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Wstęp 
Głównym celem, jaki wyznaczyłem obejmując urząd burmistrza, jest stabilny i długofalowy rozwój 

miasta, który można osiągnąć dzięki: 

1. Uczynieniu Złotoryi miastem przyjaznym mieszkańcom i przedsiębiorcom;  

2. Pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych i wspieraniu przedsiębiorców lokalnych; 

3. Rozwojowi oświaty. 

Wszystkie działania strategiczne, jak również wiele działań o charakterze bieżącym zostało 

podporządkowanych realizacji powyższych celów cząstkowych. 

Przede wszystkim Urząd Miejski został przeprogramowany na działania zmierzające do rozwiązywania 

problemów, z którymi borykają się mieszkańcy i przedsiębiorcy funkcjonujący w mieście. Uzyskano to 

m.in. przez obniżenie szczebla podejmowania decyzji w strukturze organizacyjnej. 

Dzięki temu wiele niemożliwych do załatwienia przez wiele lat spraw, znalazło swój szczęśliwy finał, lub 

bliskich jest ukończeniu. Działania te są i będą stale usprawniane, zwłaszcza jeżeli chodzi o prowadzenie 

ciągłego dialogu z mieszkańcami. 

W bieżącym roku należy zwrócić uwagę na wysoką skuteczność w pozyskiwaniu nowych inwestorów do 

złotoryjskiej podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co stało się możliwe dzięki ścisłej 

współpracy z LSSE, ale przede wszystkim uruchomieniu potencjału pracowników Urzędu Miejskiego, 

którzy profesjonalnie potrafili przygotować atrakcyjną i wielokierunkową ofertę dla inwestorów. Bazując 

na zdobytym w tym roku doświadczeniu, można śmiało założyć, że proces pozyskiwania inwestorów 

będzie nadal rozwijany. 

Dużą wagę przywiązano do problemów z jakimi boryka się złotoryjska oświata. Program podniesienia 

poziomu nauczania poprzez rozszerzenie oferty oświatowej jest stopniowo wdrażany m.in. przez 

poprawę współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, a także przygotowaniu do wprowadzenia 

programu klas sportowych. 

W trakcie roku zbiór celów cząstkowych został powiększony o rozwój budownictwa komunalnego i 

socjalnego, który z jednej strony odpowiada  potrzebom społecznym w tym zakresie, z drugiej zaś strony 

jest czynnikiem koniecznym, jeżeli wziąć pod uwagę potrzebę zapewnienia odpowiedniej liczby 

pracowników dla rozwijającego się gospodarczo miasta w perspektywie długofalowej. 

Wydaje się, że wyznaczony kierunek działania powinien zostać zachowany i rozwijany, co będzie możliwe 

przy dobrej współpracy z Radą Miejską.  

Wyzwaniem pozostaje relatywnie wysokie zadłużenie miasta, które wymusza bardzo ostrożną politykę 

inwestycyjną oraz rygorystyczną dyscyplinę w wydatkach bieżących. 
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Sytuacja zastana na początku kadencji – grudzień 2014 r. 

 

Gospodarka 

Pozytywne aspekty 

W miarę dobre przygotowanie terenów inwestycyjnych w złotoryjskiej podstrefie LSSE. 

Dobre podstawy materialne funkcjonowania przedsiębiorstwa komunalnego. 

Problemy 

Wysokie bezrobocie: ponad 1000 osób z terenu miasta bez pracy, 3000 złotoryjan pracujących poza 

miastem. Strukturalne bezrobocie w powiecie złotoryjskim. 

Złotoryja nierozpoznawalna na mapie gospodarczej Dolnego Śląska. 

Skomplikowane relacje z przedsiębiorcami na terenie miasta. 

Nie wszystkie tereny dogodne do inwestycji ujęte jako tereny przemysłowe w MPZP. 

Inne okoliczności 

4 firmy działające w złotoryjskiej podstrefie LSSE.  

Decyzja środowiskowa w sprawie obwodnicy Złotoryi, jednak bez terminu realizacji inwestycji. 

 

Oświata 

Pozytywne aspekty 

Dobrze rozbudowana baza sportowa przy szkołach oraz przy ul. Wiosennej. 

