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Szanowni mieszkańcy 
miasta i gminy Złoty Stok
Wychodząc naprzeciw Państwa oczeki-
waniom zespół redakcyjny Biuletynu In-
formacyjnego Miasta i Gminy Złoty Stok, 
w porozumieniu z burmistrz Grażyną 
Orczyk, podjął decyzję o zwiększeniu na-
kładu naszego publikatora oraz o zmianie 
szaty graficznej. Od tego numeru Biule-
tyn wydawany będzie w formie gazeto-
wej, dzięki czemu zyskujemy dodatkową 
powierzchnię na publikację artykułów 
i wszystkie zdjęcia drukowane będą 
w kolorze. Mamy nadzieję, że zarówno 
zwiększony nakład, jak i nowa szata 
graficzna, przypadną Pastwu do gustu. 
Życzymy miłej lektury.

Redakcja

Nowe świadczenia 
w ośrodku pomocy 
społecznej 
Świadczenie rodzicielskie, Złotówka 
za złotówkę, Rodzina 500+

czytaj na str. 9

Bezpłatna pomoc prawna
Porad prawnych udzielają adwokaci i rad-
cowie prawni przez 5 dni w tygodniu, od 
poniedziałku do piątku, w godz. od 14.00 
do 18.00, we wtorki od 12.00 do 16.00 

czytaj na str. 10

Ferie zimowe 2016
Program tegorocznych ferii dla dzieci 
z gminy Złoty Stok został przygotowa-
ny przez Centrum Kultury i Promocji. 
W ofercie nie zabrakło atrakcji i zabaw na 
terenie gminy, ale również poza nią

czytaj na str. 11

Dzieci z Piwnicy
Właśnie obchodzimy pierwszą rocznicę 
istnienia naszej grupy teatralnej „Dzieci 
z Piwnicy”. Inicjatywa stworzenia kółka 
zrodziła się dokładnie rok temu, w ferie

czytaj na str. 12

III Złoty Bal Charytatywny 
Rady Rodziców
30 stycznia odbył się bal charytatywny, 
który stał się już tradycją karnawałową 
w naszej społeczności

czytaj na str. 15

(Red.) 22.01.2016 r. w hotelu „GOLD STOK” w Zło-
tym Stoku odbyło się spotkanie noworoczne przed-
stawicieli władz miasta z radnymi, sołtysami, staro-
stą ząbkowickim i radnymi powiatu ząbkowickiego, 
księżmi, kierownikami gminnych jednostek organi-
zacyjnych, prezesami stowarzyszeń i spółek, przed-
stawicielami organów bezpieczeństwa publicznego 
i służby zdrowia, leśnikami oraz starotą Bilej Vody 
Miroslavem Kocianem. Burmistrz Grażyna Orczyk 
i  przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wieja 
przedstawili krótką prezentację multimedialną 
z realizacji zadań w 2015 r. dziękując jednocześnie 
wszystkim zebranym za okazaną pomoc i wsparcie. 
Spotkanie było okazją do rozmów o  przyszłości 
gminy i planowanych wspólnych przedsięwzięciach. 
Oprawę artystyczną zapewniła pani Urszula Wróbel 
występem zespołu „Wesołe Nutki” z Mąkolna.

Uroczyste spotkanie noworoczne

Susza hydrologiczna nadal 
trwa. Tak suchego roku nie pamię-
tają nawet najstarsi mieszkańcy 
naszego miasta. Od trzech lat zimy 
są prawie bezśnieżne, sucha jesień 
a od wiosny 2015 roku nie padał 
długotrwały deszcz. Tak suchy 
okres spowodował, że całkowicie 
wyschły wszystkie strumienie wo-
kół „Jawornika”. Zniknął nawet 
podziemny wodospad w „Kopalni 
Złota”, a z kopalni wypływa tylko 
strużka wody. We wsiach wysycha-
ją kolejne studnie. Mieszkańcy 
sołectw pogłębiają swoje studnie 
lub wiercą nowe (głębsze). We wsi 
Laski wiele osób podłącza się do 
wodociągu. Brak wody odczuwal-
ny jest na coraz większym obszarze 
naszej gminy. 

Podobnie jest we wsi Ożary czy 
Doboszowice – wsie te nie mają 
wodociągu, a  studnie zasilające 
indywidualne gospodarstwa daw-
no już wyschły. Nie jesteśmy od-
osobnieni. W naszym kraju wiele 
gmin ma takie problemy, a w na-
szym mieście problemy takie po-
jawiały się w przeszłości wielokrot-
nie. 

Stan suszy w naszej gminie trwa 
od czerwca ubiegłego roku. Wielu 
mieszkańców prawie tego nie od-
czuwa. Część z Państwa zauważa, 
że woda w kranach ma inny smak 
i  zawiera więcej kamienia – co 
widać w czajnikach. 

Od czerwca 2015 r. kupujemy 
wodę z  Kamieńca Ząbk. Wydaj-
ność naszych ujęć zabezpiecza ok. 
15-20% dobowego zapotrzebowa-
nia na wodę. Pompowanie odbywa 
się każdego dnia – w  niedzielę, 
święta, dni wolne od pracy. Ogrom 
pracy pracowników spółki „WOD-
-KAN” finansowo wspierają władze 
samorządowe. Średnio co miesiąc, 

za zakupioną wodę płacimy ok. 
25-27 tys. zł. W okresie od czerwca 
do stycznia wydaliśmy na ten cel 
191 375,27 zł.

Długoterminowe prognozy 
pogody nie dają nadziei na mokrą 
wiosnę czy lato. Nadal ma być 
sucho. Zmusza nas to do kolejnych 
działań, które zapewnią nam wodę 
w kranach. Pierwsze działania ma-
jące na celu zminimalizowanie 
ubytków (strat wody na sieci) to 
wymiana dużej części wodociągu 
do granicy gmin w miejscowości 
Sosnowa. Wodociągiem tym pom-
pujemy wodę z  Kamieńca Ząbk. 
Obecnie trwa wymiana pierwsze-
go odcinka o długości 400 m, a ko-
lejny odcinek 500 m wykonamy 
w  marcu. Na materiał konieczny 
do wykonania remontu gmina 
wyda prawie 100 tys. zł, a robociznę 
bezpłatnie zapewnia spółka „WOD-
-KAN”.

