partner dane przedstawiały się następująco: Przychody ze sprzedaży – 589
511,56 zł. Koszty 547 077,17 zł. Zysk netto 36 069,39 zł.
Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 8 osób.
Spółka w 2018 r. nie zatrudniała radnych miejskich.
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Mieszkańcy Miasta
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 192 osób, przez co na
dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 14 961 osób, w tym 7943 kobiet i 7018 mężczyzn. W odniesieniu do
poszczególnych kategorii wiekowych:
- liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 1170 osób, a liczba
mieszkańców – 1218,
- liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 4259 osób, a liczba mieszkańców w
wieku produkcyjnym (18-64) wynosiła 4680,
- liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 2516, a liczba mieszkańców: 1118.
W 2018 r. narodziło się w Mieście 107 osób, w tym 41 dziewczynek i 66 chłopców, a zmarło 175 osób,
Nie odnotowano w 2018 r. zgonów niemowląt.
Na początku roku 2018 r. szacowano, że 628 osób zagrożonych było ubóstwem, zaś pod koniec 2018
r. szacowano tę grupę na 502 osoby.
Liczba gospodarstw domowych bez osób pracujących wynosi 214 (spadek o 48 rodzin z problemem
bezrobocia w stosunku do 2017r.)
W/w dane dotyczą wyłącznie osób, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, nie posiadamy
wiedzy, o liczbie mieszkańców, którzy nie osiągają dochodu powyżej kryterium dochodowego tj. 701
zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 528 zł na osobę w rodzinie - a takie osoby i rodziny z
pewnością są w naszym mieście).
Przyczyną spadku liczby osób dotkniętych ubóstwem jest:
- powstanie nowych miejsc pracy i podjęcie zatrudnienia;
- odstąpienie od świadczeń pomocy społecznej rodzin pobierających świadczenie 500+;
- pozytywne wyniki pracy socjalnej ukierunkowanej na aktywizację społeczno-zawodową oraz zmianę
sposobu życia przez świadczeniobiorców pomocy społecznej;
- większy dostęp do szkoleń i kursów w PUP i w ramach projektu finansowanych ze środków
zewnętrznych np. EFS– nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie
zatrudnienia.

Ochrona zdrowia
Przychodnia Rejonowa w Złotoryi jest podmiotem leczniczym funkcjonującym na terenie Miasta.
Liczba pacjentów w 2018 roku, korzystających z tego podmiotu wynosi 13 808, a liczba udzielonych
świadczeń zdrowotnych wynosiła 100 144, w tym:
- 58 676 porad lekarskich,
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- 1 785 szczepień ochronnych,
- 6009 pobrań materiału do badań laboratoryjnych,
- 12.122 zabiegów w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym,
- 198 wizyt patronażowych położnej POZ,
- 21.354 świadczeń udzielonych przez pielęgniarki szkolne
W SP ZOZ Przychodni Rejonowej w Złotoryi zrealizowano następujące programy zdrowotne:
- Program profilaktyki raka szyjki macicy. Z programu skorzystało 167 kobiet ( populacja między 25-59
rokiem życia, możliwość skorzystania z badania jeden raz na trzy lata ). Program finansowany jest z
NFZ. Kwota finansowania 4668 zł.
- Program zapobiegania próchnicy. Z programu skorzystało 982 dzieci w klasach 1-6. Program
finansowany z NFZ. Kwota finansowania 5345 zł.
- Program profilaktyki chorób układu krążenia. Zgłosiło się około 10 osób, nikt nie zakwalifikował się
do programu.
W 2018 roku funkcjonującym podmiotem ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w SP ZOZ Przychodni
Rejonowej w Złotoryi była Poradnia ginekologiczno-położnicza. Poradnia funkcjonuje nadal.
W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczenia zapewniono w 100 %. W 2018 roku
udzielono 58 874 porad, które dotyczyły najczęściej chorób układu krążenia (w tym nadciśnienia
tętniczego), zaburzeń wydzielania wewnętrznego i przemiany metabolicznej (w tym cukrzycy, chorób
tarczycy), chorób układu oddechowego, chorób układu kostno- mięśniowego, chorób
onkologicznych.
Na dzień 31.12.2018 r. na terenie Miasta Złotoryja funkcjonowało 12 aptek.
Na dzień 31.12.2018 r. na terenie Miasta Złotoryja funkcjonowało 14 placówek gastronomicznych i 35
sklepów ze sprzedażą napojów alkoholowych. W 14 placówkach gastronomicznych sprzedawano
piwo, w 8 wino, w 5 wódkę. W 35 sklepach sprzedawano piwo, w 33 wino, w 33 wódkę.
Pełnomocnik ds. uzależnień udzielił ogółem 147 porad dla 92 osób, w tym dla 29 kobiet i 63
mężczyzn. Ponadto 17 osobom z procedurą Niebieskiej Karty udzielił informacji o potrzebie podjęcia
dalszych działań oraz poinformował o miejscach, gdzie można skorzystać z Pomocy. W 2018 r. do
Pełnomocnika zgłosiło się 6 ofiar przemocy i 11 osób współuzależnionych.

Pomoc społeczna
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 752 osób, w tym 181 osób w wieku
przedprodukcyjnym, 394 osoby w wieku produkcyjnym, 171 osób w wieku poprodukcyjnym, w tym
601 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 151 osób powyżej kryterium dochodowego.
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Pomoc i wsparcie z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskały 752 osoby, co stanowiło 5,03 %
wszystkich mieszkańców Miasta. W roku oceny (2018), w stosunku do 2017 roku, łączna liczba osób
korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 66 osób. Natomiast liczba rodzin, którym
przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego (2017)
o 47 osób/rodzin. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła
poziom 405 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017 o 37 osób.
W Mieście najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a
jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek pomocy
społecznej w 2018 roku było kolejno: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub
ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego.
Odpłatność Miasta za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 8 osób. W Miasto funkcjonował 1
asystent rodziny, który objął swoją opieką 21 rodzin.
Według stanu na 31 grudnia 2018r. stopa bezrobocia w Mieście wyniosła 6,13 %.
Stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 14,5 % dla województwa wynosi 5,2%.
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Mieście wynosiła 548 w tym 52,74 % stanowiły
kobiety, 47,26 % mężczyźni.
Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 1,38 %.
Na terenie Miasta nie ma placówek wsparcia dziennego. Natomiast w strukturach ZOKiR funkcjonuje
Świetlica Terapeutyczna dysponująca 30 miejscami dla dzieci w wieku 7-16 lat.
Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystały 34 osoby.
Na 1 stycznia 2018 r. 418 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia 2018 r.
420 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek roku
600, a na koniec roku 573. Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 3.206.807,16 zł, a kwota
zasiłków pielęgnacyjnych – 822.845 zł
Na początek 2018 r. 772 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec 2018 r.
730 rodzin. Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia 2018 r. 49,02 % rodzin, a na
dzień 31 grudnia 2018 r. – 46,82 % rodzin.
W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 530.019,61 zł, których beneficjentami
było 273 rodzin /osób. Podstawą ich przyznania było spełnienie przesłanek ustawowych. Kwota
najniższego dodatku wynosiła 22,84 zł, zaś kwota najwyższego dodatku – 562,28 zł.
Podstawą do przyznania dodatku mieszkaniowego jest spełnienie warunków przepisu ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych regulujące zasady i tryb przyznawania, ustalania
wysokości, wypłacania dodatków mieszkaniowych. Ustawodawca uzależnił prawo do dodatku
mieszkaniowego od łącznego spełnienia szeregu przesłanek, jakimi są: istnienie tytułu prawnego do
lokalu mieszkalnego (art. 2), wysokość dochodu (art. 3) oraz wymóg zajmowania lokalu mieszkalnego
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o nie większej niż dokładnie określona przez ustawodawcę powierzchni użytkowej, ustalonej w
zależności od liczby członków gospodarstwa domowego (art. 5). Niespełnienie choćby jednej z
opisanych wyżej przesłanek skutkuje odmową przyznania prawa do dodatku mieszkaniowego.

Działalność inwestycyjna
Infrastruktura drogowa w Mieście obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 45,560 km dróg. Na dzień 31
grudnia 2018 r. długość dróg w Miasto wynosiła 50km.Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2018
r.50 % wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 50 %. Drogi utwardzone stanowiły w
poprzednim roku, odpowiednio, 50 % na dzień 1 stycznia 2018 r. i 50 % na dzień 31 grudnia 2018 r.
Długość wytyczonych ścieżek rowerowych w 2018 r. wynosiła 30 km. Prowadzą one w głównej
mierze drogami polnymi na obrzeżach miasta i są mocno zdegradowane.
W Mieście rozpoczęto w 2018 r. inwestycje dotyczące:
1.

Budowy ul. Podmiejskiej – etap I: 310 390,00 zł – finansowane ze środków własnych;

2.

Budowy ul. Odrzańskiej: 291 560,21 zł – finansowane ze środków własnych;

3.

Rozbudowy oświetlenia drogowego ul. Magnoliowej: 37 285,30 zł – finansowane ze środków
własnych;

4.

Przebudowy zbiornika wód kanalizacji deszczowej na LSSE: 230 000 zł – finansowane ze środków
własnych;

5.

Rewitalizacji muru obronnego przy ul. St. Staszica: 126 227,85 zł – 40 000 zł dotacji sfinansowane
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu;

6.

Zagospodarowaniu ternu przy ul. Mickiewicza – etap I: 268 913,50 zł – finansowane ze środków
własnych;

7.

Budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wilczej, Szczęśliwej, Lubelskiej – etap II: 340 000 zł –
207 000 zł pożyczki, 69 000 zł dotacji, sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy;

8.

Przebudowy dróg ulic Szczęśliwej, Mieszka I i Wilczej: 124 813,12 zł – finansowane ze środków
własnych;

9.

Rozbudowy alejek cmentarza komunalnego: 20 000 zł – finansowane ze środków własnych;

10. Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Jerzmanickiej – etap I: 470 152,50 zł – 154
000 zł pożyczki sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Legnicy;
11. Budowy sieci wodociągowej zasilającej staw „Oczko” przy ul. Wiosennej: 168 402 zł –
finansowane ze środków własnych;
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Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości 2 387 744,48 zł, przy czym finansowanie
zewnętrzne, pochodzące ze środków:
1.

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w
Legnicy wyniosło 430 000 zł.

2.

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu wyniosło 40 000 zł;

Długość czynnej sieci wodociągowej w ciągu 2018 r. nie uległa zmianie i wynosiła ok. 66 000 m. W
przypadku sieci kanalizacyjnej jej długość wynosiła w 2018 r. 43 400 m. Dostęp do sieci
wodociągowej w Mieście posiada 99,9 % mieszkań.
Długość czynnej sieci gazowej na koniec grudnia 2018 r. wynosiła 62 349 m, Na początku ubiegłego
roku istniało 18 465 m czynnych przyłączy do sieci gazowej, a na koniec roku 62 349 m.
Szacunkowo, prawdopodobnie z sieci gazowej korzysta ponad 90% budynków (brak możliwości
weryfikacji).
W budynkach komunalnych nie ma gazu: ul. Broniewskiego 4, 32, ul. Garbarska 1,12, ul. Łąkowa (gaz
tylko do Łąkowej 3), ul. K. Miarki 2, 10, 12, ul. Rzemieślnicza 11

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy Miasta obejmował 1 133 mieszkań o pow. 51 850 m2. Na
koniec roku stan ten uległ zmniejszeniu do 1 061 mieszkań o pow. 48 881,94 m2 .
Oprócz tego w zasobie Miasta znajdowały się lokale niezamieszkałe. Ich specyfikację przedstawia
załącznik nr 1.
Łącznie w zasobie Miasta znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r., 1227 mieszkań, a na dzień 31
grudnia 2018 r. 1133 mieszkań. Zmniejszenie się liczby mieszkań związany był ze sprzedażą.
W 2018 r. dokonano sprzedaży 92 mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie Miasta, na łączną
kwotę 1 196 644 zł. Średnio jedno mieszkanie sprzedano za 13 007 zł.
Od 2015 roku obowiązuje 90% bonifikata na sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz
dotychczasowych najemców.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 45,76 m2, a ogółem, w przeliczeniu na
jednego mieszkańca 13,21 m2. (14 963 osób)
W 2018 r. oddano do użytkowania 19 mieszkań (w tym 6 lokali gotowych do zamieszkania, 7 do
remontu we własnym zakresie i 6 lokali socjalnych), znajdujących się w zasobie Miasta.
Miasto przyznaje lokale mieszkalne osobom spełniającym kryteria zawarte w Uchwale nr
0007.XVII.133.2016 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryja, ( ze zm.). Przydziały lokali poddawane są społecznej
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kontroli przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, w której skład wchodzą osoby zgłoszone przez m. in.
zakłady pracy, szkoły, Radę Miejską.
Niewykorzystanych było 69 mieszkań. Przyczyną niewykorzystania tych mieszkań było ich wyłączenie
z użytkowania zgodnie ze szczegółowym opisem w załączniku nr 1.
Wykaz nieużytkowanych przez Gminę Miejską Złotoryja zasobów lokalowych:

Lp.

adres lokalu

stan ogólny
budynku

powierzchnia
mieszkalna

liczba
pokoi

stan
ogólny
lokalu

1.

ul. Basztowa 2/6

dostateczny

23,7

2

1

2.

ul. Basztowa 2/7

dostateczny

11,6

-

x

3.

ul. Basztowa 22/2

dostateczny

40

3

2

4.

ul. Chojnowska 16/5

dostateczny

0

1

1

5.

ul. B.Chrobrego 2/1

wykwaterowany

24

0

6.

ul. B.Chrobrego 2/2

wykwaterowany

29,93

0

7.

ul. B.Chrobrego 2/4

wykwaterowany

45,89

3

0

8.

ul. B.Chrobrego 2/5

wykwaterowany

32,04

2

0

9.

