
INFORMACJA 

Z  DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY ZŁOTORYJA W ROKU 2018 

 

 

Na sesji w miesiącu styczniu 2018 r. Rada wysłuchała informacji o planowanych remontach 

dróg powiatowych na terenie gminy w 2018 r. złożonej przez Kierownika Powiatowego Zarządu 

Dróg p. Henryka Krupę. W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez 

obszar Gminy Złotoryja planowane są prace o wartości 182.500,00 zł, planowane jest również 

zadanie inwestycyjne z udziałem Partnerskim Gminy Złotoryja (remont drogi powiatowej nr 2618 D 

w m. Kozów) o wartości 666.283,00 zł. 

 

Na sesji w miesiącu lutym 2018 r. Rada wysłuchała informacji o stanie bezrobocia w Gminie 

Złotoryja w 2017 r., złożonej przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. 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 2017 r. Średnie 

wynagrodzenie nie zostało osiągnięte przez nauczycieli mianowanych – dodatki wyrównawcze 

zostały wypłacone w terminie do 31.01.2018 r. 

 

Na  sesji  w miesiącu marcu 2018 r. Rada zapoznała się z informacją z działalności Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie-Osiedlu za 2017 r. i sprawozdaniem z 

wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Złotoryja za 2017 r. oraz z wykonania Gminnego Programu Narkomanii za 2017 r. Powiatowy 

Lekarz Weterynarii – Danuta Pawicka-Stefanko zapoznała Radnych z zasadami bioasekuracji 

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków 

podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 

 

Na sesji w miesiącu kwietniu 2018 r.  Rada Gminy przyjęła informację z działalności 

Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowcu za 2017 r. 

oraz sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Złotoryja z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2017 

r.  

 

Na sesji w miesiącu maju 2018 r. Rada Gminy przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa, 

porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy za 2017 r. oraz  informację 

o stanie środowiska i ekologii w Gminie Złotoryja. 

 

Na sesji w miesiącu czerwcu 2018 r. Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy za 2017 r., jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy. Ponadto uchwalono plan 

pracy Rady Gminy na II półrocze 2018 r., i przyjęto plany pracy komisji stałych na II półrocze 2018 

r.  Radni dokonali również wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy. 

 

Sesja w miesiącu sierpniu 2018 r. została zwołana przez Wójta Gminy Złotoryja celem podjęcia 

uchwał – m.in. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na realizację zadań 

inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej 

emisji, polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie 

ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Złotoryja. 

 



Na sesji w miesiącu wrześniu  2018 r. Rada Gminy rozpatrzyła i przyjęła informację 

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. Wśród podjętych uchwał znajdował się m.in. 

„Program usuwania azbesty z terenu Gminy Złotoryja”. 

 

Na sesji w miesiącu październiku 2018 r. Rada Gminy przyjęła informację o stanie realizacji 

zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny i informację z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Złotoryi za 2017 r. 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 2017 r. Podobnie 

Pani  Wójt Gminy Maria Leśna przekazała informację o oświadczeniach  majątkowych za 2017 r. 

złożonych przez kadrę kierowniczą urzędu gminy i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych.  

 

W miesiącu listopadzie 2018 r. odbyła się I Sesja nowej kadencji Rady Gminy 2018-2023, na 

której  Radni i Wójt wybrani w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października (i 4 listopada) 

2018 r., otrzymali zaświadczenia o wyborze na swe funkcje oraz złożyli ślubowania. Zgodnie ze 

nowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym od kadencji 2018-2013 przebieg Sesji 

musi być rejestrowany kamerą i zapis ten jest udostępniany w BIP-ie urzędu. Zmienił się również 

sposób głosowania jawnego Radnych – odbywa się on za pomocą urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań Radnych, które również udostępniane  

są w BIP-ie urzędu. 

 Rada Gminy ponadto przyjęła informację o działalności bibliotek i świetlic wiejskich na 

terenie gminy za 2017 r. oraz informację z działalności sportowej i turystycznej w gminie w 2018r.  

Rada przyjęła również program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

  

Na sesję w dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy zaplanowała uchwalenie, m.in.: 

- budżetu gminy na 2019 r. 

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. 

- planów pracy Rady Gminy na I półrocze 2019r., i planów pracy komisji stałych na I półrocze 

2019 r.  

 

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 miesiąca stycznia do miesiąca listopada Rada podjęła 95 uchwał (kadencja 2014-

2018 – 86).  Na sesję grudniową przygotowano  …. 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 współpracy z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, „Lokalnego Programu 



Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”, „Programu usuwania azbestu z terenu 

Gminy Złotoryja”, aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Złotoryja, 

- aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Złotoryja na lata 2015-2020, 

- przyjęcie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego 

Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. 

 

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

- Programu Współpracy Gminy Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, 

- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu,  

- zmiany Statutu Gminy Złotoryja, 

- podziału Gminy Złotoryja na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic, siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych, 

- zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych 

przewozów pasażerskich, 

- dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

- ustanowienia służebności przesyłu, 

- przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu 

ochrony środowiska, polegających na zmianie systemu ogrzewania,  

- ustalania trybu udzielania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy 

Złotoryja, 

- ustalania szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych. 

 

Na każdej sesji radni zgłaszali wnioski i interpelacje, na które w większości Wójt Gminy 

odpowiedział 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 zgłaszali wnioski i interpelacje, 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, pielęgnacji 

terenów przydrożnych, 

- poprawy jakości funkcjonowania systemu odbioru odpadów od mieszkańców,  

- podjęcia działań w sprawie nielegalnie składowanych odpadów, 

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

świetlne, 

- remontów palców zabaw i obiektów sportowych, 

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

i interpelacji). 

 

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

 

100%   –   4 sesje  

93%     –   4 sesje 

86%     –   1 sesja       Przewodniczący Rady Gminy 

79%     –   1 sesja                          Jan Tymczyszyn / Jacek Parański 

 