Drugim działaniem jest poszu-
kiwanie dodatkowych ujęć wody. 
W  styczniu przeprowadziliśmy 
szerokie działania poszukiwacze, 
dzięki którym już w  lutym wyko-
nany będzie pierwszy odwiert 
poszukiwawczy. Opracowany przez 
spółkę „WOD-KAN” plan wykluczył 
możliwość poszukiwań wody w re-
jonie obecnych ujęć wody dla wsi 
Bila Voda w  Czechach. Wieś ta 
obecnie, tak jak i w ubiegłym roku, 
boryka się z  brakiem wody na 
swoich ujęciach. Przyjęty do reali-
zacji plan prac poszukiwawczych 
ma duże prawdopodobieństwo 
powodzenia. Pierwszy etap to od-
wierty poszukiwawcze w  rejonie 
obecnych ujęć wody na „Jaworni-
ku”. W sytuacji wystąpienia arsenu 
w tych lokalizacjach – o czym na 
obecną chwilę naukowcy nie prze-
sądzają, kolejnym etapem będzie 

odwiert w rejonie dużego 
obszaru wodonośnego, skał 
wapienia, w  rejonie przy-
granicznym, tzw. „Wiśniowy 
sad”. W  sytuacji niepowo-
dzenia, kolejny planowany 
obszar poszukiwań, to re-
jon granicy naszej gminy 
(obręb Błotnicy) przy zbior-
niku „Kozielno”. We wsi Ko-
zielno, przy plaży jeziora, 
zlokalizowana jest studnia 
o głębokości 70 m, wydajności 60 
m3/godz. Taka studnia wybudo-
wana na naszym terenie przy je-
ziorze zapewniałaby zaopatrzenie 
w  wodę miasta Złoty Stok i  oko-
licznych sołectw. Jest to jednak 
inwestycja wymagająca ogrom-
nych nakładów finansowych, m.in. 
budowy studni, stacji uzdatniania 
wody, wodociągu przesyłowego, 
przepompowni itp. 

Mamy nadzieję, że zintensyfi-
kowane działania przyniosą ocze-
kiwane rezultaty, jednakże nie 
można określić ram czasowych, 
kiedy to zostanie sfinalizowane. 
Szacunkowo, od kilku do kilkuna-
stu miesięcy. Prace te będą wyma-
gały przeznaczenia kolejnych pie-
niędzy z budżetu gminy, co z obec-
nie realizowanym zakupem wody 
jest trudne do udźwignięcia.

W związku z tak trudnym okre-
sem i  poniesionymi dotychczas 
wydatkami na zakup wody, zdecy-
dowaliśmy się zaproponować rad-
nym wprowadzenie podwyżek cen 
za wodę na okres braku wody na 
naszych ujęciach. Jeżeli w najbliż-
szych miesiącach poszukiwania 
wody nie przyniosą rezultatu, to 
od 15 maja 2016 roku wprowadzo-
na zostanie nowa taryfa cenowa 
na wodę. Podwyżka cen wody 
dotknie jednak tylko mieszkańców 

miasta Złoty Stok i  wsi Płonica 
i  Błotnica, ponieważ to dla tych 
mieszkańców kupujemy wodę, 
a nie można tymi kosztami obcią-
żać mieszkańców pozostałych wsi, 
które mają własne dobrze działa-
jące na obecną chwilę ujęcia. 

Z wyliczeń wynika, że będzie to 
niestety bardzo duża podwyżka. 
Głównym założeniem wzrostu cen 
wody jest to, by na czas kryzysu 
mieszkańcy pomogli udźwignąć 
ogromne wydatki jakie nas czeka-
ją. Miejmy wszyscy nadzieję, że 
podwyżka cen będzie obowiązy-
wała w krótkim okresie, kilku mie-
sięcy, może roku. Miejmy też na-
dzieję, że uda nam się wybudować 
nowe ujęcie wody, które zabezpie-
czy nasze miasto w wodę na okres 
suszy. 

Nie wyobrażam sobie, aby z na-
szych kranów nie leciała woda. 
Wszyscy pamiętamy czasy suszy, 
gdy woda w  kranach była tylko 
kilka godzin dziennie, gdy była 
dowożona beczkowozami. Podej-
mujemy wiele działań chcąc zapo-
biec takiej sytuacji. Prosimy Pań-
stwa o  zrozumienie i  wsparcie 
w tym trudnym czasie.

Dawid Knych 
prezes Zarządu „WOD-KAN”  

Sp. z o.o.

Problemy z wodą w Złotym Stoku
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Szanowni Państwo,
Za nami rok wspólnej pracy. Trudno w kilku-

nastu zdaniach dokonać posumowania całorocz-
nej pracy urzędu, radnych, szkół, przedszkoli, 
centrum kultury, spółek z udziałem gminy, orga-
nizacji i stowarzyszeń, mieszkańców gminy, a tak-
że naszych sympatyków i  przyjaciół. Dziękuję 
wszystkim Państwu, którzy przyczyniali się do 
rozwoju gminy i  realizacji wspólnych przedsię-
wzięć. Dzięki Waszej pomocy, wsparciu, pomysłom, 
pracy zrobiliśmy więcej niż zakładaliśmy. 

W  ubiegłym roku udało nam się wykonać 
remonty trzech dróg gminnych: ulicy Radosnej 
wraz z wymianą sieci wodociągowej, kanalizacji 
burzowej oraz oświetlenia ulicznego, drogi gmin-
nej Błotnica – Płonica, gdzie na odcinku 642 m.b. 
wykonaliśmy nawierzchnię bitumiczną oraz 
drogi w  Mąkolnie łączącej drogę powiatową 
z drogą krajową, gdzie na całej długości drogi – 
869 m.b. wyłożono nawierzchnię bitumiczną 
dwuwarstwową. Na zadania te wydatkowaliśmy 
blisko 1,5 mln złotych. 

Jako jedna z trzech gmin województwa dol-
nośląskiego otrzymaliśmy dofinansowanie unijne 
na realizację projektu „Budowa odnawialnych 
źródeł energii w  Gminie Złoty Stok”. Całkowita 
wartość projektu 435 958,77 zł, koszty kwalifiko-
wane – 381 276,77 zł, kwota dofinansowania – 
343 149, 00 zł. Dzięki temu projektowi w prywat-
nych budynkach mieszkalnych oraz w budynku 
szkoły zainstalowane zostały panele fotowolta-
iczne i pompy ciepła. W ramach konkursu gran-
towego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, finansowa-
nego z  budżetu Województwa Dolnośląskiego, 
wybudowany został nowy plac zabaw w Laskach. 
Mam nadzieję, że będzie on dobrze służył naj-
młodszym mieszkańcom sołectwa. 

Ważnym zadaniem było zbudowanie pozy-
tywnych relacji między organizacjami pozarzą-
dowymi a samorządem. Realizując ten cel, orga-
nizowaliśmy spotkania, prowadziliśmy konsulta-
cje społeczne, na stronie www.zlotystok.pl utwo-
rzyliśmy zakładkę z bazą danych o działających 
w Gminie organizacjach, realizowanych konkur-
sach, a 28.05.2015 r. w siedzibie CKiP uruchomio-
ny został punkt doradczy dla NGO, czynny w każ-
dy ostatni czwartek miesiąca, w  godzinach od 
16.00 do 18.00.