ul. B.Chrobrego 3/1

wykwaterowany

39,34

3

0

10. ul. B.Chrobrego 3/2a

wykwaterowany

26,1

4

0

11. ul. B.Chrobrego 3/2c

wykwaterowany

10,87

2

0

12. ul. B.Chrobrego 3/3

wykwaterowany

10,87

1

0

13. ul. B.Chrobrego 3/4

wykwaterowany

10,87

1

0

14. ul. Garbarska 12/1

dostateczny

23

2

1

15. ul. Garbarska 12/5

dostateczny

14,4

1

1

16. ul. Garbarska 14/2

dostateczny

32,4

3

1

17. ul. Górnicza 14/6

dobry

17,89

1

3

18. ul. Hoża 1/17

dobry

18,03

1

4

19. ul. Klasztorna 12/1

dobry

14,33

1

3

20. ul. Kolejowa 11/1a

dostateczny

34,7

1

1
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21. ul. Kolejowa 13/6

dostateczny

23,86

1

1

22. ul. M. Konopnickiej 16/1

dobry

19,8

1

1

23. ul. M.Konopnickiej 18/2

dobry

26,88

2

1

24. ul. M.Konopnickiej 20/28

dostateczny

0

1

x

25. ul. M.Konopnickiej 20/35

dostateczny

0

1

2

26. ul. B.Krzywoustego 15a/1a

niedostateczny

22,69

1

1

27. ul. B.Krzywoustego 15a/5

niedostateczny

31,96

3

1

28. ul. B.Krzywoustego 15a/6

niedostateczny

23,2

2

1

29. ul. Łąkowa 3/1

niedostateczny

38,5

2

0

30. ul. Łąkowa 3/2

niedostateczny

16,28

1

0

31. ul. Łąkowa 3/4

niedostateczny

28,49

2

0

32. ul. Łąkowa 3/5

niedostateczny

32,38

2

0

33. ul. Łąkowa 17/1a

dostateczny

8,15

1

1

34. ul. Łąkowa 19a/3b

dobry

29,23

-

x

35. ul. Łąkowa 19b/2

dobry

28,17

1

3

36. ul. Łąkowa 19c/7a

dobry

24,4

1

37. ul. Łąkowa 25b/1

dobry

16,06

1

0

38. pl. Lotników Pol. 3a/2

dobry

35,87

-

x

39. pl. J.Matejki 11/4

dobry

20,7

1

4

40. ul. A.Mickiewicza 3/1

dostateczny

0

1

1

41. ul. A.Mickiewicza 6/6

dobry

19,3

2

3

42. ul. A.Mickiewicza 13/1

dobry

22,05

1

1

43. ul. A.Mickiewicza 18/5

dobry

25,6

2

1

44. ul. A.Mickiewicza 22/1

dobry

21,46

2

1

45. ul. A.Mickiewicza 22/2

dobry

29,35

1

1

46. ul. A.Mickiewicza 24/6

dostateczny

10,75

2

1

13,2

1

1

47. ul. A.Mickiewicza 26/6
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48. ul. Podmiejska 2/6

dostateczny

27,4

1

1

49. ul. J.Piłsudskiego 9/2

dostateczny

0

1

3

50. ul. J.Piłsudskiego 10/4

niedostateczny

21,72

1

1

51. pl. W.Reymonta 3c/4

dobry

18,6

1

1

52. pl. W.Reymonta 8a/7

dobry

16,96

-

53. ul. Rynek 20/6

dobry

22,68

1

1

54. ul. Rzemieślnicza 9/4

dostateczny

19,2

1

5

55. ul. W.Sikorskiego 3/5

dobry

43,74

2

3

56. ul. Solna 4/1

dobry

21,2

1

2

57. ul. Solna 8/7

dostateczny

13,9

1

1

58. ul. Solna 8/9

dostateczny

13,5

1

1

59. ul. Solna 9/2

dobry

23

1

1

60. ul. Solna 9/3

dobry

23

1

1

61. ul. Sportowa 1/3

dobry

26,4

2

3

62. pl. Sprzymierzeńców 8

wykwaterowany

249,17

63. ul. S.Staszica 24/1

wykwaterowany

0

1

0

64. ul. S.Staszica 24/2

wykwaterowany

0

2

0

65. ul. S.Staszica 24/3

wykwaterowany

32,08

2

0

66. ul. Wojska Polskiego 33b/7

dobry

19,44

2

3

67. ul. S.Wyszyńskiego 3/4

dobry

16,34

1

2

68. ul. S.Wyszyńskiego 8/4

dobry

23,89

2

1

69. ul. S.Wyszyńskiego 8/5

dobry

10,2

2

2

70. ul. S.Wyszyńskiego 9/3

dostateczny

25,2

1

1

dobry

46,81

3

2

71. ul. Złota 2/3
skala 0-5: 0 - do rozbiórki, 5 stan bdb.

0

1 742,72

W 2018 r. dokonano remontu 101 mieszkań. Przedmiotem remontów były prace ogólno budowlane
oraz
instalacje
,
w
tym:
wymieniono
instalacje
elektryczne,
wodno-kanalizacyjne
i
CO,
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remont
dachu
został
przeprowadzony
w
3
budynkach
- wymiana stolarki budowlanej w lokalach komunalnym 7 szt. PCV, 12 szt. drewno, drzwi 17 szt.łącznie
wymieniono
36
szt.
doprowadzenie
ciepłej
wody
w
lokalach
komunalnych
1
szt.,
- doprowadzenie centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych 24 szt. ,
W 2018 r. wszczęto 50 postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych,
będących w zasobach Miasta. W tymże roku zakończyło się 9 takich postępowań, w których
rezultacie wyeksmitowano 15 osób. Powodem wszczęcia tych postępowań było w 6 przypadkach
zadłużenie, w 2 dewastacja i zakłócenie porządku domowego oraz w 1 przypadku bezprawne zajecie
lokalu mieszkalnego
Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie Miasta wynosiły
łącznie 788 519,05 zł, a płatności dotyczyły 175 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dane te
przedstawiały się następująco: 1 085 705,99 zł, 320 lokali.
Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową w 2018 r. wyniosły 5 274 728,01 zł. W tym 400 000 zł
stanowił wkład Gminy Miejskiej Złotoryja do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamiennej
Górze w związku z realizacją inwestycji przy ul. Klasztornej. W związku z tym wydatki na substancję
dotyczącą mieszkań komunalnych i socjalnych wyniosły 4 874 728,01 zł, co w przeliczeniu na 1m2
zasobu mieszkaniowego na koniec roku dało kwotę 99,72 zł, czyli 8,31 zł miesięcznie. Oznacza to, że
przy czynszu za mieszkanie komunalne w wysokości 4,52 zł/m2, Miasto dopłacała do każdego metra
mieszkania komunalnego 3,79 zł, a do czynszu za mieszkanie socjalne przy stawce 2,03 zł/m2 dopłaca
6,28 zł. Rozrachunek ten nie obejmuje strat, jakie ponosi Miasto z tytułu wnoszenia przez niektórych
mieszkańców opłat z tytułu czynszu oraz opłaty za śmieci.
W 2018 r. w 6,03 % mieszkań, będących w zasobie Miasta, nie było toalet, W zasobie Miasta
znajdowały się 4 budynki niemieszkalne.
Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu Miasta oczekiwało 361 osób, w tym 76 osób z wyroków
sadowych), zaś pod koniec 2018 r. było to 342 osób, w tym 70 osób z wyroków sadowych. Średni czas
oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił w 2018 r. 5 lat. Względem lat poprzednich, czas
oczekiwania wzrósł, gdyż zmniejszył się zasób lokalowy, ze względu na sprzedaże lokali, ale też z
uwagi na brak nowego zasobu.
Trwa budowa budynku wielorodzinnego TBS w którym powstanie 27 lokali mieszkalnych.
Planowana jest budowa dziewięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przez dewelopera
który zakupił grunt przy ul. Jerzmanickiej.

Transport
Od uruchomienia komunikacji Miejskiej, tj. od października 2018 r. do końca roku z transportu
zbiorowego zarządzanego przez Gminę skorzystało ponad 5 000 pasażerów. Przejazd komunikacją
miejską jest bezpłatny.
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Średni wiek taboru transportu zbiorowego w 2018 r. wynosił 15 lat. W ciągu najbliższych miesięcy
zostanie on unowocześniony. W 2018 r. Miasto na transport publiczny poniosła koszty w wysokości
28 512 zł , w tym na dowóz dzieci i młodzieży do szkoły 32 995,72 zł.
30 września 2018 uruchomiony został system roweru miejskiego – rower miejski tzw. 4 generacji, nie
wymagający stałych stacji dokujących.
W ramach realizacji umowy dostarczony został system 40 rowerów miejskich, 7 biegowych,
zlokalizowanych w 8 punktach, w różnych częściach Miasta.
Rower działa 24 h na dobę, jest dostępny poprzez aplikację GeoVelo pobieraną na smartfon. Aplikacja
odpowiada za:
- możliwość wypożyczenia roweru, konieczne jest ściągnięcie aplikacji, zasilenie konta poprzez wpłatę
wybranej kwoty lub zakup abonamentu,
- zlokalizowanie najbliższego roweru – odpowiednia funkcja pokazuje rower najbliższy lokalizacji
używanego smartfona,
- aplikacja wskazuje także obszar, po którym można poruszać się rowerem miejskim,
- w okresie wrzesień – październik 2018 – dokonano około 1000 wypożyczeń;
Na terenie miasta znajduje się Strefa Płatnego Parkowania ze 170 miejscami parkingowymi, w tym
148 miejscami płatnymi oraz 22 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Zadaniem SPP jest
zwiększenie dostępności do centrum miasta poprzez Przychód ze SPP wyniósł w 2018 r.- 303.654,08
zł, zaś koszty jej utrzymania 112.810,63 zł, w tym: serwis 68.191,20 zł, koszty pracownika
obsługującego SPP 25.000 zł oraz moBilet 19.619,43 zł.
Opłatę za parkowanie można wnosić w parkomacie oraz za pomocą specjalnej aplikacji w telefonie
komórkowym.

Sprawy obywatelskie
W 2018 roku zgłoszono 11 projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Po weryfikacji
projektów pod głosowanie zakwalifikowało się 10 projektów. W głosowaniu zostało wybranych 6
projektów do realizacji. W głosowaniu nad nimi wzięło udział 465 osób. Wybrane w toku głosowania
projekty to:
1. Oświetlenie ul. Wiejskiej w Złotoryi, liczba głosów: 87, kwota projektu: 20.427,08 zł,
projekt
2. Przyjazna strefa spotkań integracyjnych „Zakątek dla seniorów”, liczba głosów: 68, kwota
projektu: 9.904,98 zł,
3. Zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej, liczba
głosów: 65, kwota 16.775,10 zł
4. Stworzenie altany grillowej nad „Zielonym Oczkiem”, liczba głosów 63, kwota zł, 21535,00 zł
5.Plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna „Pod chmurką”, liczba głosów: 53, kwota zł 20.580,74
zł
6.Aleja Złotych Ludzi, liczba głosów: 33, kwota 11.700 zł
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Spośród wybranych w 2018 r. projektów, do tej pory zrealizowane zostały wszystkie projekty
wybrane w toku głosowania. Na realizację czekają następujące projekty, wybrane w 2018 r.: [nie
dotyczy]. Problemy z realizacją projektów, wybranych w zeszłorocznym budżecie obywatelskim,
dotyczą projektów [nie dotyczy] i polegają na tym, że [nie dotyczy].
W 2018 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące „Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na rok 2019. Konsultacje odbyły się poprzez zamieszczenie projektu programu na
stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego i rozesłany emailem do lokalnych
stowarzyszeń. W trakcie konsultacji nie wniesiono uwag.
Zgodnie z obowiązującą w Mieście uchwałą w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami - uchwała nr XLVII/254/2010 z 14 października 2010. Najczęściej wybieraną formą
konsultacji, uregulowaną w uchwale, było umieszczenie projektów na stronie internetowej, tablicy
ogłoszeń i przesłanie emailem..
1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w Mieście 86 organizacji pozarządowych, w tym 4 fundacje, 65
stowarzyszeń, 16 klubów sportowych, brak- kół gospodyń wiejskich. Na koniec, roku, dane te
przedstawiały się następująco: 4 fundacje, 66 stowarzyszeń, 16 klubów sportowych
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, powierzono
wykonanie następujących zadań publicznych:
Na realizację zadania: „sport dzieci i młodzieży, rekreacja” wpłynęło 13 ofert, z których wybrano
ofertę 12 organizacji opiewającą na łączną kwotę 215.500,00 zł – zadanie został wykonane:
1.

Sportowa Akademia Taekwon-do, „Realizacja całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży” – 17.000 zł
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu Powszechnego, „Warsztaty artystyczne w siedzibie
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny dla złotoryjskich uczniów wraz z uroczystym
koncertem zespołu” – 3.450 zł
3. Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja, „Piłka nożna – Gol”
– 59.000 zł
4. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne, „AURUM” „Prowadzenie zajęć
z akrobatyki sportowej” – 45.000 zł
5. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, „Organizacja zajęć w zakresie nauki gry
w tenisa dla dzieci i młodzieży” – 14.000 zł
6. Fundacja Rozwoju Człowieka „TROOD”, „Złotoryja tańczy” – 11.150 zł
7. Uczniowski Klub Sportowy „KOSYNIER”, przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego
w Złotoryi– „Wybierz zdrowie zamiast komputera”
– 4.000 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy „AUREUS”,
„Wybierz ruch” – 5.900 zł
9. Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „WILKOŁAK”,
„Złotoryjska młodzież na start” – 13.000 zł
10. Klub Żeglarski „REDA” im. Obrońców Polskiego Wybrzeża w Złotoryi, „Szkoła Błękitnego
Żeglowania 2018” – 13.000 zł
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11. Kaczawski Klub Siatkarski „REN BUT”, „Szkolenie dzieci i młodzieży
w piłce siatkowej oraz udział w rozgrywkach”
– 30.000 zł
12. Klub Sportowy „AURUM KOBUD ZŁOTORYJA”, „Popularyzacja lekkiej atletyki, szkolenie
młodzieży utalentowanej „Lekkoatletyka dla każdego” – 45.000 zł
Na zadanie „kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy
promujące Złotoryję” wpłynęła jedna oferta, którą wybrano do realizacji. Złożyło ją Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków koło w Złotoryi. Opiewała na kwotę 1.950 zł – zadanie zostało wykonane.
W ramach trybu małych dotacji wpłynęło 6 ofert na łączną kwotę 38.000 zł. Wsparto wykonanie
następujących zadań:
1.

Zadanie o nazwie „Zimowe wulkany 2018” organizacji Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
wsparto kwotą 4.000 zł.

2.

Zadanie o nazwie „SiaDkarska integracja” organizacji Kaczawski Klub Siatkarski REN-BUT
Złotoryja wsparto kwotą 7.000 zł.

3.

Zadanie o nazwie „Nordic walking dla dzieci ze złotoryjskich szkół” organizacji Polskie
Stowarzyszenie Nordic Walking wsparto kwotą 3.950 zł, zadanie zostało wykonane.

4.

Zadanie o nazwie „Szkoły Płukania Złota” organizacji Polskie Bractwo Kopaczy Złota wsparto
kwotą 8.050 zł.

5.

Zadanie o nazwie „Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota” organizacji Polskie Bractwo Kopaczy
Złota wsparto kwotą 10.000 zł.

6.