Doświadczeni nauczyciele w placówkach oświatowych. 

Problemy 

Skoncentrowanie placówek oświatowych w jednej, peryferyjnej części miasta, w jednym budynku. 

Niekonkurencyjna oferta Gimnazjum Miejskiego względem gimnazjum przy ul. Kolejowej. 

Brak skoordynowanych działań i ścisłej współpracy pomiędzy jednostkami oświatowymi w mieście oraz 

jednostkami oświatowymi, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe. 

Konflikty w środowisku pracowniczym w niektórych jednostkach oświatowych. 

Niewykorzystany w pełni potencjał zaplecza sportowego miasta. 

Duży odsetek młodzieży kontynuującej naukę poza Złotoryją. 
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Inne okoliczności 

Świetlica terapeutyczna w centrum miasta, dedykowana przede wszystkim dzieciom ze Szkoły 

Podstawowej nr 1. 

Wyniki nauczania nieodbiegające od średniej dla Dolnego Śląska. 

 

Ludzie 

Pozytywne aspekty 

Przygotowana platforma informatyczna do komunikacji z mieszkańcami. 

Duża aktywność społeczna na terenie miasta w zakresie sportu, kultury oraz wielu inicjatyw 

obywatelskich. 

Istniejący katalog imprez miejskich. 

Problemy 

Niedostatek mieszkań komunalnych (ok. 400 rodzin oczekujących) i brak koncepcji rozwiązania tego 

problemu. 

Utrudniony dostęp mieszkańców do informacji publicznej i narastające z tego powodu konflikty. 

Brak dialogu Urzędu Miejskiego z mieszkańcami, ewentualnie wysłuchiwanie tylko niektórych grup 

mieszkańców. 

Długotrwałe pomijanie drobnych potrzeb mieszkańców, które z czasem urosły do wielkich problemów. 

Ciągnące się latami konflikty i procesy sądowe z mieszkańcami i przedsiębiorcami. 

Niepoprawne relacje pracownicze w Urzędzie Miejskim i w niektórych jednostkach podległych. 

Zepchnięcie na margines mieszkańców najbardziej oddalonych osiedli. 

Inne okoliczności 

Imprezy miejskie przeprowadzane z reguły poza centrum. 

 

Pozostałe 

Pozytywne aspekty 

Merytoryczna i profesjonalna kadra w Urzędzie Miejskim i w większości jednostek podległych. 

Dobrze przygotowana, na wysokim poziomie baza informatyczna w Urzędzie Miejskim 

Przygotowane podstawy pod projekty, na które staraliśmy się o fundusze zewnętrzne. 
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Dobre relacje z miastami partnerskimi Mimoniem (Czechy) oraz Pulsnitz (Niemcy), a także przygotowany 

grunt pod kontakty z miejscowością Kalnik (Chorwacja). 

Problemy 

Brak analizy obszarów, które generują duże obciążenie dla budżetu miasta. 

Niewydajny układ komunikacyjny, brak obwodnicy oraz dróg pozwalających ominąć główne arterie 

miejskie. 

Niepoprawne relacje ze Starostwem Powiatowym. Izolacja Złotoryi wśród jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Niezałatwiona sprawa przekazanych przez ANR gruntów pod budowę dalszej części ul. Lubelskiej. 

Stosunkowo duże zadłużenie Miasta. 

Przewaga liczebna radnych w Radzie Miejskiej z komitetu byłego Burmistrza. 

Nierozstrzygnięte lub przedłużające się spory z mieszkańcami i firmami realizującymi przedsięwzięcia na 

terenie Złotoryi. 

Brak koncepcji rozwiązania problemu odprowadzania wód deszczowych i rozłączania kanalizacji 

ogólnospławnej w mieście. 

Brak połączeń kolejowych w ruchu pasażerskim z Legnicą i dalej z Wrocławiem. 

Okrojona oferta autobusowej komunikacji międzymiastowej. Połączenia z Legnicą w zdecydowanej 

większości oparta na busach.  Brak połączeń w godzinach nocnych i wieczornych. 

Inne okoliczności 

Zapisana w aktach notarialnych konieczność uzbrojenia działek przy ul. Lubelskiej. 