W okresie od kwietnia do października 2015 r. 
spotykaliśmy się z Państwem na starym, zabytko-
wym cmentarzu w Złotym Stoku. Z całego serca 
dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowa-
ły się w  akcję. W  tym roku złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie remontu mauzoleum Guttlerów. 
Mam nadzieję, że przekazany złotostockiej para-
fii kościół p.w. Świętej Trójcy, jak i  zabytkowy 
cmentarz waz z mauzoleum, odzyskają należny 
im blask. 

W tym roku ruszają nabory wniosków na za-
dania realizowane z udziałem środków unijnych. 
Konkurencja jest bardzo duża. W ubiegłym roku 
skupiliśmy się na przygotowaniu dokumentacji 
budowlanych i  projektów. Bardzo chcemy, aby 
nasze pomysły i wnioski znalazły uznanie u eks-
pertów, którzy będą je oceniać. Zrobimy wszyst-
ko, aby wykorzystać tę szansę.

Grażyna Orczyk 
burmistrz Złotego Stoku

1. 27.11.2015 r. gmina otrzymała z Sądu 
Okręgowego w Świdnicy pozew złożony przez 
Ciepłownię Złoty Stok „TERMEX” Sp. z  o.o. 
W  pozwie Ciepłownia „TERMEX” Sp. z  o.o. 
domaga się zapłaty przez gminę Złoty Stok 
kwoty 9.965.671 zł tytułem odszkodowania 
za zniszczenie w 2012 r. ciepłociągu, za bez-
umowne korzystanie z ciepłociągu od listo-
pada 2012 r. do kwietnia 2013 r., za utracone 
korzyści, utratę wartości przedsiębiorstwa. 
Powód wskazuje w pozwie na umyślne i bez-
prawne działanie poprzednich władz prowa-
dzące do zniszczenia ciepłociągu oraz urzą-
dzeń i instalacji z nim powiązanych, co w kon-
sekwencji doprowadziło do powstania szkód 
oraz pozbawienia przedsiębiorstwa przycho-
dów i utraty korzyści. Sąd zobowiązał gminę 
do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 
14 dni od otrzymania odpisu pozwu. Wska-
zując na 3 letni okres czasu jaki strona powo-
dowa miała na przygotowanie roszczenia, 
pozwu i jego liczącego 36 stron uzasadnienia, 
charakter i złożoność sprawy, wartość przed-
miotu sporu, obszerność argumentacji strony 
powodowej, poszukiwanie podmiotu ze-
wnętrznego świadczącego usługi prawnicze, 
który podejmie się zastępstwa procesowego 
w  niniejszej sprawie, a  także fakt, że stan 
faktyczny opisany w  pozwie miał miejsce 
w  trakcie poprzedniej kadencji, a  decyzje 
podejmowała osoba nie spra wująca już dzisiaj 
funkcji burmistrza, zwróciliśmy się do Sądu 
z wnioskiem o przedłużenie terminu na zło-
żenie odpowiedzi na pozew. Wniosek został 
uwzględniony. 

Niezależnie od pozwu w listopadzie gmi-
na otrzymała z Sądu Rejonowego w Ząbko-
wicach Śl. dwa wnioski o  zawezwanie do 
zawarcia próby ugodowej. Jeden wniosek 
złożony do Sądu przez spółkę „TERMEX” na 
kwotę 13.545.000,00 zł, oraz drugi złożony 
przez Złoty Stok Grupa S.A., która jest więk-
szościowym udziałowcem w spółce ciepłow-
niczej na kwotę 2.178.787,00 zł. Sąd wyznaczył 
terminy posiedzeń na dzień 30.12.2015 r. na 
godz. 12.30 i 12.35.

2. 1 grudnia 2015 r. odbyły się przetargi 
na sprzedaż nieruchomości: 

1) Przetarg ustny nieograniczony na dział-
kę nr 202 o pow. 0,2036ha położoną w La-
skach. KW – SW1Z/00066212/0.

Przeznaczenie w  p.z.p. – 2MNp – teren 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości – 30.000 zł, 
plus podatek VAT 23%, plus koszty przygoto-
wania nieruchomości do sprzedaży.

2) Przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości nr 378/1 w Złotym Stoku 
o pow. 0,2207 ha. KW – SW1Z/00065964/9.

Przeznaczenie w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego: – 20 UCp – teren zabu-
dowy projektowanych usług komercyjnych, 
część działki w  liniach rozgraniczających 
drogę krajową nr 46.

Cena wywoławcza nieruchomości – 
65.000,00 zł, plus koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży, plus podatek 
VAT 23%.

3) Przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż lokalu mieszkalnego nr 13 (do remontu 
adaptacyjnego) w budynku przy ul. Sienkie-
wicza 9 w Złotym Stoku o pow. użytkowej 
84,46m2, położonego w przyziemiu budynku. 
KW SW1Z/00065966/3.

Cena wywoławcza nieruchomości – 
15.000,00 zł plus koszty przygotowania 
nieruchomości do  sprzedaży.

4) Przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy 

ul. Leśnej 19 w Złotym Stoku o pow. użyt-
kowej 44,48 m2, położony na poddaszu bu-
dynku. KW SW1Z/00047352/4. Działka grun-
tu w użytkowaniu wieczystym.

Cena wywoławcza nieruchomości – 
37.600,00 zł, w tym wartość udziału w grun-
cie 10/100 – 5.580,00 zł, plus koszty przygo-
towania nieruchomości do  sprzedaży.

Na przetargi 1), 2) i 3) – brak było ofe-
rentów, 4) lokal został sprzedany.

3. Koordynowano działania związane ze 
zmianą miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu przy ul. Rado-
snej i Skwerze Jana Pawła II. 

4. Ogłoszono przetargi na 30.12.2015 r.:
1) II przetarg ustny nieograniczony na 

działkę nr 365/9 o pow. 1,7022 ha położoną 
w Chwalisławiu. KW – SW1Z/00067098/1.

Przeznaczenie w p.z.p. – RPz – teren użyt-
ków rolnych z prawem wprowadzenia zabu-
dowy, bez prawa podziału nieruchomości na 
działki budowlane, KD – droga dojazdowa.

Cena wywoławcza nieruchomości – 
50.000,00 zł plus koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży plus podatek 
VAT 23%.

2) II przetarg ustny nieograniczony na 
działkę nr 365/10 o pow. 1,9703 ha położo-
ną w Chwalisławiu. KW – SW1Z/00067974/6.