Zadanie o nazwie „Udział w rozgrywkach ligowych w rundzie jesiennej” organizacji Złotoryjski
Klub Sportowy „Górnik” wsparto kwotą 5.000 zł

Bezpieczeństwo i przestępczość w Mieście
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie Miasta złożono 52 powiadomienia o możliwości
popełnienia przestępstwa/wykroczenia ( Monitoring Miejski 48 , Straż Miejska 4 ). Postępowania
przygotowawcze były prowadzone w 1 przypadku, i w tym przypadku organy prowadzące
postępowanie stwierdziły wypełnienie znamion czynu zabronionego.
Czyny zabronione: przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły 8 % wszystkich czynów, przeciwko mieniu – 4
%, przeciwko porządkowi w ruchu drogowym 21% , przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
46% , przeciwko obowiązkowi utrzymania zwierząt i ochronie środowiska po 10%. Nie odnotowano
przestępstw gospodarczych , ani związanych z niedopełnieniem lub przekroczeniem uprawnień przez
funkcjonariusza publicznego 0 %.
Największym problemem w Mieście którymi zajmuje się Straż Miejska są czyny zabronione dotyczące
zagrożeń w ruchu drogowym, niezachowania ostrożności przy trzymaniu psa oraz ochrona
środowiska i gospodarka odpadami.
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Straż miejska/Gminna podjęła w 2018 r. 1648 interwencji . W ich efekcie skierowano 3 wnioski o
ukaranie oraz wymierzono 72 mandaty , które dotyczyły najczęściej wykroczeń przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji - 31, i wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 20. W 2018 r. straż miejska odebrała 682 zgłoszenia i
zawiadomienia od mieszkańców. Ponadto, straż miejska/Gminna podjęła 156 interwencji
prewencyjnych, dotyczących najczęściej obowiązków opieki nad psami , zwierząt i wypalania w
piecach materiałów niedozwolonych. Straż miejska/Gminna uczestniczyła także w następujących
akcjach informacyjnych i edukacyjnych: Wspólnie z Policją ( Bezpieczne ferie, Znicz, Bezpieczne
wakacje, Bezpieczna posesja, Senior, Bezpieczna woda, Zima – Bezdomni). Samodzielnie ( Wszystko o
psach i dla psów , Stop spalaniu śmieci).
Podjęte w Mieście akcje informacyjne i prewencyjne polegały na kontroli miejsc zagrożonych.
Przeprowadzaniu rozmów w terenie z osobami zagrożonymi np. osoby starsze – akcja Senior.
Spotkaniami w szkołach z uczniami. Spotkania edukacyjne w Komendzie Straży Miejskiej.
Rozpowszechnianiu informacji- ulotek dotyczących akcji Wszystko o psach, czy Stop spalaniu śmieci..
Dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie miasta odgrywa monitoring miejski. Jego
skuteczność została znacznie zwiększona dzięki zatrudnieniu 5 pracowników, którzy 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu pełnią dyżury w Centrum Monitoringu, spełniającego również rolę centrum
powiadamiania. Od 2018 r. trwają prace polegające na zastąpieniu radiowego przesyłu obrazu z
kamer światłowodami, co usprawni pracę kamer i pozwoli na rozbudowę systemu o nowe punkty
obserwacji.

Edukacja
W Mieście w 2018 r. funkcjonowały 2 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Złotoryi oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi. W Szkole
Podstawowej nr 3 funkcjonowały również klasy gimnazjalne. W obydwu szkołach podstawowych
funkcjonowały klasy sportowe (po jednym oddziale w klasach V i VI).
We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio 1197 uczniów w szkołach
podstawowych (w tym w klasach gimnazjalnych 54 uczniów) w 57 oddziałach. Do jednego oddziału
(klasy) uczęszczało średnio 21 uczniów.
Troje uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego kontynuowało naukę w szkołach
podstawowych.
W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a dodatkowego języka obcego –
niemieckiego – uczyło się 345 uczniów. W klasach sportowych uczyło się 92 uczniów.
W 2018 r. szkołę ukończyło 46 uczniów (klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 3). Z kolei do
kolejnej klasy nie otrzymało promocji sześcioro uczniów, w tym czworo uczniów z powodu oceny
niedostatecznej z trzech lub więcej przedmiotów oraz dwoje z edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III).
W poszczególnych szkołach zatrudniono łącznie 151 nauczycieli (w przeliczeniu na etaty to: 131,62) w
tym 29 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Według poszczególnych stopni awansu zawodowego
36

zatrudnienie to kształtowało się następująco: czworo nauczycieli stażystów, 20 nauczycieli
kontraktowych, 31 nauczycieli mianowanych i 96 nauczycieli dyplomowanych.
Wydatki Gminę na oświatę wynosiły 14 718 449,87 zł, (bez wydatków inwestycyjnych) z czego
7 179 934 zł (48,78 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki Miasta na oświatę w 2018 roku wynosiły 12 296,11 zł. Subwencja
na 1 ucznia w 2018 roku wynosiła 5 998,27 zł.
66 uczniów dojeżdżało do szkoły za sprawą organizowanych przez Gminę środków transportu
publicznego. Z kolei sześcioro uczniów było dowożonych przez rodziców.
Ze świetlicy szkolnej w szkołach podstawowych korzystało 275 uczniów.
W 2018 r. 24 uczniom wypłacane były comiesięczne stypendia naukowe oraz sportowe w łącznej
kwocie 21 300 zł.

Przedszkola i żłobek
Wychowaniem przedszkolnym objęto dzieci w wieku od 3 do 6 lat (roczniki 2012-2015), zamieszkałe
na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja. Dzieci w wieku 6 lat (rocznik 2015) były obowiązane odbyć
roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej.
W 2018 r. funkcjonowały 2 przedszkola Gminne oraz w 2 szkołach podstawowych zorganizowano
oddziały przedszkolne. Do Gminnych przedszkoli uczęszczało 247 dzieci, w tym 125 dziewcząt i 122
chłopców. Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników:
rocznik 2016 – 1 dziecko, w tym 1 dziewczynka;
rocznik 2015 – 72 dzieci, w tym 31 dziewcząt i 41 chłopców;
rocznik 2014 – 61 dzieci, w tym 34 dziewcząt i 27 chłopców;
rocznik 2013 – 58 dzieci, w tym 36 dziewcząt i 22 chłopców;
rocznik 2012 – 55 dzieci, w tym 23 dziewcząt i 32 chłopców;
Do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych uczęszczało 102 dzieci, w
tym 60 dziewcząt i 42 chłopców z następujących roczników:
rocznik 2013 – 19 dzieci, w tym 17 dziewcząt i 2 chłopców;
rocznik 2012 – 80 dzieci, w tym 42 dziewcząt i 38 chłopców;
rocznik 2011 – 3 dzieci, w tym 1 dziewczyna i 2 chłopców;
Ponadto, funkcjonowały 4 niepubliczne przedszkola, do których uczęszczało średnio 160 dzieci, w tym
89 dziewcząt i 71 chłopców.
W 2018 r. Miasto przekazywało miesięczną dotację na 1 dziecko uczęszczające do niepublicznego
przedszkola w wysokości 631,90 zł.
W Mieście funkcjonował 1 żłobek, który na dzień 1 stycznia 2018 r. posiadał 50 miejsc (z czego 50
37

wykorzystanych). W związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi w trakcie roku zwiększono liczbę
miejsc o 8 i na dzień 31 grudnia 2018 r., liczba ta wynosiła 58 (z czego 58 wykorzystanych).
Opieką w żłobku objęte były dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Na dzień 1 stycznia 2018
r. opieką w żłobku objętych było ogółem 50 dzieci w następujących rocznikach: 2017 r. – 17 dzieci;
2016 r. – 9 dzieci; 2015 r. – 24 dzieci. Na dzień 31 grudnia 2018 r. opiekę objętych było 58 dzieci w
następujących rocznikach: 2018 r. – 4 dzieci; 2017 r. – 26 dzieci; 2016 r. – 28 dzieci.
Na terenie Miasta w 2018 r. funkcjonowała instytucja dziennego opiekuna, prowadzona przez
Fundację Jagniątków. Opiece dziennego opiekuna powierzono 3 dzieci w wieku od ukończenia 20
tygodnia życia do 3 lat.
W 2018 roku na prowadzenie przedszkoli Miasto wydało 3.871.103,06 zł.

Biblioteka
W Mieście w 2018 r. funkcjonowała jedna biblioteka publiczna.
Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano jedynie wejście/podjazd do budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2. Klatka schodowa wewnątrz budynku nie
jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił: 65 854 woluminów, zaś na koniec roku – 67 173
woluminów.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 4,35 na dzień 1 stycznia 2018 r.
oraz 4,49 na dzień 31 grudnia 2018 r.
W 2018 r. biblioteka zapewniła możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD, z czego skorzystało 14
mieszkańców.
Zbiory audiowizualne w 2018 r. zostały wzbogacone o 29 pozycji.
Na koniec roku 2017 zarejestrowano: 2365 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec 2018 roku liczby
te wynosiły 2244 osób.
W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało: w wypożyczalniach: 21 213 osób; w czytelni: 2239; w
czytelni internetowej: 1538 os. co stanowi łącznie 24 990 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali
ogółem z 47 848 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory biblioteki o m.in. następujące
pozycje: księgozbiór 2040 woluminów; 33 tytuły prenumerowanych czasopism; 29 egz. zbiorów
audiowizualnych.
W bibliotece zatrudniano 11 pracownic = 10,5 etatu.
W ciągu roku struktura zatrudnienia zmniejszyła się o ½ etatu z powodu przejścia pracownicy na
rentę i zatrudnienia nowego pracownika na ½ etatu (stan: 10 etatów)
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W bibliotece użytkowano 4 komputery z przeznaczeniem dla czytelników (w sumie biblioteka posiada
12 komputerów). Nie posiada komputerów z dostępem do szerokopasmowego internetu.
Biblioteka zapewnia katalog on-line.
W 2018 r. biblioteka umożliwiała zdalne (internetowe) składanie zamówień.
W 2018 r. biblioteka Gminna zorganizowała następujące wydarzenia: spotkania autorskie, spektakle
teatralne, konkursy literackie I plastyczne, pasowanie na czytelnika, wystawy, lekcje biblioteczne,
mające na celu promocję czytelnictwa.
W wydarzeniach tych wzięło udział łącznie 2365 mieszkańców.
Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 7 869 zł.
W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa Miasto wydało 587 773 zł
Imprezy w mieście, organizacja, koszty, uczestnicy:
Lp. Działanie

Frekwencja

Współpraca

Oddział dla Dzieci - 67 imprez dla dzieci, frekwencja 1606 osób
1

1 Spotkanie autorskie z Joanną Papuzińskąą w ramach akcji 67 osób
„Z książką na walizkach”

2

3 konkursy – „Przygody przy wsparciu przyrody” – I etap
powiatowego konkursu czytelniczego adresowanego
do klas IV-VI szkół podstawowych i I-II gimnazju

kl. IV a, IV c, IV d SP-1

191 osób kl. VI-VI szkół
podstawowych, kl. I-II
gimnazjum, 7 grup
przedszkolnych

– „Przygody przy wsparciu przyrod” – II etap i finał
powiatowego konkursu czytelniczego adresowanego
do klas IV-VI szkół podstawowych i I-II gimnazjum
– „Okładka i książeczki – robimy tak książeczki” – konkurs
plastyczny dla grup przedszkolnych
3

35 Lekcji bibliotecznych z cyklu „Między książką a zabawą” 699 osób Przedszkola: grupy
mające na celu przystosowanie uczniów do
4,5,6-latków, kl. 0-VI SP
samodzielnego korzystania z biblioteki, wyrabianie
stałej potrzeby czytania i odwiedzania placówki.

4

1 spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska
Czyta Dzieciom (z pielęgniarką, Janą Kałużą): impreza
organizowana w ramach projektu Fundacja ABC XXI,

45 osób

kl. III b SP3, Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

39

mająca na celu wspieranie zdrowia emocjonalnego u
dzieci.
5

1 międzynarodowa akcja: Noc z Andersenem „Noc z
Andersenem u Braci Grimm” – impreza połączona z
nocną zabawą w Bibliotece.

39 osób

6

1 Pasowanie na Czytelnika – uroczyste zakończenie cyklu
edukacyjnego „Między książką a zabawą”.

106 osób kl. 0-1 SP 1, 0-c, 0-d, 0e SP 3, gr. V PM 2

7

3 Zajęcia biblioterapeutyczne – Idzie, idzie bajka – cykl
spotkań literacko-plastycznych mających na celu
stworzenie dzieciom możliwości kontaktu z utworami
współczesnych pisarzy oraz dających sposobność do
aktywności twórczej.

43 osób

8

3 spektakle teatralne:

127 osób Grupy z Pasowania na
Czytelnika, 0-e SP 3,
gr. IV, V PM 2

„Na końcu świata. Przygody Misia i Kacpra pirata” - Teatr
Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa

Impreza otwarta dla kl.
III -V SP

Ośrodek SzkolnoWychowawczy

„Maniery biedronki Lucynki” - Agencja Artystyczna Kanon z
Krakowa w ramach Pasowania na Czytelnika,
„Zagubione sumienie” - Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA
z Krakowa
9

2 warsztaty:

47 osób

kl. III a SP 3, kl. II c SP 1

„Warsztaty etnograficzne dla dzieci” w ramach programu
z zakresu edukacji ekologicznej
10

10 spotkań: Ferie w Bibliotece: „W 8 dni dookoła świata” 110 osób Impreza otwarta
zajęcia kreatywne dla dzieci Cel: wypełnienie wolnego
czasu, zintegrowanie dzieci z różnych środowisk
szkolnych, uczenie akceptowania odmienności innych i
samoakceptacji, przełamanie lęków przed publicznymi
występami.

11

4 spotkania: „Bajki poczytajki” – zajęcia
59 osób
biblioterapeutyczne, literacko-plastyczne mających na
celu stworzenie dzieciom możliwości kontaktu z
utworami współczesnych pisarzy oraz dających
sposobność do aktywności twórczej.

Świetlica Terapeutyczna
przy ZOKiR

40

12

1 spotkanie impreza okolicznościowa:

38 osób

kl. III a, III b SP 1,
współpraca z DBP we
Wrocławiu

35 osób

kl. III d SP 1, Świetlica
Terapeutyczna przy
ZOKiR

„Nasza szafa z książkami - Zosia z ulicy Kociej” impreza z
okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
13

2 spotkania w ramach ogólnopolskiej akcji „Dzień
Bezpiecznego Internetu” we współpracy z Polskim
Centrum Programu Safer Internet- zajęcia skierowane
do najmłodszych, których celem było uświadomienie
dzieciom jak bezpiecznie korzystać z nowoczesnych
technologii.