Mocno zróżnicowane pod względem komfortu życia, struktury społecznej oraz jakości infrastruktury 

dzielnice miasta. 

Brak krytego basenu oraz nieczynny basen letni. 

Centrum przesiadkowe komunikacji masowej zlokalizowane na pl. Wł. Reymonta 
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Wypracowane w ciągu roku rozwiązania 

 

Gospodarka 

Sukcesy 

Trzech nowych inwestorów w złotoryjskiej podstrefie LSSE – docelowo ponad 700 miejsc pracy i 274 mln. 

inwestycji. 

Promocja miasta jako ośrodka przyjaznego inwestorom: asystent inwestora, strona w internecie, ulgi 

inwestycyjne w podatku od nieruchomości oraz pracownicy wyznaczeni do kontaktów z inwestorem. 

Udogodnienia dla przedsiębiorców w Rynku, możliwość dostaw w trakcie dnia pracy, a także ścisła 

współpraca z przedsiębiorcami inwestującymi w Złotoryi 

Bliska współpraca z LSSE. Rozpoczęcie prac nad ponad dwukrotnym poszerzeniem podstrefy LSSE (o 

kolejne 54 ha), rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie poszerzenia strefy o 19,5 ha. Wstępna 

deklaracja LSSE w sprawie budowy hali modułowej i stworzeniem inkubatora przedsiębiorczości. 

Stopniowe zagospodarowanie pustych lokali użytkowych na dogodnych warunkach najmu, jako pomoc 

dla lokalnych przedsiębiorców. 

Stopniowe rozszerzanie zakresu działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego aby w 

większym stopniu obsługiwało mienie komunalne (obsługa oświetlenia miejskiego). 

Inne działania  

Zakończenie procesu projektowania modernizacji oczyszczalni ścieków. 

Sprawy niezałatwione 

Nie udało się otworzyć komunikacji wokół Skweru 7 Mieszczan ze względu na uzasadnioną obawę 

naruszenia trwałości projektu rewitalizacji Rynku. 

Nie udało się przeprowadzić w nowe miejsce Straży Miejskiej i tym samym zwolnić dotychczasowe 

pomieszczenia pod działalność gastronomiczną, co wymusiło decyzję o pozostaniu na kolejny rok punktu 

gastronomicznego „Zielony Grzybek”. 

 

Oświata 

Sukcesy 

Wypracowanie wspólnej polityki oświatowej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja. 

Rozpoczęcie procesu racjonalizacji systemu miejskiej oświaty, przygotowania do połączenia SP3 z 

Gimnazjum.  
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Doprowadzenie do podjęcia uchwały o utworzeniu w roku szkolnym 2016/17 klas sportowych w Szkole 

Podstawowej nr 3 i w Gimnazjum Miejskim. 

Zmniejszenie liczby uczniów w klasach I i II Gimnazjum Miejskiego. 

Sprawy problematyczne 

Liczba przyjętych uczniów do pierwszej klasy Gimnazjum Miejskiego znacznie poniżej oczekiwań. 

Nie zażegnano konfliktów pracowniczych w niektórych placówkach oświatowych. 

 

Ludzie 

Sukcesy 

Bliższy kontakt z mieszkańcami, prowadzenie dialogu z mieszkańcami i stowarzyszeniami, wypracowanie 

platformy współpracy. 

Stopniowe rozwiązywanie przejętych konfliktów z mieszkańcami i stowarzyszeniami. 

Uruchomienie kanału informacyjnego "Zadaj pytanie Burmistrzowi" - udzielono odpowiedzi na ponad 

600 pytań. 

Zwiększenie przejrzystości działania Urzędu Miejskiego, rejestr umów, odblokowanie dostępu do 

informacji, stworzenie stanowiska rzecznika prasowego 

Przeniesienie imprez masowych do centrum miasta i wykorzystanie inicjatywy mieszkańców przy ich 

organizacji: Dni Miasta, Zlot Fanów Ewy Farnej, Piknik Napoleoński. 

Powiększona oferta kulturalna ZOKiRu: "Teatr trzech pokoleń", koło fotograficzne, reaktywacja chóru 

Włączenie, z wykorzystaniem inicjatywy społecznej, większej liczby mieszkańców do obchodów świąt 

narodowych i rocznic: 30 sierpnia, 11 listopada, 13 grudnia. 