Przeznaczenie w p.z.p. – RPz – teren użyt-
ków rolnych z prawem wprowadzenia zabu-
dowy, bez prawa podziału nieruchomości na 
działki budowlane, ZN/W – tereny istniejącej 
zieleni łęgowej w  obrębie dolin rzecznych; 
wraz z  korytami cieków naturalnych; bez 
prawa zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości – 
60.000,00 zł plus koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży, plus podatek 
VAT 23%.

3) II przetarg ustny nieograniczony na 
działkę nr 365/9 o pow. 1,7022 ha położoną 
w Chwalisławiu. KW – SW1Z/00067098/1.

Przeznaczenie w p.z.p. – RPz – teren użyt-
ków rolnych z prawem wprowadzenia zabu-
dowy, bez prawa podziału nieruchomości na 
działki budowlane, KD – droga dojazdowa.

Cena wywoławcza nieruchomości – 
50.000,00 zł plus koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży plus podatek 
VAT 23%.

4) II przetarg ustny nieograniczony na 
działkę nr 365/10 o pow. 1,9703 ha położo-
ną w Chwalisławiu. KW – SW1Z/00067974/6.

Przeznaczenie w p.z.p. – RPz – teren użytków 
rolnych z  prawem wprowadzenia zabudowy, 
bez prawa podziału nieruchomości na działki 
budowlane, ZN/W  – tereny istniejącej zieleni 
łęgowej w obrębie dolin rzecznych; wraz z ko-
rytami cieków naturalnych; bez prawa zabudo-
wy.

Cena wywoławcza nieruchomości – 
60.000,00 zł plus koszty przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży, plus podatek 
VAT 23%.

5. Poparto inicjatywę Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w  Poznaniu dotyczącą 
uczestnictwa w międzynarodowym konkursie 
Biodiversa pt. „Wpływ zanieczyszczenia arse-
nem na bioróżnorodność roślin i mikroorga-
nizmów glebowych oraz możliwość zastoso-
wania technik teledetekcyjnych do wyzna-
czania granic zmian bioróżnorodności”, która 
ma na celu pozyskanie dofinansowania na 
przebadanie bioróżnorodności genetycznej 
roślin i mikrobiologicznej gleb rejonu Złote-
go Stoku.

6. W związku z ogniskami grypy podtypu 
H5N1 występującymi u ptaków udostępniono 

na stronie internetowej Urzędu oraz przeka-
zano sołtysom zalecenia Powiatowego Leka-
rza Weterynarii.

7. Przeprowadzono 7 postępowań zwią-
zanych z  wydaniem zezwoleń na usunięcie 
drzew, głównie obumarłych w wyniku długo-
trwałej suszy  i  obniżonego poziomu wód 
gruntowych. 

8. W lasach komunalnych kontynuowane 
są cięcia głównie sanitarne obumarłych świer-
ków. 

9. Sprzedano 38,94 m3 drewna za kwotę 
5.588,92 zł.

10. W  ramach nadzoru właścicielskiego 
skierowano zapytanie do Rady Sołeckiej 
w  Laskach o  zajęcie stanowiska w  sprawie 
nieruchomości po byłym oddziale przedszkol-
nym i byłym schronisku młodzieżowym (ośrod-
ku zdrowia) w Laskach. 

11. Prowadzono korespondencję z Nad-
leśnictwem Bardo w  sprawie uregulowania 
stanu prawnego ujęć wody dla Złotego Stoku.

12. W związku z prowadzoną przez Głów-
ny Urząd Geodezji i  Kartografii aktualizacją 
urzędowych nazw obiektów fizjograficznych, 
na pisemny wniosek z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, zawierający obiekty do 
sprawdzenia, na podstawie dostępnych ma-
teriałów (mapy) oraz informacji od mieszkań-
ców, dokonano weryfikacji urzędowych nazw 
obiektów fizjograficznych zlokalizowanych 
na terenie Gminy Złoty Stok. Informację 
przesłano wnioskodawcy.

13. Na posiedzeniu komisji urbanistycznej 
opiniowano projekt miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla terenu 
przy ul. Radosnej i Skwerze Jana Pawła II.

14. 7 grudnia 2015 r odbyły się przetargi 
na najem lokali (nie było oferentów):

1) Lokal użytkowy o pow. 37,2 m2, poło-
żony na parterze budynku przy ul. W.  Pol-
skiego nr 30, z przeznaczeniem na działalność 
usługową. 

Cena wywoławcza do przetargu miesięcz-
nego czynszu za najem wynosiła: 7,50 zł/m2, 
tj. 279,00 zł.

2) Lokal użytkowy o pow. 43,20 m2, po-
łożony na parterze budynku przy ul. W. Pol-
skiego nr 27, z przeznaczeniem na działalność 
usługową.

Cena wywoławcza do przetargu miesięcz-
nego czynszu za najem wynosiła: 7,50 zł/m2, 
tj. 324 zł.

15. Złożono wniosek o  dofinansowanie 
remontu drogi transportu rolnego w sołectwie 
Mąkolno do Wydziału Geodezji i Kartografii 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego (800 metrów, remont drogi 
o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej 
z podbudową i z warstwą jezdną niezależnie 
od zastosowanego materiału) – szacunkowa 
kwota zadania ok. 600 tys. zł, wnioskowana 
kwota dofinansowania ok. 200 tys. zł.

16. Złożono wniosek o  dofinansowanie 
zadania pn. „Złoty Stok Miastem Złotej Przy-
gody – opracowanie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji poprzez partycypację społeczną” 
do Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Przewidywany koszt zadania 
to 77.100 zł, z czego refundacja (90%) wynie-
sie 69.390 zł, a wkład własny (10%) 7.710 zł.

17. Systemem gospodarczym uzupełnio-
no ubytki na drodze transportu rolnego 
w Laskach (dz. nr ewid. 495/5, 495/6).

18. 15 grudnia 2015 r. nastąpił odbiór 
robót przy przebudowie oświetlenia drogo-
wego w górnej części ulicy Spacerowej (prze-
sunięto 6 i wykonano 1 nową lampę). Koszt 

Sprawozdanie z pracy Urzędu i burmistrza od 26.11 do 15.12.2015 r. 
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zadania to kwota 23.990 zł, (+ wcześniej 4 tys. 
zł projekt). Prace wykonywane są na koszt 
gminy Złoty Stok w związku z planowaną prze-
budową drogi wojewódzkiej 390 – wystąpiła 
kolizja z projektowanymi rozwiązaniami w za-
kresie przebudowy drogi i  stąd konieczność 
wykonania prac.