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Czytelnia: - 50 imprez dla dorosłych, frekwencja 759 osób.
1

23 spotkania komputerowe „Z komputerem na Ty” - kursy 82 osoby Czytelnia, Kawiarenka
komputerowe dla osób 50+, których celem jest
Internetowa
nabycie przez uczestników umiejętności teoretycznych
i praktycznych przygotowujących do samodzielnej
obsługi komputera.
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1 spotkanie w ramach ogólnoeuropejskiej akcji „Tydzień z 23 osoby kl. 3B SP1, Czytelnia
Internetem 2018” (Get Online Week) pt. „80 minut
dookoła świata”. Koordynator krajowy kampanii w
Polsce -Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. Cel: zachęcenie jak największej liczby
osób do skorzystania z Internetu. Działania w ramach
kampanii polegają na organizowaniu spotkań
pokazujących ciekawe i praktyczne możliwości
wykorzystania różnorodnych zasobów i zastosowań
nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej
pory z nich nie korzystali.
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1 warsztat:

44 osób

warsztaty profilaktyczne dla bibliotekarzy, nauczycieli i
uczniów„Komputerowy ćpun” Krzysztof Piersa - w
ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i
przemocy
4

3 Spotkania autorskie:
142
a) Autoprezentacja, pokaz filmów, wystawa portretów osoby
i fotografii, spotkanie autorskie ze Stanisławem
Złotorzyckim pn. „Sztuka i Wolność”.

Bibliotekarze bibliotek
publicznych powiatu
złotoryjskiego,
uczniowie kl. I LO

Impreza otwarta
Współorganizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki
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Współorganizator: Ośrodek Kultury i Sztuki – Instytucja
Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Projekt współfinansowany ze środków budżetu
Województwa Dolnośląskiego ,

– Instytucja Kultury
Samorządu
Województwa
Dolnośląskiego. Projekt
współfinansowany ze
środków budżetu
Województwa
Dolnośląskiego

b) „Kresowian wspomnienia z okolic Buczacza” - spotkanie
autorskie ze Stanisławą Puchałą,
c) „Maluchem przez Afrykę” - spotkanie autorskie z
Arkadym Pawłem Fiedlerem w ramach programu
edukacji ekologicznej
5

2 Wieczory muzyczne pt. „W drodze do Betlejem”, „Obudź 211 osób Impreza otwarta,
się świecie” w wykonaniu uczniów Ogniska
współpraca Ognisko
Muzycznego w Złotoryi
Muzyczne w Złotoryi
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1 Wystawa w Galerii Libris

35 osób

Wystawa utworów poezjo-graficznych Zbigniewa
Makarewicza – profesora, wykładowca Wrocławskiej
Akademii Sztuk Pięknych, rzeźbiarz, krytyk sztuki

Impreza otwarta
Współpraca: Ośrodek
Kultury i Sztuki –
Instytucja Kultury
Samorządu
Województwa
Dolnośląskiego.
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7 Spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki. Uczestnicy
spotykają się co miesiąc – to miejsce dla tych, którzy
czytają i lubią o tym rozmawiać.

49 osób
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1 Spotkanie otwarte, akcja promująca czytelnictwo

8 osób

Impreza otwarta
koordynowana przez
DBP we W-wiu

Złoty korowód - aktywne uczestnictwo w Korowodzie
zorganizowanym w ramach obchodów Dni Złotoryi
9

7 Wystawek książkowych popularyzujących zbiory
biblioteczne: Na wakacje z przewodnikiem,
Wielkanocne przepisy, 100-lecie obchodów
Niepodległości Polski, Nowości wydawnicze, Tydzień
Zakazanych Książek, Znani i lubiani – wystawa
Klasyków, Udekoruj bożonarodzeniowy stół

Nie
Wystawki stałe
odnotow udostępniane w Wyp.
uje się
dla Dorosłych
frekwenc
ji
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1 Narodowe Czytanie „Przedwiośnie” Stefana
64 osoby Władze miasta i
Żeromskiego – ogólnopolska akcja objęta honorowym
powiatu, ZSzO, Szkoły
Patronatem Pary Prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agata
podstawowe, ZSZ, Klub
Seniora, Czytelnicy,
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Kornhauser-Dudy.

miejsce: Restauracja
Pod Zielonym
Grzybkiem

11

1 spotkanie okolicznościowe „Seminarium z okazji Dnia
Bbliotekarza”

26 osób

Bibliotekarze bibliotek
publicznych powiatu
złotoryjskiego, Czytelnia
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1 ogólnopolska akcja „Noc bibliotek” pod hasłem
Rzeczpospoczyta 2018

18 osób

Impreza otwarta
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1 impreza okolicznościowa uroczyście podsumowująca
realizację zadania „Remont budynku MBP w
Złotoryi”- recital zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy,
wystawa grafik Andrzeja Janeczko, promocja książki
„Trzeci Oddech Kaczuchy o życiu i scenie”

57 osób

Impreza otwarta

Przeprowadzono ogółem 117 imprez bibliotecznych, frekwencja ogółem: 2 365 osób;
Zasięg imprez zamieszczonych na portalu społecznościowym Facebook: promocja imprez: 14 555
osób, posty z wydarzeń: 4 861 osób.

Centra kultury, sportu i rekreacji
Hala Tęcza
Wszystkie obiekty administrowane przez Halę Sportową Tęcza dostosowane są do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
W 2018 r. na obiektach Hali Sportowej Tęcza zorganizowano następujące wydarzenia sportoworekreacyjne:
Impreza

Data

Organizator

Dyscyplina

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy „Bieg
policz Się z cukrzycą”

13.01.2018

ZHP, Stowarzyszenie
Diabetyków

Biegi i marsze

OTK Skrzatów do lat 12
PZT chłopców i dziewcząt

13,14,15.01.2018

ZTT

Tenis ziemny

Międzynarodowy Turniej
Piłki Nożnej Halowej
Policji

19.01.2018

Komenda
Powiatowa Policji w
Złotoryi

Futsal
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Turniej Piłki Nożnej

20,21.01.2018

Hala Tęcza

Futsal

Turniej Piłki Halowej
Dzieci

27.01.2018

ZKS Górnik

Piłka nożna

Impreza charytatywna

09.02.2018

SP 3

Gry i zabawy

Finał Młodzieżowych
Mistrzostw Dolnego
Śląska U 16

10.02.2018

ZKS Górnik

Futsal

Turniej tenisa ziemnego
amatorów

17.02.2018

ZTT

Tenis ziemny

Pokaz Tańców

24.02.2018

Akademia
Muzycznego
Wychowania

Tańce

Turniej Piłki Nożnej

25.02.2018

ZKS Górnik

Piłka nożna

Turniej Piłki Nożnej

3-4.03.2018

ZKS Górnik

Piłka nożna

Liga Tenisa Stołowego 50+

10.03.2018

Hala Tęcza

Tenis stołowy

Gry i zabawy

17.03.2018

RIO

Koszykówka

Mistrzostwa Piłki Halowej
Służby Liturgicznej

21.04.2018

Diecezja Legnicka

Piłka nożna halowa

Mecz Piłki Ręcznej

28.04.2018

MSPR Siódemka
Legnica

Piłka ręczna

Międzynarodowy
Memoriał Michała
Stalskiego

12.05.2018

Odboys Górnik
Złotoryja

Piłka ręczna

Turniej Tenisa Stołowego
Weteranów

26.05.2018

ULKS Ursus

Tenis stołowy

Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski w
Płukaniu Złota

25-27.05.2018

Polskie Bractwo
Kopaczy Złota

Płukanie złota

Dzień Dziecka na
Stadionie Miejskim

2.06.2018

Hal Tęcza, UM

Gry i zabawy

MSPR Siódemka Legnica Cottbus
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Mistrzostwa w Płukaniu
Złota Diabetyków

2.06.2018

Stowarzyszenie
Diabetyków w
Złotoryi

Płukanie złota, gry i
zabawy

1KJS PGP BAZALT

10.06.2018

Automobilklub
Złotoryjski

Rajd samochodowy

XXXIV Zlot Rodzin
Abstynenckich

15-17.06.2018

Klub Abstynenta
Relaks

Gry i zabawy

Akademia Tanecznego
Wychowania

22.06.2018

ATW

Tańce

Bieg Małego Zdobywcy
Wulkanów

23.06.2018

Zokir, UM, Hala
Tęcza

Biegi

Turniej Piłki Nożnej na
Zakończenie Lata

09.09.2018

UM

Piłka nożna

Puchar Sudetów

15-16.09.2018

PBKZ

Płukanie złota

Paraolimpiada

25.10.2018

WTZ Świerzawa

Gry i zabawy

Mecz towarzyski
Złotoryja- Mimoń

24.11.2018

SP 3

Siatkówka

Siadkarska Integracja

8-9.12.2018

KKS Renbut

Siatkówka na siedząco

Świąteczny Turniej o
Puchar Burmistrza Miasta
Złotoryja

15.12.2018

ZTT

Tenis ziemny

Siatkarska Złota Gwiazdka

28-29.12.2018

KKS RenBut

Siatkówka

Hala Sportowa Tęcza realizuje: bezpłatny program Aktywni 50+ ,w którym uczestniczyło 151
mieszkańców. W ramach programu zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne: tenis stołowy,
aerobik, nordic walking, pływanie, aqua aerobic, 2 instruktorów.
Hala Sportowa Tęcza prowadzi bezpłatne zajęcia lekkoatletyczne na stadionie miejskim dla różnych
grup wiekowych w konkurencjach biegów krótkich i długodystansowych oraz rzut oszczepem i
pchnięcie kulą, zatrudnia 3 instruktorów.
Koszty programów realizowanych przez Halę Tęcza:
- Program 50+ - 37 539,49 zł
- Zajęcia lekkoatletyczne: 15 754,77zł
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Obiekty sportowe i rekreacyjne.
Umiejscowienie, wyposażenie, wykorzystanie, koszty utrzymania
L
p.

Obiekt

Wyposażenie

Wykorzystanie

Koszty
utrzymania

1

Hala Sportowa
Tęcza

Arena główna z trybunami do gier: tenis
ziemny, kszykówka, siatkówka, piłka
nożna, ręczna

Otwarta 8.00 do
22.00 przez 11 m-cy

1 297 664,50zł

ul. Wilcza 43
Sala wielofunkcyjna: aerobik,
gimnastyka
Siłownia
2

Boisko „Moje
boisko Orlik
2012”

Boiska : piłka nożna, koszykówka i
siatkówka

Korzystający:
młodzież szkolna,
kluby sportowe,
stowarzyszenia,
osoby indywidualne
Otwarte cały rok,
ogólnodostępne i
bezpłatne

12 650,34zł

Budynek szatniowy
ul.
Krzywoustego

3

Boisko
lekkoatletyczne
wraz ze
skateprkiem

Korzystający:
młodzież szkolna,
kluby sportowe,
stowarzyszenia,
osoby indywidualne
Bieżnia dookólna 200m, boiska do
siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki,
badmintona, skocznia w dal,

Otwarte cały rok,
ogólnodostępne i
bezpłatne

Skatepark: 4 elementy

Korzystający:
młodzież szkolna,
kluby sportowe,
stowarzyszenia,
osoby indywidualne

ul. Wiosenna
Siłownia zewnętrzna

4

Zespół Boisk
Sportowych
- budynek
szatniowy,
boiska
ul. Lubelska

Budynek szatniowy
Bieżnia dookólna 240m, boisko do
siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki,
skocznia w dal, siłownia zewnętrzna

Otwarte cały rok,
ogólnodostępne i
bezpłatne
Korzystający:
młodzież szkolna,
kluby sportowe,
stowarzyszenia,
osoby indywidualne
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5

Zalew
Złotoryjski
ul. Sportowa 9

Teren zalewu: zbiornik główny i
osadowy, pomosty, plaże trawiaste i
piaszczyste, boisko do piłki siatkowej,
miejsce grilowe
Budynek wielofunkcyjny

6

Stadion Miejski
ul. Sportowa 7

Stadion Górnik przy ul. Sportowej –
obiekt lekkoatletyczny z funkcją boiska
do piłki nożnej, zmodernizowany przy
udziale środków MSiT w 2016-2017.
Główne parametry stadionu:
- bieżnia lekkoatletyczna okólna o
długości 400 m (4 tory okólne, 6 torów
prostych);
-skocznia do skoku wzwyż;
- jednokierunkowa, jednościeżkowa
skocznia do skoku o tyczce;
- dwuścieżkowa skocznia do skoku w dal
i trójskoku z rozbiegiem
jednokierunkowym;
- dwa rozbiegi do rzutu oszczepem;
- rzutnia do pchnięcia kulą z
nawierzchnią z trawy naturalnej;
- rzutnia do pchnięcia kulą z
nawierzchnią z mączki ceglanej;
- zabudowa fundamentów i kotew klatki
do rzutu dyskiem i młotem
- nawierzchnia trawiasta boiska
piłkarskiego - 8 689,5 m2;

Otwarte cały rok,
ogólnodostępne i
bezpłatne

133 045,17zł

Korzystający:
młodzież szkolna,
kluby sportowe,
stowarzyszenia,
osoby indywidualne
Otwarte cały rok,
ogólnodostępne i
bezpłatne

203 929,44zł

Korzystający:
młodzież szkolna,
kluby sportowe,
stowarzyszenia,
osoby indywidualne

Obiekt posiada trybuny o łącznej liczbie
400 miejsc siedzących. Stadion posiada
certyfikat PZLA dla klasy Vb.
Obiekt posiada pełne zaplecze
szatniowo – administracyjnie
wyposażone w pełen węzeł sanitarny, 4
szatnie, sale konferencyjną, pokoje dla
sędziów i trenerskie.
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Garaże-magazyny:3
7

Basen

Budynek socjalny, basen 50m, brodzik,
chlorownia

Zamknięty,
nieczynny

10 300,54zł

ul. Legnicka 40

Place zabaw
Na terenie miasta zlokalizowanych jest 30 placów zabaw (przy ul. Maluchów, ul. Złotej, ul. Wojska
Polskiego/Różanej, ul. Wojska Polskiego/Słonecznej x 2, ul. Wojska Polskiego 48, ul. Tuwima, ul.
Lubelskiej, nad Zielonym Oczkiem, ul. Jesiennej/Zimowej, ul. Słowackiego x 2, pl. Uciecha, ul.
Konopnickiej/Staszica, ul. Górnej, ul. Garbarskiej, ul. Sportowej, ul. Podmiejskiej, ul. Piastowej, ul.
Zagrodzieńskiej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Łąkowej, ul. Karola Miarki, ul. Rzemieślniczej, ul.
Broniewskiego, ul. Akacjowej, ul. Dworcowej, ul. Klasztornej, przy Kopalni Aurelia, ul. Podwale). Na
wszystkich placach znajduje się infrastruktura towarzysząca (kosze na śmieci oraz ławki). Większość
placów zabaw jest oświetlonych oraz zainstalowany jest monitoring miejski, zapobiegający aktom
wandalizmu. Z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci, 17 placów zabaw jest ogrodzonych.
Na wszystkich 30 placach zabaw zainstalowanych jest łącznie 109 urządzeń zabawowych: 15
rozbudowanych zestawów zabawowych, 24 huśtawki (w tym pojedyncze i podwójne – z siedziskiem
dla małych dzieci), 17 bujaków na sprężynie, 13 huśtawek wagowych, 13 karuzel i 10 wieżyczek ze
zjeżdżalnią. Wszystkie place zabaw zlokalizowane na terenie miasta Złotoryja posiadają naturalne
podłoże - trawa, piasek. Można stwierdzić, że ogólny stan techniczny placów zabaw jest DOBRY –
stan na 31.12.2018 r.
Parki i skwery, stan, utrzymanie
Lp. Lokalizacja