Działania poprawiające jakość życia mieszkańcom: przystanek koło ZOKiRu, kosze na psie odchody, 

sprawne załatwianie spraw zgłaszanych przez mieszkańców. 

Konsultacje z mieszkańcami i organizacjami społecznymi w ważnych dla społeczności lokalnych sprawach. 

Wysłuchiwanie opinii mieszkańców. 

Gazeta Złotoryjska uzyskała wolność wypowiedzi i atrakcyjniejszą szatę graficzną równocześnie obniżono 

koszty jej wydawania. 

Inne działania 

Diagnoza relacji pracowniczych w Urzędzie Miejskim i w jednostkach zależnych. Na podstawie wyników 

dokonywana jest stała poprawa stosunków międzyludzkich w miejscu pracy. 

Pełna, comiesięczna informacja dla radnych na temat działań podjętych przez Urząd Miejski. 
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Sprawy problematyczne 

Doprowadzenie przez grupę mieszkańców z byłym Burmistrzem na czele oraz części opozycyjnych 

radnych do zablokowania prac nad budową przedłużenia ul. Lubelskiej i spięcia ul. Wojska Polskiego z ul. 

Bolesława Krzywoustego. 

Konflikt z radnymi na początku roku w sprawie punktów sprzedających alkohol w mieście. 

 

Pozostałe obszary 

Sukcesy 

Doprowadzenie do wpisania obwodnicy Złotoryi na listę główną inwestycji województwa dolnośląskiego. 

Budowa dobrych relacji z wójtami i burmistrzami powiatu złotoryjskiego oraz gmin i miast dalej 

położonych. 

Promocja miasta w mediach: telewizja, radio, internet, prasa, targi branżowe. 

Pozyskanie 1,30 mln. złotych na I etap modernizacji stadionu. 

Poczynienie starań w celu zakończenia rozpoczętych przed 2015 r. spraw sądowych bez zbędnej zwłoki i 

dodatkowych kosztów dla miasta. 

Doprowadzenie do poprawnych stosunków ze Starostwem Powiatowym w celu ścisłej współpracy przy 

przedsięwzięciach dotyczących miasta i regionu. 

Doprowadzenie do stabilnej i na partnerskich zasadach współpracy z Radą Miejską. 

Uruchomienie kina cyfrowego. 

Poszerzony względem przejętego projektu, gruntowny remont ul. Słowackiego.  

Usprawnienie komunikacji na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego i ul. Sienkiewicza. 

Inne działania 

Miasto Złotoryja przystąpiło do LGD Partnerstwo Kaczawskie. 

Podjęto szereg działań promujących Złotoryję na Dolnym Śląsku i w Kraju. 

Konsekwentne podejście do remontu dróg - oprócz nawierzchni remont i rozbudowa infrastruktury 

podziemnej. 

Rozpoczęto starania wraz z Gminą Wiejską Złotoryja oraz Gminą Zagrodno nad przeniesieniem się do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce, co powinno przynieść wymierne 

oszczędności dla mieszkańców. 

Odnowiono kontakty z TBS z Kamiennej Góry w sprawie budowy mieszkań w systemie budownictwa 

społecznego na terenie Złotoryi. 
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Utrzymano pozytywne relacje z miejscowościami Mimoń, Pulsnitz i Kalnik. Nawiązano bliskie relacje z 

polonią francuską oraz władzami samorządowymi Wittelsheim w Alzacji (Francja). 

Rozpoczęto prace nad nowym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Racjonalizacja kosztów funkcjonowania Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji. 

Sprawy problematyczne 

Nie rozwiązano głównych problemów związanych z zarządzaniem substancją mieszkaniową i pozostałym 

mieniem komunalnym, którą sprawuje z ramienia Urzędu Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne. 

Nie podjęto działań zmierzających do radykalnej poprawy funkcjonowania Przychodni Rejonowej. 

Sprawy sądowe: z powództwa „Piekarnia – Cukiernia” Anna i Grzegorz Baran Sp. J. – przegrana w I 

instancji, sprawa z powództwa Budromax s.c. – przegrana w I instancji,  sprawa z powództwa Galmont 

Anna Galińska – w toku. 