19. Pracownicy Urzędu dokonali przeglądu 
dróg transportu rolnego w sołectwach: Laski, 
Chwalisław, Płonica w związku ze zgłoszeniami 
mieszkańców.

20. 30.11.2015 r. – odbyło się posiedzenie 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
w  sprawie przygotowania do zimy. W  posie-
dzeniu udział wzięli m.in. zarządcy dróg, dy-
rektor SZZ, kierownik OPS, prezes spółek 
„WOD-KAN” i ”KOMA”.

21. 10.12.2015 r. w  miejscowości Czeska 
Trzebova podpisano porozumienie partnerskie 
pomiędzy partnerami z Czech i Polski dotyczą-
ce realizacji projektu „Singletrack Glacensis” 
w ramach EWT Cz-Pl. Po polskiej stronie w pro-
jekcie udział wezmą gminy: Bardo, Bystrzyca 
Kłodzka, Lądek Zdrój, Kłodzko, Kłodzko Miasto, 
Międzylesie, Stronie Śląskie i  Złoty Stok oraz 
po czeskiej Mesto Chocen, Mesto Moravska 
Trzebova oraz Region Orlicko-Trzebovski. Part-
nerem wiodącym projektu będzie Gmina Bardo.

W podpisaniu udział wzięli wszyscy wójto-
wie, burmistrzowie i starostwie oraz skarbnicy 
zarówno z polskiej jak i czeskiej strony. Projekt 
zakłada budowę ponad 300 km ścieżek rowe-
rowych typu singletrack wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą po czeskiej i  polskiej stronie, 
wspólną promocję, cykl maratonów oraz naukę 
bezpiecznej jazdy na rowerze. Całość zadania 
to około 5 mln euro. Planowany termin złożenia 
wniosku 21 marca 2016 roku, realizacja do 
końca 2018 roku.

22. W  ramach monitoringu współpracy 
samorządów lokalnych z OPP za 2014 rok wy-
konano ankietę sprawozdawczą.

23. W zakresie realizacji zadań Gminnego 
Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alko-
holizmowi oraz  Narkomanii: 

1) przygotowano projekt Gminnego Pro-
gramu Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy 
Złoty Stok na 2016 r. i poddano konsultacjom 
z mieszkańcami 

2) realizowano wnioski o dofinansowanie: 
paczki świąteczne dla dzieci ze świetlicy opie-
kuńczo-wychowawczej, zakup fajerwerków na 
spotkanie świąteczno-noworoczne, uzgodnie-
nia w  sprawie koncertu świątecznego dla 
mieszkańców, zakup sprzętu komputerowego 
dla GKRPA.

24. W  ramach pomocy materialnej dla 
uczniów o  charakterze socjalnym na bieżąco 
rozliczane są pobrane stypendia (wypłacane 
zaliczkowo) – trwa przyjmowanie i rejestracja: 
faktur, rachunków, oświadczeń oraz wydawane 
są zaświadczenia o pobranym stypendium.

25. Przeprowadzono uzgodnienia w sprawie 
bezpłatnych badań mammograficznych, zapla-
nowanych na pierwszy kwartał 2016 r.

26. Przeprowadzono i  rozstrzygnięto na-
bór na stanowisko referenta ds. obsługi sekre-
tariatu.

27. Przygotowano i wydano dwa zezwole-
nia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jest 
to kontynuacja wcześniejszych zezwoleń.

28. Przygotowano i przesłano do Kuratorium 
Oświaty wniosek o  wsparcie finansowe na 
zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach 
programu: „Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa” – Priorytet 3. Kwota wnioskowana: 
16 tys. zł (szkoła podstawowa 12 tys., gimnazjum 
4 tys.), wkład własny: 4 tys. (szkoła podstawo-
wa: 3 tys., gimnazjum 1 tys.). 

Całkowity koszt zakupu książek do bibliotek 
szkolnych to 20 tys. zł.

29. Przygotowano i przesłano do Kuratorium 
 Oświaty rozliczenie programu „Wyprawka 
szkolna” za 2015 rok.

30. Wnioskowaliśmy w  Regionie Sieci 
 Wrocław Poczty Polskiej o  zmianę godzin 
otwarcia Placówki Pocztowej w Złotym Stoku, 
które uległy korekcie ze względu na wygrany 
przez Pocztę przetarg na dostawę przesyłek 
sądowych.

Na nasz wniosek zobowiązano się do zmia-
ny otwarcia Placówki od godz. 8.30 do godz. 
15.30 (poniedziałek-czwartek), zamiast godzin 
8-15. W piątek Placówka jest otwarta od godz. 
13.00 do godz. 20.00.

31. 27.11.2015 r. – w wyremontowanej za 
fundusze unijne remizie OSP odbyło się spo-
tkanie w ramach trwałości projektu pn. „Zinte-

growany System Ratownictwa w  obszarze 
przygranicznym – współpraca i  doposażenie 
jednostek straży pożarnej”. W spotkaniu uczest-
niczyli przedstawiciele Partnerów: Starostwa 
Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich (Partner 
Wiodący) i Gminy Złoty Stok ze strony polskiej 
i Bila Voda ze strony czeskiej.

32. 27.11.2015 r – udział w  posiedzeniu 
zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej 
– w sprawie uwarunkowań OSI D-K-Z, propo-
zycji działań na rok 2016 oraz kształtu przygo-
towywanych aplikacji do programu INTER-
REG Va.

33. 8.12.2015 r. – nadanie honorowego 
obywatelstwa gminy Złoty Stok księdzu profe-
sorowi Józefowi Mandziukowi, podczas uro-
czystej odpustowej mszy św. w kościele para-
fialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Złotym Stoku.

34. 11.12.2015 r. – udział w Walnym Zgro-
madzeniu Członków Stowarzyszenia Gmin 
Polskich Euroregionu Glecensis – podjęcie 
uchwał w sprawie ustalenia wysokości składki 
członkowskiej, przyjęcia założeń działalności 
oraz budżetu Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Glacensis na 2016 rok.

35.  16.12. – spotkanie konsultacyjne 
z przedstawicielami klubów piłkarskich doty-
czące planowanych zmian w  uchwale Rady 
Miejskiej w  sprawie określenia warunków 
i trybu finansowego wspierania rozwoju spor-
tu na terenie gminy Złoty Stok.

Dnia 17 grudnia 2015 r. w remizie Ochot-
niczej Staży Pożarnej w Złotym Stoku odbyła 
się XIII sesja Rady Miejskiej.