Park

Skwer

CENTRUM

Inne
tereny
zielon
e

Stan

Utrzymanie

Umowa nr
72/2019

Św. Jadwigi

x

Bdb

Joannitów

x

Bdb

Pl. Matejki

x

Bdb

Al. Miła

x

BdB

Al. Miła

x

BdB

Pl. Niepodległości

x

Bdb

Pl. Orląt Lwowskich

x

Bdb

Pl. Reymonta

x

Db

Rynek

x

Bdb

Staszica

x

Bdb

x

Db

Utrzymanie i
pielęgnacja oraz
urządzanie
terenów zieleni
miejskiej w
centrum Złotoryi

MIASTO
Basztowa
Górka Mieszczańska
Górnicza

x

Db
x

Umowa nr

Bdd
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Hoża/Mieszka I
Kościuszki

x

Bdb

x

Db

Legnicka

x

Bdb

11 Listopada

x

BdB

Pl. Maluchów

x

Pl. Maluchów

x

Sikorskiego/Stroma
Wilcza

Bdb
x

x

Zielone Oczko

Db
Db

71/2019
Utrzymanie i
pielęgnacja oraz
urządzanie
terenów zieleni
miejskiej w
Złotoryi

Bdb
x

Db

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
W Mieście w 2018 r. funkcjonowały następujące centra, domy i ośrodki kultury, kluby:
- Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji,
- Centrum Informacji Turystycznej,
- Muzeum Złota,
- Kopalnia Złota,
- Świetlica Terapeutyczna,
- Kino „Aurum”
W 2018 r. zorganizowano 61 wydarzeń własnych i 73 jako współorganizator, w tym następujące
wydarzenia:
- seanse filmowe – 764 (filmy polskie – 153, europejskie – 157, inne zagraniczne – 450 (z widownią
wg kolejności: 3918, 1217, 5286 osób)
- edukacja filmowa (klasy IV-VIII, 10 spotkań – Nowe Horyzonty);
- klub filmowy dla koneserów kina (11 seansów), retransmisje spektakli (11 seansów), Filmowa
majówka;
- wystawy: ZOKiR - 4, Muzeum Złota – 2
- festiwale i przeglądy artystyczne – 5,
- koncerty – 10,
- prelekcje – 6,
- spotkania autorskie – 1,
- imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne – 12 (ponadto obsługa Kopalni Aurelia oraz CiT),
- konkursy – 5,
- pokazy teatralne/spektakle – 3,
- warsztaty – 8,
- wycieczki – 5.
Szacuje się, że we wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 12 tys. mieszkańców.
Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 441 775,95 zł (netto).
Złotoryjski Ośrodek Kultury Prowadził następujące sekcje i grupy:
1) sekcja plastyczna: młodsza 6-9 lat i starsze 10-12 lat,
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2) kurs rysunku i malarstwa dla młodszych i starszych (dwie wystawy prac uczestników kursu),
3) sekcja tenisa stołowego (4 turnieje),
4) zespół tańca dawnego „Ars Saltandi” (występy podczas Dni Złotoryi, turniejów rycerskich i majówki
na Zamku Grodziec, asysta przy wręczaniu nagród podczas wydarzeń sportowych),
5) Teatr trzech Pokoleń (2 spektakle, udział w krakowskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich)
6) Uniwersytet Trzeciego Wieku:
- 3 grupy z j. angielskiego (34 osoby),
- grupa komputerowa (2x12 osób),
- grupa fotograficzna (5 osób, wystawa prac poplenerowych) - wystawy,
- artystyczna (10 osób) - udział w jarmarku wiosennym, wystawach prac rękodzieła
autorstwa seniorów, comiesięczny udział w retransmisjach na dużym ekranie)
7) klub piosenki – udział w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej (ZOKiR) i wielu innych na terenie Dolnego
Śląska i in.).
8) klub filmowy – 70 osób.
Główne imprezy zorganizowane przez ZOKiR lub współorganizowane: Finał WOŚP, ferie zimowe
dzieci i młodzieży, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, Festiwal Piosenki Dziecięcej, Jarmark
Wielkanocny, Majówka Złotoryjska, Bieg Szlakiem Małego Zdobywcy Wulkanów, wyścig kolarski o
Złotą Wstęgę, wyścig kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich, Noc Muzeów, Wakacje w mieście,
Pożegnanie wakacji, Regionalne Mistrzostwa Brydżowe, Festiwal Filmów Dolnośląskich, Festiwal
Piosenki Patriotycznej, Mikołajki dla przedszkolaków, Wigilia w Rynku – koszty: j.w.
Gmina Miejska Złotoryja w 2018 r. prowadziła umocowany w strukturze Złotoryjskiego Ośrodka
Kultury i Rekreacji tytuł prasowy: Gazeta Złotoryjska, zarejestrowany przez Sąd Okręgowy I Wydział
Cywilny pod nr Pr-47 – którego wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości 32 465,93 zł oraz
wpływami w wysokości 39 927,12 zł.
Pozostałe imprezy w mieście, organizacja, koszty, uczestnicy:
- Organizacja i promocja Dni Złotoryi – 13.555,74 zł, liczba uczestników: 4000
- Nagroda Gospodarcza Burmistrza Złotoryi Aureus – 9.788,67, zł liczba uczestników: 200
- Złote Dyktando – 12.037,22, zł liczba uczestników: 500
- Festiwal Smaków – 1.475,04, zł liczba uczestników: 1000
- Pożegnanie Wakacji – 2.300,14, zł liczba uczestników: 2000
- Sportowy Dzień Dziecka – 12.354,81, zł liczba uczestników: 800
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Przedsiębiorcy i zatrudnienie
Firmy – jednoosobowa działalność:
w 2018 roku działało na terenie Złotoryi 915 przedsiębiorstw, w tym:
- 847 jednoosobowych
- 68 w formie spółek
- w 2018 r. – zarejestrowano 111 podmiotów,
- w 2018 r. – wyrejestrowano 62 podmiotów
- w 2018 r. – zawieszono 118 podmiotów
Dominujące branże:
- handel – 285 przedsiębiorstw
- budownictwo - 150 przedsiębiorstw
- transport - 59 przedsiębiorstw
Osoby prawne:
W 2018 r - w rejestrze było 207 podmiotów, na to składają się wszystkie osoby prawne (istniejące i
nie istniejące), jako podatnicy podatku od nieruchomości zarejestrowanych jest ok. 110 podmiotów
(jako osoby prawne traktowane są także instytucje, z liczby 110 podmiot wyłączono szkoły,
przedszkola etc).
Działania skierowane do przedsiębiorców: konkursy, zwolnienia z podatku
W mieście Złotoryja uchwalony został program ulg w podatku od nieruchomości dla firm
dokonujących nowych inwestycji.
Wielkość
i
czas
wsparcia
zależy
od:
- nakładów inwestycyjnych (minimalna wartość nakładów odpowiada równowartości 100 000 euro),
- liczby stworzonych nowych miejsc pracy.
Szczegóły uzyskania ulg określa uchwała nr 0007.XI.77.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22
października 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
W ramach działań z zakresu promocji gospodarczej Miasta Złotoryja podjęto następujące inicjatywy:
- 2 edycje Nagrody Gospodarczej Burmistrza Złotoryja „Aurelius” w latach: 2017 i 2018 – nagroda
wręczana jest przedsiębiorcom nominowanym w takich kategoriach jak: ambasador Złotoryi,
lokomotywa gospodarcza, działalność nieszablonowa, siła tradycji, innowator; Nagroda wręczana jest
przedsiębiorcom ze Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego, których działalność wnosi istotny wkład w
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lokalny rozwój gospodarczy.
- spotkania „Kontakt” – spotkania przedsiębiorców, podczas których z pomocą zaproszonych
ekspertów prezentowane są bieżące, ważne zagadnienia z zakresu: prawa, finansów, ubezpieczeń
społecznych, zatrudniania cudzoziemców i innych obszarów szeroko rozumianej przedsiębiorczości,
tematyka spotkań jest konsultowana z przedsiębiorcami, innym celem spotkań jest tzw. networking –
budowanie relacji i kontaktów biznesowych;
- współpraca z Dolnośląską Agencją Rozwoju Gospodarczego – DAWG umożliwia złotoryjskim
przedsiębiorcom udział w targach i misjach gospodarczych pod patronatem Marszałka Województwa
Dolnośląskiego; współpraca z DAWG to także dostęp do bazy eksporterów i importerów towarów i
usług, która pozwala na skuteczne szukanie kontrahentów w Europie i na świecie,
- Punkt Informacyjny Funduszy Europejskiej – dzięki współpracy z PIFE w Jeleniej Górze (jednostka
UMWD) – cyklicznie (raz na 2 miesiące) organizowany jest punkt informacyjny w zakresie wszystkich,
dostępnych Funduszy europejskich skierowanych do przedsiębiorców,
- Gmina Miejska Złotoryja w okresie 2015 – 2019 min. uzyskała tytuł Gminy przyjaznej MŚP, tytuł
Gminy Przyjaznej Inwestorom oraz przyznawany rokrocznie przez SGH tytuł: „Gminy na 5”.
Na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Skarbowego w 2017 r. (dane za rok ubiegły będą
dostępne dopiero w drugiej połowie tego roku) na terenie miasta było zatrudnionych 3816 osób.
Natomiast liczba osób zamieszkałych w Złotoryi, a pracujących poza miastem wynosiła 4 870, w tym
1041 w Legnicy. Szacuje się, że z ogólnej liczby 4870 osób około 1 000 osób mieszka na stałe poza
Złotoryją.
Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą wyniosła w 2017 r. 1081, natomiast liczba osób
zamieszkałych w Złotoryi, a prowadzących działalność poza Złotoryją wyniosła 176.
Miasto Złotoryja, jako akcjonariusz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej aktywnie zabiegało o
pozyskanie inwestorów, którzy wybudowaliby swoje zakłady w obrębie złotoryjskiej podstrefy LSSE.
W tym celu prowadzone były rozmowy z trzema potencjalnymi inwestorami zagranicznymi, z który
jeden uzyskał pozwolenie na działalność w strefie i na jesieni 2018 roku rozpoczął niwelację terenu –
firma Valmet.
Należy zaznaczyć, że w połowie 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące funkcjonowania specjalnych
stref ekonomicznych, a brak przepisów wykonawczych sprawił, że inwestycja firmy Valmet rozpoczęła
się z dużym opóźnieniem.

Dwóch innych inwestorów, którzy zakupili ziemię w sąsiedztwie podstrefy ekonomicznej przystąpiło
do sporządzenia projektów aby rozpocząć swoje inwestycje w 2019 r. Są to firmy Thermofin oraz
Euromil.
Na koniec 2018 r. powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą wynosiła
162 201,66 m2, gruntów – 919 425,26m2. Natomiast wartość budowli związanych z działalnością
gospodarczą wyniosła 115 342 396,25 zł.
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Walka ze smogiem
W ramach niniejszego zagadnienia zrealizowano projekty dotyczące ograniczenia niskiej
emisji. Zostały zrealizowane następujące zadania:
„Zamiana ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne na terenie
miasta Złotoryja” – zadanie miało na celu zmniejszenie ilości szkodliwych substancji
gazowych i pyłowych emitowanych do powietrza z tzw. niskiej emisji, czyli emisji która
pochodzi ze spalania paliw stałych w piecach, co ma zasadniczy wpływ na poprawę jakości
powietrza w mieście. Obejmowało ono zamianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na
ogrzewanie ekologiczne na podstawie wytycznych dotyczących Programu Priorytetowego pn.
Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego określonych przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Realizowane
przedsięwzięcie obejmowało nieruchomości usytuowane na terenie całego miasta a
szczególnie w rejonie Starego Miasta, które jest objęte ścisłą ochroną konserwatorską ,,A”,
oraz ,,B”. Dotacja została udzielona na wymianę nieekologicznych kotłów i pieców
węglowych na: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem
elektrycznym, kotły na paliwo stałe lub biomasę 5 kategorii (wg PN-EN 303-5:2012) w 27
nieruchomościach, w tym w 19 mieszkaniach, 7 domkach jednorodzinnych oraz w 1 budynku
wielorodzinnym, który zawierał 16 mieszkań. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpiła
redukcja emisji zanieczyszczeń z niskiej emisji tzw. efekt ekologiczny.
Kolejne zrealizowane zadanie to - ,,Zamiana ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
ekologiczne na terenie miasta Złotoryja – etap 2”, które tak jak powyższe ma na celu zmniejszenie
ilości szkodliwych substancji gazowych i pyłowych emitowanych do powietrza z tzw. niskiej emisji.
Zrealizowane przedsięwzięcie obejmowało nieruchomości znajdujące się na terenie całego miasta a
szczególnie w rejonie Starego Miasta, które jest objęte ścisłą ochroną konserwatorską ,,A”, oraz ,,B”.
Dotacja została udzielona na wymianę nieekologicznych kotłów i pieców węglowych na ekologiczne w
29 nieruchomościach, w tym 17 mieszkaniach, 10 domkach jednorodzinnych oraz w 2 budynkach
wielorodzinnych, które zawierają po 16 mieszkań (łącznie 32 mieszkania w 2 budynkach
wielorodzinnych). W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń z niskiej
emisji tzw. efekt ekologiczny.
Powyższe dwa zadania zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego
,,Ograniczenie
niskiej
emisji
na
obszarze
województwa
dolnośląskiego”.

