
INFORMACJA 

Z  DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY ZŁOTORYJA  W  ROKU  2016. 

 

 

 

  W roku 2016 Rada Gminy Złotoryja odbyła 11 sesji, 10 zgodnie 

z ustalonym planem pracy oraz 1 dodatkową. 

 

    

                        Na sesji odbytej w m-cu styczniu 2016r.  Rada wysłuchała informacji 

o planowanych remontach dróg powiatowych na terenie gminy w 2016r. złożonej przez 

Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Henryka Krupę. W ramach bieżącego utrzymania 

dróg powiatowych przebiegających przez obszar gminy Złotoryja planowane są do 

wykonania prace na wartość 171 tys. zł. P.Krupa przedłożył również szczegółową informację 

z wykonania zadań remontowych na drogach powiatowych za 2015r. 

 

 

                        Na sesji odbytej w m-cu lutym 2016r.  Rada wysłuchała informacji 

o stanie bezrobocia w Gminie Złotoryja za 2015r, złożonej przez Zastępcę Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi Panią Jolantę Adamiec. Przewodniczący Rady Gminy 

zapoznał Radnych ze złożonym przez Wójta Gminy Złotoryja sprawozdaniem z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotoryja za 2015r. Średnie wynagrodzenie nie 

zostało osiągnięte przez nauczycieli kontraktowych i mianowanych - dodatki uzupełniające 

zostały wypłacone w terminie do 31.01.2016r. 

 

     

   Na  sesji odbytej w m-cu marcu 2016r. Rada zapoznała się 

z informacją z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie-

Osiedlu za 2015r. i sprawozdaniem z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Złotoryja za 2015r. oraz z wykonania 

Gminnego Programu Narkomanii za 2015r. 

 

 

Na sesji w m-cu kwietniu 2016r.  Rada Gminy przyjęła informację 

z działalności Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą 

w Gierałtowcu za 2015r. oraz sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy 

Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego za 2015r. Rada zatwierdziła również taryfy za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustaliła dopłaty dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

 

   Na sesji w m-cu maju 2016r. Rada Gminy przyjęła informację o stanie 

bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy za 

2015r. oraz  informację o stanie środowiska i ekologii w Gminie Złotoryja. Rada Gminy 

zatwierdziła również roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Zakładów Opieki 

Podstawowej w Złotoryi z/s w Gierałtowcu. 

 

 



   Na sesji w m-cu  czerwcu 2016r. Rada Gminy: 

- przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r., 

- udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy. 

Rada ponadto uchwaliła plan pracy Rady Gminy na II półrocze 2016r., i przyjęła plany pracy 

komisji stałych na II półrocze 2016r.  

 

 

   Na sesji w m-cu  wrześniu  2016r. Rada Gminy rozpatrzyła i przyjęła 

informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r.  

 

 

Na sesji w m-cu  październiku 2016r. odbyły się dwa posiedzenia 

Rady Gminy Złotoryja. Na sesji w dniu 13 października 2016r. Rada podjęła szereg uchwał 

dotyczących wyrażenia zgodny na nabycie nieruchomości przeznaczonych dla osób 

poszkodowanych w pożarze wielorodzinnego budynku komunalnego w Nowej Ziemi. Sesja 

poświęcona była omówieniu sytuacji rodzin i gminy po pożarze, a także ustaleniu sposobu 

postępowania w celu likwidacji skutków pożaru. 

Na sesji w dniu 28 października 2016r. Rada Gminy przyjęła 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny i informację 

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi za 2015r. Ponadto zgodnie 

z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący 

Rady Gminy Jan Tymczyszyn przekazał Radzie Gminy informację o złożonych przez radnych  

oświadczeniach majątkowych za 2015r. Podobnie Pani  Wójt Gminy Maria Leśna przekazała 

informację o oświadczeniach  majątkowych za 2015r. złożonych przez kadrę kierowniczą 

urzędu gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

 

                        Na sesji w m-cu  listopadzie 2016r. Rada Gminy przyjęła informację 

o działalności bibliotek i świetlic wiejskich na terenie gminy za 2015r. oraz informację 

działalności sportowej i turystycznej w gminie w 2016r.  Określiła też m.in.: 

-  stawki podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, 

- stawki podatku od środków transportowych, 

- wysokość opłaty od posiadania psów. 

 

    

Na sesję w dniu 29 grudnia 2016r. Rada Gminy zaplanowała uchwalenie, 

m.in.: 

-  budżetu gminy na 2017r. 

-  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r. 

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na lata 2017-2020, 

- plany pracy Rady Gminy na I półrocze 2016r., i plany pracy komisji stałych na I półrocze 

2017r.  

 

 

   Na każdej sesji Rada Gminy przyjmowała informację z działalności 

Wójta Gminy w okresie między sesjami i podejmowała szereg uchwał, tak problemowych, 

jak i organizacyjnych.    

 

W okresie od m-ca stycznia do m-ca listopada Rada podjęła  102 

uchwały.  Na sesję grudniową przygotowano 12  projektów uchwał. 

 



Uchwały problemowe między innymi dotyczyły: 
- budżetu gminy i jego zmian, 

- zaciągnięcia pożyczek i kredytów długoterminowych, 

- wymiaru podatku i opłat , 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wybranych terenów gminy oraz jego uchwalenia, 

- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

- nabycia, zbycia i wydzierżawienia nieruchomości, 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja, 

         - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Złotoryja, programu gospodarki niskoemisyjnej, programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

 

Uchwały organizacyjne między innymi dotyczyły: 
- organizacji funkcjonowania Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, 

- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

- obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność gminy Złotoryja, 

- Programu Współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umów najmu. 

 

 

   Na każdej sesji  zgłaszane były przez radnych interpelacje i wnioski, 

na które w większości Pani Wójt udzieliła odpowiedzi na danej sesji. Natomiast interpelacje 

i wnioski zgłaszane pod adresem innych podmiotów zostały im przesłane, a informacje 

o możliwości ich realizacji były  przekazywane radnym. Wnioski dotyczyły zarówno spraw 

bieżących, wymagających czasem rozwiązania pojedynczych spraw danej miejscowości i jej 

mieszkańców, jak też spraw problemowych.  

Radni zgłosili 78 wniosków i interpelacji, które najczęściej dotyczyły:    

- remontów i napraw dróg gminnych i powiatowych oraz poprawy bezpieczeństwa na nich, 

w tym również ich oznakowania, zainstalowania progów zwalniających , luster drogowych, 

- wycinki drzew przydrożnych lub ich pielęgnacji, 

- poprawy jakości funkcjonowania systemu odbioru odpadów od mieszkańców, 

- naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego, jak też rozbudowy sieci o dodatkowe punkty 

świetlne, 

- poprawy estetyki miejscowości w gminie i inne (szczegółowo odnotowane w rejestrze 

wniosków i interpelacji). 

 

 

  Obecność radnych na sesjach (I-XI) kształtowała się następująco: 

 

-  100 % obecność na -  2 sesjach 

-   93 % „   -  5 sesjach 

-   87%         „  -   3 sesjach 

Przewodniczący   Rady Gminy 

 

Jan Tymczyszyn 