Radni podjęli uchwały w  następujących 
sprawach:

1) Wyrażenie zgody na nabycie nieru-
chomości – w związku z planowaną realizacją 
zadania dotyczącego wykonania kanalizacji na 
terenie sołectwa Płonica, zaistniała konieczność 
przygotowania terenów pod planowaną loka-
lizację lokalnych biologicznych oczyszczalni 
ścieków. Ukształtowanie terenu oraz usytuowa-
nie istniejącej i projektowanej zabudowy wy-
musza realizację dwóch oczyszczalni w sołec-
twie Płonica. Zgodnie z projektem usytuowanie 
znajduje się na gruntach należących do osób 
prywatnych. Gmina uzyskała zgodę właścicie-
li na odkupienie gruntów. W związku z powyż-
szym radni podjęli dwie uchwały dotyczące 
nabycia dwóch nieru chomości pod planowane 
oczyszczalnie.

2) Określenie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – nowelizacja usta-
wy z  dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu 
czystości i  porządku w  gminach, dokonana 
ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie 
ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw, zo-
bowiązuje radę gminy do określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi i wska-
zania terminu uiszczania opłaty. Uchwała 
określa, że opłaty za gospodarowanie odpa-
dami uiszcza się bez wezwania, z  góry mie-
sięcznie do 10 dnia każdego miesiąca. Za 
nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzy-
stywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywane jedynie przez część roku, 
uiszcza się roczną zryczałtowaną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z  góry w  dwóch ratach, w  terminach do 10 
marca danego roku i do 10 września danego 
roku.

3) Ustalenie wzoru deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od domku letniskowego oraz 
warunków i  trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej 
– zapisy tej uchwały mają na celu  dostosowanie 
formularzy deklaracji do znowelizowanej  ustawy 
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Znowelizowana ustawa 
otrzymała zapis o obowiązku uchwalenia przez 
radę gminy nowego wzoru deklaracji w sprawie 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od domków letnisko-
wych lub innych nieruchomości wykorzysty-
wanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
jedynie przez część roku. Ponadto zgodnie art. 
6n ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu w czysto-
ści i porządku w gminach istnieje możliwość 
składania deklaracji, za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej. Z uwagi na fakt, iż 
nowelizacja ustawy doprecyzowała zapisy 
dotyczące pozyskiwania danych właściciela 
nieruchomości, niezbędnych do wystawienia 
poprawnego tytułu wykonawczego na zobo-
wiązanego, zaistniała koniczność dostosowania 
wzoru deklaracji do wymogów ustawowych.

4) Zmiany w budżecie Gminy Złoty Stok 
na 2015 r.:

Dochody:
a) Zwiększenie dochodów o kwotę 10.000 

z  tytułu wpływów za wydane zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki:
a) Zmniejszenie o kwotę 16.398 zł środków 

zabezpieczonych, a niewykorzystanych w ca-
łości na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
„Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi nr 
ewid. 319 obręb Błotnica”.

b) Zmniejszenie o kwotę 30.000 zł środków 
zaplanowanych w  formie dotacji celowej dla 
Województwa Dolnośląskiego na dofinanso-
wanie budowy chodnika przy ul. Spacerowej 
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390. W związku 
z  nieprzystąpieniem do realizacji inwestycji, 
środków nie wydatkowano.

c) Zmniejszenie o  kwotę 900 zł środ-
ków   zabezpieczonych na zakup usług pozo-
stałych.

d) Zwiększenie o  kwotę 22.252 zł z  prze-
znaczeniem na zakup wody z Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie. W związ-
ku z  utrzymującym się deficytem wody na 
ujęciach w  Złotym Stoku, w  dalszym ciągu 
istnieje konieczność zabezpieczenia w budże-
cie środków na niniejszy wydatek.

e) Zwiększenie o  kwotę 33.000 zł z  prze-
znaczeniem na wydatek inwestycyjny pn. 
„Nabycie działek nr ewid. 170 i  171/1 pod 
budowę kanalizacji sanitarnej w Płonicy”.

f ) Zmniejszenie o kwotę 3.654 zł – środki 
zabezpieczone na Zakładowy Fundusz Nagród.

g) Zmniejszenie o 12.000 zł – środki zabez-
pieczone na Fundusz Pracy.

h) Zmniejszenie o 4.000 zł – środki zabez-
pieczone na składki PFRON.

i) Zwiększenie o kwotę 10.387 zł z przezna-
czeniem na zakup energii.

j) Zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przezna-
czeniem na wydatki w ramach realizacji Gmin-
nego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

k) Zmniejszenie o kwotę 9.010 zł ze środków 
zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe 
pracowników.

l) Zmniejszenie o kwotę 1.377 zł środków 
zaplanowanych na zakup materiałów i wypo-
sażenia.

m) Zwiększenie o kwotę 15.000 zł z prze-
znaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. 
„Przebudowa kanalizacji sanitarnej w  ciągu 
ul. Staszica w Złotym Stoku”.

n) Zmniejszenie o kwotę 3.000 zł środków 
zabezpieczonych, a niewydatkowanych w ca-
łości na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie 
dokumentacji ujęć wody w Złotym Stoku”.

o) Zmniejszenie o 19.847 zł (§ 6059)
p) Zwiększenie o 19.847 zł – jest to zmiana 

porządkująca klasyfikację budżetową wydatków 
na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu 
zabaw w Laskach”, zrealizowanego przy współ-
finansowaniu ze środków budżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego.

5) Wieloletnia prognoza finansowa – WPF 
została opracowana na lata 2016-2025, tj. na 
cały okres spłaty długu. Prognozowane docho-
dy, wydatki i rozchody budżetu roku 2016 są 
zgodne z kwotami ujętymi w budżecie na rok 
2016. Zachowano wymóg równoważenia bu-
dżetu w  całym okresie objętym prognozą. 
Wartości na lata 2017-2025 przyjęto szacun-
kowo, odległy czas prognozowania zwiększa 
ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości 
przyjętych w  prognozie w  odniesieniu do 
faktycznie uzyskanych. W związku z powyższym 
mając na uwadze kroczący charakter progno-
zy, wartości te będą corocznie aktualizowane. 
W latach 2016-2018 zaplanowano przychody 
w  kwotach, odpowiednio: w  roku 2016 – 
1.368.419 zł w tym: z tytułu kredytu długoter-

XIII sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku
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minowego – 1.000.000 zł oraz wolnych środków 
– 368.419 zł, w roku 2017 – 2.872.516 zł i w roku 
2018 – 1.549.094 zł z tytułu kredytów długo-
terminowych na wyprzedzające finansowanie 
realizacji projektów współfinansowanych z bu-
dżetu UE, udziału własnego gminy oraz na fi-
nansowanie planowanego deficytu. W latach 
2019-2025 nie zaplanowano przychodów 
z tytułu kredytów. Kwota długu gminy na koniec 
roku 2015 wynosić będzie 5.908.792 zł, na 
koniec 2016 – 6.036.276zł. W latach 2018-2025 
dług gminy z  tytułu zaciągniętych kredytów 
będzie się stopniowo zmniejszał, a  źródłem 
spłaty długu będą prognozowane nadwyżki 
budżetu. Obliczone na podstawie prognozowa-
nych wielkości relacje spłat zobowiązań finan-
sowych i kosztów ich obsługi do planowanych 
dochodów ogółem, określone w art. 243 usta-
wy o finansach publicznych w latach 2016-2025 
nie przekraczają dopuszczalnego poziomu.