W ramach niniejszego zagadnienia obecnie jest realizowany projekt dofinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez
rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi”.
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Zadanie polega na rozbudowie śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja
połączonych w integralny sposób z: pętlą autobusową i PKS, przystankami komunikacji zbiorowej,
parkingami P&R i B&R oraz siecią dróg miejskich. W ramach zadania zaplanowano 9 parkingów
rowerowych, zapewniających obsługę ważniejszych obiektów funkcjonalnych w ramach 9,37 km
projektowanej trasy. Dwa z parkingów tych zlokalizowane będą w ramach zintegrowanych centrów
przesiadkowych na obrzeżach centrum miasta – w ramach kluczowych węzłów komunikacyjnych, w
granicach których zostanie zapewnionych 86 miejsc dla rowerów i 22 miejsca dla samochodów (typu
B&R i P&R). W efekcie zaplanowana sieć dróg rowerowych stanowić będzie integralny element sieci
komunikacji miejskiej, łącząc się z komunikacją autobusową oraz samochodową.
Trasa zadania stanowi pętlę obejmującą ważniejsze funkcje dedykowane mieszkańcom jak i turystom
w mieście, znaczna część terenów mieszkaniowych oraz przebiegającej przez centrum. Dodatkowo
projektowane drogi rowerowe prowadzą do: obiektów usług publicznych, obszarów aktywności
gospodarczej (LSSE) oraz lokalizacji związanych z rekreacją i turystyką. Inwestycja ma na celu
stworzenie kompleksowej sieci dróg rowerowych dedykowanej zarówno mieszkańcom jak osobom
przyjezdnym – sieci stanowiącej alternatywny sposób komunikacji dostosowanej do współczesnych
standardów i potrzeb. Jej przebieg, zasięg i dostępność mają znacząco wpłynąć na poprawę jakości
życia mieszkańców poprzez szersze wykorzystanie środka transportu, jakim jest rower, jak i
zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych a co za tym idzie, obniżenie emisji
zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz zatłoczenia.
Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, CO2 i hałasu pochodzących z ruchu
drogowego w Złotoryi.
W 2018 roku na terenie Miasta nie było czynnego wysypiska odpadów komunalnych. Na początku
2018 r. w zlokalizowano jedno dzikie wysypisko odpadów komunalnych, które zostało zlikwidowane.
Znajdowało się ono przy oczku wodnym w Złotoryi. W 2018 roku nie stwierdzono pożarów wysypisk.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca przypadało 30 kg selektywnie zebranych odpadów
komunalnych oraz 363kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku na 1 mieszkańca
Miasta przypadało 30kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 367kg zmieszanych
odpadów komunalnych.
Na terenie Miasta nie funkcjonują zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska.
Wg danych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na terenie Miasta nie jest
prowadzony monitoring tlenku In dwutlenku węgla.
Brak danych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za 2018r. na temat pomiaru hałasu.
Na terenie miasta Złotoryi pomiary zostaną wykonane w 2020r.
W 2018 r. odnotowano 83 dni, w których przekroczone zostały 24-godzinny poziom dopuszczalny dla
pyłu PM10.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji Miasta (lub jednostek
gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła ok. 42 400 m, natomiast na dzień 31
grudnia 2018 r. 42 400 m. Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 1682 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a
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na dzień 31 grudnia 2018 r. 1682 przyłączy.
W 2018 r. doszło do 239 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem były głównie zatory. W związku
z awariami podjęto decyzje o modernizacji kanalizacji sanitarnej.
Szacuje się, że w 2018 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia
wynosił 99% Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało w 2018 r. 99 % mieszkań. Problemem
pozostaje znaczny udział kanalizacji ogólnospławnej. Dzięki inwestycji związanej z modernizacją
oczyszczalni nastąpi inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej.

Gospodarka odpadami
Wielkości zebranych odpadów w 2018 r.
Wolumen odpadów
Całkowity wolumen odpadów z miasta w tonach
w tym odpady komunalne segregowane w tonach
w tym odpady komunalne niesegregowane w tonach
Odpady z gospodarstw domowych w tonach
Odpady z nieruchomości niezamieszkałych w tonach

5 723
366
5 015
4 295
720

Odpady a liczba mieszkańców
Liczba mieszkańców wg WSO
Odpady ogółem na mieszkańca w kg
Odpady segregowane na mieszkańca w kg
Liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji
w tym segregujących
odsetek segregujących
Odpady ogółem na mieszkańca - wg deklaracji - w kg
Odpady segregowane na mieszkańca - wg deklaracji - w kg
Różnica między złożonymi deklaracjami a liczbą mieszkańców
różnica w % do zameldowanych mieszkańców

14 963
382
24
12 206
7 512
62%
469
30
-2 757
18%

Budżet gospodarki odpadami
Przychody z gospodarki odpadami
Wydatki gospodarki odpadami
w tym inwestycje
Przychody - wydatki
Koszty rodzajowe gospodarki odpadami
Koszty składowania Legnica
Koszty składowania Lubawka
Koszty odbioru Legnica
Koszty odbioru Lubawka Z
Koszty odbioru Lubawka N

2 789 877 zł
2 973 232 zł
27 249 zł
-183 355 zł

10 559,00 zł
1 525 652,00 zł
- zł
641 083,00 zł
100 409,00 zł
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Koszty jednostkowe gospodarki odpadami
Koszty składowania Legnica segregowane
Koszty składowania Legnica niesegregowane
Koszty składowania Lubawka segregowane
Koszty składowania Lubawka niesegregowane

199,13 zł
367,20 zł
91,80 zł
291,60 zł

Poziom recyklingu
Surowiec wtórny
Waga w t Cena za t
Wartość sprzedaży
Makulatura
141,07
147,96
20 873,16
Szkło
74,06
107,26
7 943,60
Pet
13,24
1 363,95
18 062,00
W 2018 roku Miasto osiągnęło poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości
30,23%.
Obowiązujące opłaty za wytwarzane odpady
Gospodarstwa domowe – odpady segregowane
Liczba
liczba
stawka opłaty za
LP Nazwa metody
gospodarstw mieszkańców
odpady
1
1 osobowe
1311
1311
16,00 zł
2
2 osobowe
1204
2408
30,40 zł
3
3 osobowe
605
1815
43,20 zł
4
4 osobowe
334
1336
54,40 zł
5
5 osobowe
73
365
64,00 zł
6 osobowe i
6
39
234
72,00 zł
więcej
3566
7469
Gospodarstwa domowe – odpady niesegregowane
Liczba
Liczba
Stawka opłaty za
LP Nazwa metody
gospodarstw mieszkańców
odpady
1
1 osobowe
694
694
19,20 zł
2
2 osobowe
684
1368
36,48 zł
3
3 osobowe
370
1110
51,84 zł
4
4 osobowe
239
956
65,28 zł
5
5 osobowe
75
375
76,80 zł
6 osobowe i
6
37
222
86,40 zł
więcej
2099
4725

Wymiar miesięczny
20 976,00 zł
36 601,60 zł
26 136,00 zł
18 169,60 zł
4 672,00 zł
2 808,00 zł
109 363,20 zł

Wymiar miesięczny
13 324,80 zł
24 952,32 zł
19 180,80 zł
15 601,92 zł
5 760,00 zł
3 196,80 zł
82 016,64 zł

Nieruchomości niezamieszkałe – odpady segregowane
Pojemność
pojemnika
1
120
2
240
3
1100
15 094,65 zł
LP

liczba
pojemników
213
88
63

stawka opłaty za
odbiór pojemnika
15,45 zł
30,90 zł
144,20 zł

Wymiar
miesięczny
3 290,85 zł
2 719,20 zł
9 084,60 zł
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Nieruchomości niezamieszkałe – odpady niesegregowane
Pojemność
liczba
stawka opłaty za
LP
Wymiar miesięczny
pojemnika
pojemników
odbiór pojemnika
1
120
222
18,54 zł
4 115,88 zł
2
240
127
37,08 zł
4 709,16 zł
3
1100
121
173,04 zł
20 937,84 zł
29 762,88 zł

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK
PSZOK jest uzupełnieniem selektywnej zbiórki na terenie miasta Złotoryja oraz umożliwia pozbycia
się tzw. odpadów problemowych w ramach miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Jest czynny:
wtorek, czwartek, piątek: 8:00 - 16:00
środa: 10:00 - 18:00
sobota 9:00 - 14:00
W PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne wyłącznie od mieszkańców Złotoryi.:
papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, metal, opakowania z metali, tworzywa sztuczne,
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, szkło, opakowania ze szkła,
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady ulegające biodegradacji,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady
budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.

Planowanie przestrzenne
Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 99 %
powierzchni Miasta i sytuacja nie zmieniła się w tym zakresie do końca roku.
W 2018 r. nie wydano decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Lokalizacja celu
publicznego jest konieczna w przypadku braku miejscowego planu, ponieważ Miasto taki plan
posiada, ta procedura jej nie dotyczy.
Poza terenem kolei, miasto Złotoryja objęte jest w całości miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego.

Sprawy administracyjne
W 2018 r. do Urzędu Miejskiego trafiło przez Biuro podawcze 15 466 pism, natomiast wyszło z
Urzędu 14 241. Najwięcej pism zostało przetworzonych w Wydziale Mienia.
Do Urzędu wpłynęło w 2018 r. 10 wniosków o udostępnienie informacji publicznej i dotyczyły:
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- sposobu postępowania administracyjnego
- udostępnienia archiwalnych uchwał Rady Miejskiej
- Młodzieżowej Rady Miejskiej
- budżetu obywatelskiego
- rad osiedli
- funkcjonowania Urzędu
- transportu publicznego
- obsługi prawnej
We wszystkich przypadkach informacja została udostępniona wnioskodawcy w ustawowym terminie.
Nie było sytuacji, w której została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej.
W sprawozdawanym roku wpłynęła jedna skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego, której nie uwzględniono. Przedmiotem skargi była eksmisja z lokalu
komunalnego.
Żadna decyzja z wydanych przez Burmistrza Miasta nie została zaskarżona do samorządowego
kolegium odwoławczego.
W 2018 r. nie było przeprowadzonych badań zadowolenia z obsługi w Urzędzie
Wobec organów Gminy Miejskiej Złotoryja w 2018 r. nie zapadł żaden wyrok sądów
administracyjnych, stwierdzający bezczynność organów lub uwzględniający skargi na akty wydawane
przez organy gminy.
W poprzednim roku Miasto było stroną w kilkudziesięciu cywilnych postępowań sądowych. Nie
zapadł żaden wyrok zasądzających od Miasta na rzecz powoda roszczenia lub inne świadczenia.
Sprawy te najczęściej dotyczyły powództwa Miasta o zapłatę czynszu i eksmisji.
W 2018 r. Rada Miejska Złotoryi podjęła 72 uchwały, które były i są realizowane na bieżąco. w 2018
roku radni złożyli 100 interpelacji. Na wszystkie udzielono odpowiedzi.
Udział Miasta w organizacjach i stowarzyszeniach, składki płacone na ten cel:
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu NYSA – 15 783,00 zł
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Aglomeracja Jeleniogórska 7 922,00 zł
Stowarzyszenie Kaczawskie - 3 000,00 zł
Stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna - 3 300,00 zł
Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie - 5 000,00 zł
Związek Miast Polskich – 5 082,88 zł
Porozumienia międzygminne
Na podstawie Uchwały Nr 0007.XXIV.207.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 stycznia 2017 r. w
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sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zostało zawarte porozumienie z Gminą Wiejską Złotoryja
Udział Miasta w konkursach i plebiscytach
Gmina na 5! – konkurs organizowany przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ma
na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji
publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona
służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia
warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.
W 2018 r. przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień 1 stycznia
2018 r. 20 dni, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 20 dni,
Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim
W poprzednim roku zatrudnienie w Urzędzie Miejskim wynosiło na początku roku 86 osób (81,62
etaty), a na koniec roku 89 osób (84,27 etaty), w tym : 63 kobiety i 26 mężczyzn) Stałe zatrudnienie
wzrosło o 1 osobę, co miało związek z zatrudnieniem na stanowisko urzędnicze - Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
Osoby przyjęte do pracy w 2018 r.:
- zatrudnieni w ramach konkursu – 6 osób
- zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych/robót publicznych – 4 osoby
- zatrudni po odbytym stażu na okres 3 miesięcy – 4 osoby
- parkingowy – 1 osoba (bez konkursu)
- monitoring (rekrutacja uzupełniająca) – 3 osoby

Konkursy na stanowiska urzędnicze przeprowadzone w 2018 r.
W 2018 r. zostało przeprowadzonych 8 konkursów na stanowiska urzędnicze w tym :
2 konkursy na Referenta ds. rachuby – konkursy nie zostały rozstrzygnięte ze względu na brak osób
spełniających wymagania określone w ogłoszeniu
Konkurs na Inspektora Danych Osobowych – 1 aplikacja
Konkurs na Referenta ds. społecznych – 10 aplikacji
Konkurs na referenta ds. społecznych – 9 aplikacji
Konkurs na Młodszego referenta ds. gospodarki odpadami ½ etatu – 4 aplikacje
Konkurs na Referenta ds. obsługi kasowej – 2 aplikacje
Konkurs na Referenta ds. oświaty – 2 aplikacje
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W 2018 r. ustał stosunek pracy: 5 osób
1)
2)
3)
4)
5)

Podinspektor ds. społecznych – na mocy porozumienia stron
Referent ds. rachuby – z upływem czasu
Referent ds. społecznych – z upływem czasu
Mł. referent ds. gospodarki odpadami – na mocy porozumienia stron
Inspektor ds. oświaty – przejście do innej jednostki organizacyjnej (SP1)

Poza tym nastąpiła rotacja na następujących stanowiskach pracy:
- W ramach robót interwencyjnych/robót publicznych: 3 osoby
- Parkingowy – na mocy porozumienia stron - 1 osoba
- Monitoring – 3 osoby
Wykształcenie osób pracujących w Urzędzie Miejskim:
1)
2)
3)
4)

Wyższe II stopnia – 40 osób
Wyższe I stopnia – 14 osób
Średnie – 29 osób
Zawodowe – 6 osób

Wynagrodzenie osób zatrudnianych w Urzędzie Miejskim:
Średnie wynagrodzenie : stan na 31.12.2018 r.
Ogółem średnie wynagrodzenie – 3.650,48 zł
Kierownictwo – 10.223,50 zł
Naczelnicy samodzielne stanowiska – 4.961,64 zł
Pozostali – 3.510,79 zł