W ramach przedsięwzięć w latach 2016-2021 
ujęto 6 zadań, w tym:

1) w ramach programów i projektów z udzia-
łem środków z budżetu UE 4 zadania:

a) budowa świetlicy wiejskiej w Płonicy – 
łączne nakłady finansowe – 710.000 zł, w roku 
2015 – opracowanie dokumentacji projektowej, 
w roku 2017 budowa świetlicy,

b) budowa tras rowerowych typu singletrack 
na obszarze gminy Złoty Stok – łączne nakłady 
finansowe – 1.235.000 zł, w roku 2015 opraco-
wanie dokumentacji projektowej, w roku 2017 
budowa,

c) kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy 
– łączne nakłady finansowe – 4.092.250 zł, I etap 
– opracowanie dokumentacji projektowej – 
2015  r., II etap – opracowanie dokumentacji 
projektowej w 2016 r., kanalizowanie Płonicy 
w 2017 r., kanalizowanie Błotnicy w 2018 r.,

d) kompleksowa rewitalizacja kościoła 
poewangelickiego w  Złotym Stoku na cele 
kulturalno-turystyczne – łączne nakłady 
4.081.057 zł, opracowanie dokumentacji 
w 2016 r., rewitalizacja w latach 2018-2019,

2) w  ramach środków z  budżetu gminy 
planowane są dwa zadania:

a) opracowanie operatu wodno-prawnego 
i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć 
wody na terenie Złotego Stoku – łączne nakła-
dy finansowe 43.600  zł, realizacja w  latach 
2015-2017,

b) remont wodociągu przesyłowego od 
Płonicy do granicy gminy – łączne nakłady fi-
nansowe 343.000 zł, realizacja w latach 2015-
-2021.

6) Budżet Gminy Złoty Stok na 2016 r. – 
budżet zakłada następujące wartości: 

• Dochody 14.417.516 zł
• Wydatki 14.913.419 zł
• Przychody 1.368.419 zł
• Rozchody 872.516 zł
• Deficyt 495.903 zł
Dochody bieżące stanowiące 91,58% do-

chodów ogółem zaplanowano w  wysokości 
13.204.000 zł. W kwocie dochodów bieżących 
uwzględniono:

– subwencję ogólną z  budżetu państwa 
w wysokości 5.806.178 zł

– dotacje celowe z  budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących w zakresie admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami gminom w wysokości 1.333.903 zł. 
W ogólnej kwocie dotacji na rok 2016, środki 
na realizację zadań zleconych z zakresu pomo-
cy społecznej stanowią 98,39%.

– dotacje celowe z  budżetu państwa na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 
gmin w kwocie 895.300 zł. W ogólnej kwocie 
dotacji na 2016 rok, środki na realizacje zadań 
z zakresu pomocy społecznej stanowią 79,9%.

– bieżące dochody własne w  kwocie 
5.168.592 zł, które stanowią 39,14% dochodów 
bieżących ogółem. W  strukturze dochodów 
bieżących dominują dochody z  subwencji 
ogólnej w  kwocie 5.806.178 zł, stanowiące 
43,97% ogółu dochodów bieżących, następnie 
dochody własne z tytułu podatków i opłat lo-
kalnych w  kwocie 2.611.428 zł, stanowiące 
19,78% ogółu dochodów bieżących w  tym: 
wpływy z podatku od nieruchomości – 1.520.000 zł, 
tj. 58,21% ogółu dochodów z podatków i opłat, 
dochody z  tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych w kwocie 2.078.964 zł, stano-
wiące 15,74% ogółu dochodów bieżących, 
dochody z  tytułu dotacji na realizację zadań 
zleconych i  dofinansowanie zadań własnych 
2.229.230 zł, stanowiące 16,88 zł ogółu docho-
dów bieżących, pozostałe dochody w kwocie 
478.200 zł, tj. 3,62% to wpływy m.in. z usług, 
czynszów dzierżawnych, odsetek itp.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwo-
cie ogółem 1.213.516 zł, w tym:

– dochody własne ze sprzedaży  majątku 
gminnego w wysokości 913.516 zł,

– dochody z  tytułu dotacji na dofinanso-
wanie remontu drogi transportu rolnego 
300.000 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w  kwocie 
14.913.419 zł, w tym wydatki bieżące w wyso-
kości 12.813.233 zł, co stanowi 85,92% wydat-
ków ogółem. Zaplanowana kwota jest niższa 
od dochodów bieżących o 390.767 zł, co wska-
zuje na dodatni wynik operacyjny. Wynik 
z działalności operacyjnej jest pozycją bardzo 
istotną na skutek zapisu art. 242 ustawy o fi-
nansach publicznych, w  myśl którego, organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialne-
go nie może uchwalić budżetu, w  którym 
planowane wydatki bieżące są wyższe niż 
planowane dochody bieżące powiększone 
o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Zadania gminy widziane przez pryzmat 
wydatków bieżących skumulowały się głównie 
w następujących działach klasyfikacji budże-
towej: 

– oświata i  wychowanie 4.386.130 zł, tj. 
34.23%

– pomoc społeczna 2.897.919 zł, tj. 22.62 zł
– administracja publiczna 2.268.900 zł, tj. 

17,71%
– gospodarka komunalna i ochrona środo-

wiska 1.129.046 zł, tj. 8,81%

– kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-
go 976.330 zł, tj. 7,62%

– kultura fizyczna i sport 187.860 zł, tj. 1,47%.
W  budżecie utworzono rezerwę ogólna 

w  kwocie 65.000 zł oraz rezerwę celową na 
realizacje zadań własnych z zakresu zarządza-
nia kryzysowego w  kwocie 35.000 zł. Kwota 
rezerwy ogólnej, zgodnie z art. 222 ust. z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 
1% wydatków ogółem. Kwota rezerwy celowej 
zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwiet-
nia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, nie 
może wynosić mniej niż 0,5% wydatków ogó-
łem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, 
wydatki na wynagrodzenia i  pochodne oraz 
wydatki na obsługę długu.