Podsumowanie
2018 był rokiem trudnym ze względu na odbywające się pod jego koniec wybory samorządowe i na
pewno należy przy jego analizie uwzględnić ten czynnik.
Jako sukces należy uznać pozyskanie kolejnych inwestorów, co umocniło pozycję Złotoryi, jako miasta
przyjaznego działalności gospodarczej z perspektywami na rozwój. Z roku na rok rośnie powierzchnia
oraz wartość budowli wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Godnym odnotowania jest
również rozpoczęcie budowy nowoczesnego budynku mieszkalnego przy ul. Klasztornej.
Pozytywnie należy ocenić również pierwszy rok funkcjonowania zmodernizowanego stadionu
miejskiego.
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Budżet miejski zamknął się nadwyżką, a zadłużenie miasta nie wzrosło, wykazując tendencję
spadkową w odniesieniu do rosnących dochodów w tym przede wszystkim - dochodów własnych.
W 2018 r. rozstrzygnęło się wiele konkursów na dofinansowanie projektów, dzięki którym miasto
pozyskało fundusze zewnętrzne. Najbardziej wartościowe inwestycje (budowa dróg rowerowych,
budowa hali modułowej, e-usługi, budowa ronda) będą realizowane w 2019 r. Nadal opóźnia się
rozpoczęcie budowy pierwszego etapu obwodnicy miasta. Zmiany projektowe zostały wymuszone
przez kolizję planowanej drogi z nieczynną linią kolejową o charakterze bocznicy.
Największym problemem przed którym stoi nasze miasto jest gwałtownie zmniejszająca się liczba
jego mieszkańców. W 1995 r. w Złotoryi mieszkało 17 532 ludzi. Pod koniec 2018 r. ich liczba spadła
do 14 961. Faktyczna jednak ich liczba oscyluje wokół 13 500. Opierając się na tej ostatniej liczbie i
biorąc pod uwagę zakładaną przez Urząd Statystyczny tendencję – liczba faktycznych mieszkańców
naszego Miasta w 2030 roku może spaść do około 10 tys., a w 2050 osiągnąć 7 tys.
Aby powstrzymać ten trend Miasto Złotoryja musi przede wszystkim rozwijać się gospodarczo i to w
dziedzinach, które gwarantują zatrudnienie absolwentów studiów wyższych – w tym studiów
technicznych. Konieczne jest również uruchomienie dodatkowych terenów nadających się pod
inwestycje.
Drugim czynnikiem, który wpływa na migrację ludzi jest poziom oświaty. Czynione starania
wspierające wychowanie i oświatę dzieci już od żłobka aż po ukończenie szkoły p[odstawowej należy
rozszerzyć o kształcenie w szkołach średnich. Konieczne więc są inwestycje w szkoły, w ich
wyposażenie, ale przede wszystkim w zajęcia dydaktyczne. Wskazane jest rozwinięcie
dotychczasowego system stypendiów oraz systemu motywowania nauczycieli.
Kolejnym czynnikiem, który może zatrzymać odpływ mieszkańców, a także sprawić, że będą osiedlać
się w Złotoryi ludzie spoza miasta, jest rozwój budownictwa mieszkaniowego, który powinien opierać
się na czterech filarach: budownictwo komunalne, budownictwo w systemie TBS, budownictwo
developerskie i budownictwo jednorodzinne.
Na przełomie 2019 i 2020 roku należy podjąć starania dotyczące budowy kolejnego bloku
mieszkalnego w systemie TBS. Dzięki uzbrojeniu działek przy ul. Jerzmanickiej konkretyzują się plany
budowy przez prywatnego dewelopera budynków z mieszkaniami na wynajem i na sprzedaż.
Umożliwia to również wystawienie na sprzedaż większej liczby działek budowlanych w tym rejonie.
Bardzo ważne jest poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Można to osiągnąć dzięki rozbudowie
systemu monitoringu miejskiego.
Wobec rosnącej świadomości ekologicznej, czyste powietrze, zdrowa woda i oczyszczone ścieki stają
się coraz ważniejsze dla mieszkańców. Konieczne więc jest kontynuowanie programu dopłat do
wymiany źródeł ogrzewania również ze środków miasta oraz wspieranie rządowego programu
„Czyste powietrze”. Równie ważne jest zwiększenie poziomu recyklingu odpadów komunalnych.
Jednym z palących problemów jest brak miejsc do parkowania zarówno w centrum miasta, jak i w
zabudowie wielorodzinnej. Stąd potrzeba stałego zwiększania liczby miejsc parkingowych nie można
jednak podporządkowywać im pozostałych sfer życia.
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Trendem w rozwoju nowoczesnych miast jest stopniowe wyprowadzanie ruchu zmotoryzowanego z
centrum , rozwijanie transportu publicznego i poszerzanie stref ruchu pieszego i rowerowego. Jest to
spójne z wprowadzeniem w 2018 roku komunikacji miejskiej, roweru miejskiego oraz zainicjowaniem
projektu budowy dróg rowerowych na terenie miasta.
Jednym z ważniejszych zadań w 2019 roku będzie przystąpienie do opracowania nowej strategii
rozwoju miasta spójnej ze Strategią Sudety 2030, Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego,
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju.
Nowa strategia rozwoju miasta oraz program operacyjny stworzony na jej podstawie będą pomocne
w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski
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WYKAZ NIEUŻYTKOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ ZŁOTORYJA ZASOBÓW LOKALOWYCH
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do
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nawiewu i
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lokal zdany w trakcie remontu; do wykonania tynki na ścianach i suficie, podłogi
do remontu, stolarka okienna i drzwiowa do wymiany,

21 627,68

mieszkanie wydzielone z części poddasza ścianami drewnianymi z desek; brak
doprowadzenia gazu oraz brak przewodu spalinowego i dymowego oraz mała
powierzchnia mieszkania stanowi wskazanie do wykonania ogrzewania
elektrycznego; wymienić instalacje wodno- kanalizacyjną, wymienić stolarkę
drzwiową, lokal wymaga kapitalnego remontu wraz z odgrzybianiem drewnianej
ścian, sufitu i posadzki; sugerowane usunięcie lokalu z zasobu mieszkaniowego
GMZ

poddas
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19,44
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ul. B.Chrobrego 2/1

wykwaterowany parter
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z przeznaczeniem na mieszkania chronione we współpracy z PCPR

6.

ul. B.Chrobrego 2/2

wykwaterowany parter

37,37
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0
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✔

0

10.

ul. B.Chrobrego
3/2a

wykwaterowany parter
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✔
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✔
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✔
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10,87

2009
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✔
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✔
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brak/ do
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piec kaflowydo rozbiórki

brak

43 079,80

ściany, sufity i podłogi w fatalnym stanie, stolarka drzwiowa i okienna do
wymiany- lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu

15. ul. Garbarska 12/5
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brak
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✔

1
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wymiany
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37 586,47

stolarka okienna i drzwiowa do wymiany, tynki na ścianach i sufitach oraz
podłoga do remontu,

1
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3
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4.

ul. Chojnowska 16/5

5.

16. ul. Garbarska 14/2

17. ul. Górnicza 14/6

dostateczny

dostateczny

dobry

parter

2

61,3

32,87

32,4

17,89

2014

2018

2017

1

3

1

brak

brak

✔

korytarz

kuchnia

✔

✔

✔

✔

1

brak/ do
wymiany

do wymiany

brak

brak

brak

silne
zawilgocenie

78 321,93

32 756,31

podłoga w fatalnym stanie, uciążliwa wilgoć i grzyb na podłogach i ścianachefekt niedogrzania oraz braku sprawnej wentylacji nawiewno- wywiewnej,
podczas ewentualnej wymiany podłogi należy wykonać izolację pozostałych
ścian fundamentowych metodą iniekcji; lokal kwalifikuje się do kapitalnego
remontu
stolarka drzwiowa do wymiany, posadzka z desek pokryta w kuchni i łazience
wykładziną PCV oraz płytami paździerzowymi w pokoju- do remontu, ściany i
sufity do remonty (uzupełnić ubytki tynku, miejscowo odgrzybić oraz
wykonanać jednowarstowe gładzie- następnie pogruntować i pomalować),
konieczny montaż kompletnego osprzęty sanitarnego i armatury sanitarnej;
mieszkanie posiada dwa systemy grzewcze: c.o. gazowe- niesprawne, piec
kaflowy w stanie dobrym, ciepłą wodę użytkową zapewnia junkers, który
aktualnie nie nadaje się do użytku, w mieszkaniu należy ujednolicić system
grzewczy- c.o. gazowe, które zapewni ogrzanie mieszkania oraz ciepłą wodę
użytkową
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✔
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✔
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ul. M.Konopnickiej
20/35

2

parter

1

dostateczny

29,44

29,18

23,86

19,8

2008

2016

1

1

brak

brak

korytarz

korytarz

✔

✔

✔

✔

do
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ci
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piecsprawny
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brak junkersanawiewu na
skradziony
mieszkanie
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silnie
zawilgocone

brak
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40 513,18

lokal kilkukrotnie zdawany w trakcie remontu- zdemontowane wszystkie
instalacje, brak ogrzewania oraz sprawnej wentylacji przyczynił się do
zawilgocenia lokalu, kwalifikuje się do kapitalnego remontu

42 243,00

stolarka okienna i drzwiowa do wymiany, brak odpowiedniej wysokości w
pomieszczeniu kuchni- brak technicznych możliwości na podłączenie urządzeń
gazowych, tynki na ścianach i sufitach oraz podłoga do remontu (aktualnie na
ścianach jest styropian), z uwagi na szacowany duży szacowany koszt remontu
oraz małą atrakcyjność lokalu sugerowane jest usunięcie lokalu z zasobu
mieszkaniowego GMZ bądź ewentualne przekształcenie na lokal użytkowy
do kuchni wchodzi się bezpośrednio z korytarza, pomieszczenie kuchni po
pożarze; stolarka drzwiowa do wymiany, ze względu na zbyt duży nakład
finansowy oraz małą atrakcyjność sugerowane jest usunięcie lokalu z zasobu
mieszkaniowego GMZ bądź sprzedaż
mieszkanie dwupoziomowe (kuchnia i pokój na poddaszu), stolarka drzwiowa
do wymiany, wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej od podejścia do
istniejącego pionu, wykonać instalację gazową; lokal mało atrakcyjny ze
względu na usytuowanie pomieszczeń: pokój na pierwszym piętrze, kuchnia i
drugi pokój na poddaszu a wc na parterze na korytarzu; sugerowane usunięcie
lokalu z zasobu mieszkaniowego GMZ oraz sprzedaż jednego z pomieszczeń
właścicielowi lokalu graniczącego bezpośrednio z lokalem (I piętro), lokal nie
rokuje

2

brak

korytarz ciemna

1

7,18

0

brak
danych

1

brak

korytarz

x

brak wysokości

2

11 905,30

wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, brak technicznych możliwości do montażu instalacji wentylacyjnej
nawiewno- wywiewnej co wyklucza możliwość podłączenia instalacji gazowej,
lokal nie ma predyspozycji do pełnienia funkcji mieszkalnej- sugerowana
sprzedaż lokalu i usunięcie z zasobu mieszkaniowego GMZ

24 640,45

mieszkanie w bardzo złym stanie technicznym- po pożarze; brak możliwości
wpięcia się do istniejących przewodów kominowych- konieczność wybudowania
nowych, aby zapewnić ogrzewanie oraz wentylację lub wyposażyć mieszkanie w
ogrzewanie elektryczne; wszystkie instalacje oraz stolarka drzwiowa do
wymiany, brak podstawowego wyposażenia sanitarnego; na podłogach stare
płyty drewnopodobne; tynki na ścianach i sufitach do skucia oraz odtworzenia
(wymagane odgrzybienie powierzchni)

0

2017

1

brak

brak

korytarz aneks k.

brak

brak/ do
wymiany

do wymiany

do wymiany

brak

✔

brak

parter

27,54

22,69

2017

1

✔

✔

✔

1

brak/ do
wymiany

do wymiany

brak

brak

27.

ul. B.Krzywoustego
15a/5

niedostateczny

poddas
ze

49,56

31,96

2012

3

✔

✔

✔

1

brak/ do
wymiany

do wymiany

brak

brak

50,6

23,2

2017

2

✔

✔

✔

1

58

38,5

2015

2

brak

korytarz

✔

0

brak/ do
wymiany

nieskuteczn
do wymiany
e
ogrzewanie

-

17 491,81

brak

niedostateczny

niedostateczny

34 595,22

stolarka drzwiowa do wymiany, odbić stare tynki na ścianach oraz sufitach oraz
odgrzybić podłoże- wykonać nowe tynki, zagruntować oraz nanieść powłokę
malarską, okładziny podłóg do wymiany; należy wykonać montaż kompletnego
osprzętu sanitarnego i armatury sanitarnej

2016

ul. B.Krzywoustego
15a/1a

29. ul. Łąkowa 3/1

należy uzupełnić tynki na ścianach oraz sufitach oraz nanieś powłokę malarską,
okładziny podłóg do wymiany;

26,88

26.

poddas
niedostateczny
ze

15 438,19

41,64

20,6

ul. B.Krzywoustego
28.
15a/6

zawilgocone

uwagi

✔

brak

silne
zawilgocenie

notorycznie
zalewanenieszczelny
dach
notorycznie
zalewanenieszczelny
dach

wykluczona możliwość zamieszkania wynikająca z nieszczelności połaci
dachowej; ściany, sufity oraz podłogi do remontu;

39 866,52

wysokość pomieszczeń kuchni oraz łazienki tylko 2,00 m ; tynki na ścianach i
sufitach do skucia oraz odgrzybienia- należy wykonać nowe tynki oraz ułożyć
izolację termiczną w ślepym stropie oraz wykonać sufit na ruszcie stalowym;
należy zweryfikować drożność przewodów wentylacyjnych; na podłogach stara
wykładzina PCV a w pokojach deski podłogowe- do remontu wraz z impregnacją
belek oraz wykonaniem izolacji termicznej); należy sprawdzić stan przewodu
wentylacyjnego w łazience oraz nawietrzaka w kuchni- w razie konieczności
wymienić na nowe
do wykwaterowania

WYKAZ NIEUŻYTKOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ ZŁOTORYJA ZASOBÓW LOKALOWYCH
Lp.

adres lokalu

30. ul. Łąkowa 3/2

stan ogólny
budynku

powierzpowierzdata
kondy
liczba łazienchnia
chnia
opuszczegnacja
pokoi ka
użytkowa mieszkalna nia lokalu

niedostateczny

32,93

16,28

2016

1

brak

Załącznik nr 1

media
stan
(gaz/wo instalacja
wc
kuchnia ogólny
da/ścieki elektryczna
lokalu
)
korytarz
✔
0

31. ul. Łąkowa 3/4

niedostateczny

53,58

28,49

2016

2

✔

-

✔

0

32. ul. Łąkowa 3/5

niedostateczny

51,73

32,38

2018

2

✔

-

✔

0

stwierdzone
nawiew +
szacowany
system
usterki/
wentylakoszt
grzewczy
niedogodnoś
cja
remontu
ci
brak

do wykwaterowania

c.o. gazowedo wymiany zdemontowan
e

brak

do wykwaterowania i sprzedania z całym budynkiem

zdemonto
zdemontowa zdemontow
wane
na
ana
liczniki

brak

do wykwaterowania i sprzedania z całym budynkiem

brak

stolarka drzwiowa do wymiany, lokal zakwalifikowany do kapitalnego remontu;
budynek nie posiada przyłączenia do sieci gazowej

brak

brak/ do
wymiany

piec "żar"

33. ul. Łąkowa 17/1a

dostateczny

parter

28,49

8,15

2017

1

✔

✔

✔

1

34. ul. Łąkowa 19a/3b

dobry

1

38,61

29,23

zamieszkał
y - *****

-

-

-

-

x

35. ul. Łąkowa 19b/2

dobry

1

50,74

28,17

2017

1

✔

✔

✔

3

36. ul. Łąkowa 19c/7a

dobry

2

34,12

24,4

2012

1

37. ul. Łąkowa 25b/1

dobry

parter

32,71

16,06

1

pl. Lotników Pol.
3a/2

dobry

parter

52,88

35,87

2010
lok.
użytkowy
od marca

-

-

-

-

x

39. pl. J.Matejki 11/4

dobry

1

38,57

20,7

2019

1

✔

✔

✔

4

✔

✔

piec kaflowy

✔

do wymiany

brak

brak

38.

wspól
wspólna
na
brak korytarz brak

0

uwagi

do wymiany piec kaflowy

brak/ do
wymiany

✔

piec kaflowy

✔

brak/ do
wymiany

✔

piec kaflowy

✔

brak

brak

brak

brak

wykwaterowany - brak możliwości remontu
lokal użytkowy - ZEiR

5 731,84

wymagane odnowienie powłok malarskich ścian i sufitów oraz częściowa
naprawa podłóg, stolarka drzwiowa do wymiany
stolarka do wymiany, mieszkanie mało atrakcyjne pod względem układu
pomieszczeń, z uwagi na szacowany wysoki koszt remontu sugerowana
sprzedaż jako lokal użytkowy
stolarka drzwiowa oraz częściowo stolarka okienna do wymiany, podłoga oraz
tynki na ścianach i sufitach do remontu;

40.

ul. A.Mickiewicza
3/1

dostateczny

parter

16,69

0

brak
danych

1

brak

✔

✔

1

brak/ do
wymiany

41.

ul. A.Mickiewicza
6/6

dobry

2

66,79

19,3

2018

2

brak

korytarz

✔

3

do
do wymiany piec kaflowy
wymiany

brak

42.

ul. A.Mickiewicza
13/1

dobry

parter

43,35

22,05

2011

1

✔

-

✔

1

brak/ do
wymiany

brak

silne
zawilgocenie

43.

ul. A.Mickiewicza
18/5

dobry

3

41,48

25,6

2016

2

brak

✔

✔

1

do
do wymiany
wymiany

brak

silne
zawilgocenie

53 798,62

stolarka drzwiowa i okienna do wymiany, mieszkanie usytuowane na poddaszudo jednego z pokoju przechodzi się przez korytarz, lokal zakwalifikowany do
kapitalnego remontu;

44.

ul. A.Mickiewicza
22/1

dobry

parter

34,22

21,46

2013

2

brak

1

do
wymiany

brak

silne
zawilgocenie

39 291,71

wszystkie instalacje i stolarka do wymiany, mieszkanie mało atrakcyjne; lokal
zakwalifikowany do kapitalnego remontu

45.

ul. A.Mickiewicza
22/2

dobry

parter

39,58

29,35

2015

1

✔

1

brak/ do
wymiany

brak

silne
zawilgocenie

46.

ul. A.Mickiewicza
24/6

47.

ul. A.Mickiewicza
26/6

dostateczny

korytarz ciemna
-

ciemna

do wymiany

brak

piece
kaflowezdewastowa
ne
do wymiany
brak
do wymiany

brak

silne
zawilgocenie
71 888,21

wszystkie instalacje i stolarka okienna i drzwiowa do wymiany, lokal w fatalnym
stanie technicznym (uszkodzenia stropu), lokal wielokrotnie wystawiany do
sprzedaży przez GMZ

stolarka do wymiany, mieszkanie mało atrakcyjne, lokal kwalifikuje się do
kapitalnego remontu

3

31,35

10,75

2018

2

✔

-

✔

1

brak/ do
wymiany

do wymiany

brak

brak
nawiewu na
mieszkanie

3

13,2

13,2

2012

1

brak

korytarz

brak

1

brak/ do
wymiany

do wymiany

brak

brak

do wymiany

piec kaflowydo rozbiórki

brak

16 514,57

brak

brak

9 628,18

48. ul. Podmiejska 2/6

dostateczny

1

39,9

27,4

2013

1

brak w pokoju ciemna

1

brak/ do
wymiany

49. ul. J.Piłsudskiego 9/2

dostateczny

parter

17,39

0

2018

1

✔

3

do
do wymiany
wymiany

✔

aneks k.

41 055,61

lokal wymaga kapitalnego remontu - mało atrakcyjne; przedpokój obecnie
przynależny do mieszkania został adoptowany z części korytarza, stolarka
drzwiowa i okienna do wymiany; na drewnianej podłodze z desek ułożona
wykładzina PCV-konieczność wykonania nowej; sugerowane zbicie ścianki
działowej w pokoju; po przygotowaniu podłoża (odgrzybieniu, wykonaniu
nowego tynku na ścianach) wykonać jednowarstwowe gładzie na ścianach i
sufitach następnie zagruntować i pomalować, podłogi do remontu wraz z
wypoziomowaniem; konieczny montaż kompletnego osprzętu sanitarnego i
armatury sanitarnej; obecnie użytkowane jako pomieszczenie przeznaczone do
przechowywania rzeczy z eksmisji
stolarka drzwiowa do wymiany; mieszkanie zdewastowane przez
wcześniejszego najemcę; zalecany kapitalny remont - strych
stolarka do wymiany, brak instalacji gazowej, instalacja wodno- kanalizacyjna
do wymiany,; lokal nie posiada wymaganej wysokości; proponowane
wyłączenie lokalu z zasobu mieszkaniowego GMZ
lokal wymaga przeprowadzenia prac remontowych związanych z wymianą
instalacji gazowej, wodno- kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wymagany jest
montaż grzejnika olejowego oraz elektrycznego podgrzewacza wody

WYKAZ NIEUŻYTKOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ ZŁOTORYJA ZASOBÓW LOKALOWYCH
Lp.

adres lokalu

ul. J.Piłsudskiego
50.
10/4

stan ogólny
budynku

powierzpowierzdata
kondy
liczba łazienchnia
chnia
opuszczegnacja
pokoi ka
użytkowa mieszkalna nia lokalu

wc

Załącznik nr 1
media
stan
(gaz/wo instalacja
kuchnia ogólny
da/ścieki elektryczna
lokalu
)

stwierdzone
nawiew +
szacowany
system
usterki/
wentylakoszt
grzewczy
niedogodnoś
cja
remontu
ci

piec kaflowy +
kuchnia
do wymiany
węglowa

brak

do wymiany

piec kaflowy

brak

brak

brak

notorycznie
zalewanenieszczelny
dach

uwagi
lokal składa się z dwóch wydzielonych pomieszczeń, przynależne do lokalu wc
oraz punkt poboru wody znajduje się na klatce schodowej; wymiana instalacji
wodno- kanalizacyjnej, lokal czasowo wykluczony z użytkowania z uwagi na
nieszczelności dachu oraz notoryczne zalewanie lokalu
brak odpowiedniej wysokości w lokalu, stolarka okienna i drzwiowa do
wymiany, obecnie lokal przeznaczony do składowania rzeczy po
przeprowadzonych eksmisjach, sugerowane usunięcie lokalu z zasobu
mieszkaniowego GMZ

1

brak

korytarz

✔

1

brak/ do
wymiany

1

brak

korytarz

✔

1

brak/ do
wymiany

umowa
najmu

-

-

-

-

22,68

2017

1

brak

1

do
do wymiany
wymiany

29,09

19,2

2018

1

brak w pokoju

✔

5

✔

✔

piec kaflowy

✔

1

62,54

43,74

2

✔

✔

✔

3

✔

✔

piec kaflowy

brak
nawiewu

dobry

parter

34

21,2

2018

1

brak

korytarz

✔

2

57. ul. Solna 8/7

dostateczny

2

13,9

13,9

2016

1

brak

korytarz

brak

1

brak

do wymiany do wymiany

brak

pokój na strychu; sugerowane usunięcie lokalu z zasobu mieszkaniowego GMZ

58. ul. Solna 8/9

dostateczny

2

27,5

13,5

2013

1

brak

korytarz

✔

1

brak

do wymiany do wymiany

brak

pokój na strychu; sugerowane usunięcie lokalu z zasobu mieszkaniowego GMZ

59. ul. Solna 9/2

dobry

1

23

23

2016

1

brak

korytarz

brak

1

60. ul. Solna 9/3

dobry

1

28,5

23

2019

1

brak

korytarz

✔

1

61. ul. Sportowa 1/3

dobry

1

36,3

26,4

2018

2

brak

korytarz

✔

3

415,27

249,17

b.d.

niedostateczny

1

33,57

21,72

51. pl. W.Reymonta 3c/4

dobry

poddas
ze

18,6

18,6

pl. W.Reymonta
8a/7

dobry

3

24,96

16,96

dobry

3

22,68

54. ul. Rzemieślnicza 9/4

dostateczny

1

ul. W.Sikorskiego
3/5

dobry

56. ul. Solna 4/1

52.

53. ul. Rynek 20/6

55.

62.

pl. Sprzymierzeńców
wykwaterowany
8

2012

korytarz ciemna

do
piec kaflowydo wymiany
wymiany
bliźniak

do
do wymiany piec kaflowy
wymiany
do
do wymiany piec kaflowy
wymiany
do
do wymiany piec kaflowy
wymiany

brak

brak
brak

brak

12 457,27

59 433,56

lokal zakwalifikowany do kapitalnego remontu po wymianie stropu
na lokal socjalny

54 268,71

silne
zawilgocenie

silne
zawilgocenie
silne
zawilgocenie

wspólny korytarz, stolarka drzwiowa do wymiany; ściany, sufity oraz podłoga
wymagają częściowego remontu; kuchnia metalowa brak ogrzewania łazienki,
ciepłą wodę użytkową zapewnia gppw typu junkers zamontowany w łazience
kuchnia pełni funkcję przedpokoju; stolarka drzwiowa do wymiany; sugerowana
sprzedaż

20 618,01

38 054,05

zdewastowany piec kaflowy, stolarka drzwiowa do wymiany; lokal
zakwalifikowany do kapitalnego remontu
stolarka drzwiowa do wymiany, stolarka okienna do remontu; lokal
zakwalifikowany do kapitalnego remontu - na lokal socjalny
ściany, sufity i podłogi do remontu; stolarka okienna częściowo do wymiany,
stolarka drzwiowa do wymiany, lokal o potencjale do zagospodarowania na cele
mieszkaniowe po przeprowadzeniu prac remontowych- atrakcyjne

0

przeznaczony pod muzeum miejskie

63. ul. S.Staszica 24/1

wykwaterowany

21,5

0

2009

1

brak

korytarz

✔

0

do sprzedania z całym budynkiem

64. ul. S.Staszica 24/2

wykwaterowany

49,87

0

2010

2

✔

-

✔

0

do sprzedania z całym budynkiem

65. ul. S.Staszica 24/3

wykwaterowany

49,36

32,08

2010

2

brak

mieszkan
ie

✔

0

do sprzedania z całym budynkiem

66. ul. Wojska Polskiego
33b/7

dobry

3

31,87

19,44

2018

2

✔

-

✔

3

do
do wymiany
wymiany

brak

✔

30 422,81

67.

ul. S.Wyszyńskiego
3/4

dobry

1

22,64

16,34

2016

1

brak

korytarz

✔

2

do
wymiany

✔

piec kaflowydo remontu

brak

15 088,06

68.

ul. S.Wyszyńskiego
8/4

dobry

2

32,43

23,89

2015

2

✔

✔

✔

1

brak

do wymiany

piec kaflowy

brak

42 484,29

69.

ul. S.Wyszyńskiego
8/5

dobry

poddas
ze

30,52

10,2

2009

2

✔

-

aneks k.

2

do
do wymiany
wymiany

piec kaflowy

brak

projekt na c.o. gazowe- niedokończone; zdane w trakcie remontu; stolarka
drzwiowa do wymiany; lokal atrakcyjny pod względem mieszkaniowym
z uwagi na brak odpowiedniej wysokości lokal nie spełnia wymogów lokalu
przeznaczonego na stały pobyt ludzi; , stolarka drzwiowa do wymiany;
sugerowane usunięcie lokalu z zasobu mieszkaniowego GMZ
do wykonania instalacja gazowa i wodno- kanalizacyjna, stolarka drzwiowa do
wymiany; lokal nie spełnia funkcji samodzielnego lokalu mieszkalnegosugerowana sprzedaż;
dojście do strychu wyłącznie przez mieszkanie, (należy rozwiązać problem
własności- części wspólne); stolarka okienna i drzwiowa do wymiany;

WYKAZ NIEUŻYTKOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ ZŁOTORYJA ZASOBÓW LOKALOWYCH
Lp.

70.

adres lokalu

ul. S.Wyszyńskiego
9/3

71. ul. Złota 2/3

stan ogólny
budynku

powierzpowierzdata
kondy
liczba łazienchnia
chnia
opuszczegnacja
pokoi ka
użytkowa mieszkalna nia lokalu

wc

Załącznik nr 1
media
stan
(gaz/wo instalacja
kuchnia ogólny
da/ścieki elektryczna
lokalu
)

umowa najmu

wykluczony
wykwaterowany

uwagi

dostateczny

1

34,1

25,2

2017

1

brak

korytarz

✔

1

do
piec kaflowydo wymiany
wymiany
do rozbiórki

brak

38 128,03

stolarka drzwiowa i okienna do wymiany, do wymiany instalacja gazowa i
wodno- kanalizacyjna, lokal zakwalifikowany do kapitalnego remontu wraz z
budową nowego pieca kaflowego oraz montażem kuchni metalowej bądź
zmiany systemu grzewczego na c.o. gazowe, część przedpokoju można
przeznaczyć na łazienkę z WC; rozkład mieszkania atrakcyjny;

dobry

1

64,12

46,81

2018

3

✔

✔

✔

2

do
do wymiany elektryczne
wymiany

✔

35 582,42

lokal w trakcie remontu- zlecenia UM na remont instalacji wodnokanalizacyjnej, montaż instalacji c.o. gazowe oraz prace remontowo- budowlane

2 880,35

1 742,72

1 127 044
skala 0-5

legenda:

stwierdzone
nawiew +
szacowany
system
usterki/
wentylakoszt
grzewczy
niedogodnoś
cja
remontu
ci

0 - do rozbórki

5- stan bardzo dobry
(do zamieszkania)