Na obsługę długu, tzn. na zapłatę odsetek 
od zaciągniętych kredytów zaplanowano kwo-
tę 163.350 zł biorąc pod uwagę średnią wartość 
WIBOR 1M obowiązującą w  roku 2015 oraz 
wielkość marży wynikającą z zawartych umów 
dotyczących kredytów długoterminowych.

Kwota wydatków majątkowych ogółem 
wynosi 2.100.186 zł w tym: na zadania inwe-
stycyjne zabezpieczono 1.750.186 zł, na wyda-
tek majątkowy, tj. na dotację celową na dofi-
nansowanie budowy chodnika wraz z kanali-
zacją przy ul. Spacerowej w  Złotym Stoku 
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 390, jako pomoc 
finansowa dla Województwa Dolnośląskiego, 
350.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych 
realizowane będą przedsięwzięcia – zadania 
wieloletnie zawarte w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej oraz zadania jednoroczne. Wydat-
ki na realizacje poszczególnych zadań inwe-
stycyjnych zaplanowano z  uwzględnieniem 
możliwości finansowych gminy oraz źródeł ich 
współfinansowania.

Zadania inwestycyjne planowane do reali-
zacji w 2016 r.:

a) remont drogi transportu rolnego w gra-
nicach działek nr 699, 700/1, 700/2, środki na 
realizację zadania w 2016 r. – 627.070 zł, remont 
drogi zrealizowany będzie przy dofinansowaniu 
z FOGR,

b) wykonanie drogi dojazdowej do cmen-
tarza w Laskach i budowa parkingu, środki na 
realizację zadania w 2016 r. – 8.655 zł, zadanie 
realizowane będzie w ramach środków wyod-
rębnionych w Funduszu Sołeckim dla sołectwa 
Laski,

c) budowa tras rowerowych typu singletrack 
na obszarze gminy Złoty Stok – nakłady ponie-
sione do końca 2015 r. – 21.000 zł, środki na 
realizację zadania w 2016 r. – 14.000 zł (plano-
wana wartość kosztorysów 1.235.000 zł),

d) nabycie działek pod budowę kanalizacji 
w Błotnicy, środki na realizację zadania w 2016 r. 
– 100.000 zł, zadanie zrealizowane będzie 
w ramach środków własnych budżetu gminy,

e) zakup samochodu dostawczego na po-
trzeby Urzędu Miejskiego w  Złotym Stoku, 
środki na realizację zadania w 2016 r. – 60.000 zł, 
zakup samochodu zaplanowany w  ramach 
środków własnych budżetu gminy,

f ) unowocześnienie bazy informatycznej 
w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku – nakłady 
poniesione do końca 2015 r. – 161.400 zł, środ-
ki na realizację zadania w 2016 r. – 10.000 zł, 
zakupy inwestycyjne zaplanowane w ramach 
środków własnych budżetu gminy,

g) remont elewacji ratusza wraz z zagospo-
darowaniem przylegającego otoczenia – na-
kłady poniesione do końca 2015 r. – 11.700 zł, 
środki na realizację zadania w 2016 r. – 600.000 zł, 
zadanie inwestycyjne realizowane będzie przy 
dofinansowaniu ze środków budżetu UE,

h) unowocześnienie bazy informatycznej 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Sto-
ku – nakłady poniesione do końca 2015 r. – 
15.000 zł, środki na realizację zadania w 2016 r. 
– 3.600 zł, zakupy inwestycyjne realizowane 
będą w  ramach środków własnych budżetu 
gminy,

i) opracowanie operatu wodno-prawnego 
i dokumentacji hydrologicznej dla zespołu ujęć 
wody na terenie Złotego Stoku – nakłady po-
niesione do końca 2015 r. – 6.700 zł, środki na 
realizację zadania w 2016 r. – 12.300 zł, zadanie 
zrealizowane będzie w ramach środków wła-
snych z  budżetu gminy (planowana wartość 
kosztorysu – 43.600 zł),

j) remont wodociągu przesyłowego na 
odcinku od Płonicy do granicy gminy – nakła-
dy poniesione do końca 2015 r. – 43.000 zł, 
środki na realizację zadania w 2016 r. – 50.000 
zł, zadanie zrealizowane będzie w  ramach 
środków własnych budżetu gminy, (planowana 
wartość kosztorysu – 343.000 zł),

k) wymiana sieci wodociągowej w ciągu ul. 
Św. Jadwigi w Złotym Stoku – środki na reali-
zację zadania w  2016 r. – 20.000 zł, zadanie 
zrealizowane będzie w ramach środków wła-
snych budżetu gminy,

l) lanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy 
– nakłady poniesione do końca 2015 r. –17.220 zł, 
środki na realizację zadania w 2016 r. – 75.030 zł, 
w 2016 r. wykonanie dokumentacji; kanalizo-
wanie sołectw realizowane będzie w  latach 
2017-2018 przy współfinansowaniu ze środków 
budżetu UE (planowana wartość kosztorysów 
– 4.092.250 zł),

m) wymiana pokrycia dachowego na obiek-
cie przepompowni w Złotym Stoku – środki na 
realizację zadania w 2016 r. – 8.000 zł, zadanie 
zrealizowane będzie w ramach środków wła-
snych budżetu gminy,

n) wymiana sieci wodociągowej w  ciągu 
ul.  Spacerowej w  Złotym Stoku – środki na 
realizację zadania w 2016 r. – 40.000 zł, zadanie 
zrealizowane będzie w ramach środków wła-
snych budżetu gminy,

o) remont części ogrodzenia obiektu będą-
cego siedziba świetlicy wiejskiej w  Mąkolnie 
– środki na realizację zadania w 2016 r. – 9.704 zł, 
zadanie realizowane będzie w ramach środków 
wyodrębnionych w  Funduszu Sołeckim dla 
sołectwa Mąkolno,

p) wykonanie namiotu biesiadnego z ława-
mi i  stołami w Laskach – środki na realizację 
zadania w 2016 r. – 10.000 zł, zadanie realizo-
wane będzie w ramach środków wyodrębnio-
nych w Funduszu Sołeckim dla sołectwa Laski,

q) kompleksowa rewitalizacja kościoła 
poewangelickiego na cele kulturalno-turystycz-
ne – środki na realizację zadania w  2016 r. – 
81.057 zł, w 2016 r. wykonanie dokumentacji, 
rewitalizacja w latach 2018-2019 przy współ-
finansowaniu ze środków budżetu UE (plano-
wana wartość kosztorysów 4.081.057 zł),

r) wykonanie ogrodzenia boiska w Chwali-
sławiu – środki na realizację zadania w 2016 r. 
– 8.770 zł, zadanie realizowane będzie w ramach 
środków wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim 
dla sołectwa Chwalisław,

s) zakup baraków sanitarnych na boisko 
sportowe w Płonicy – środki na realizację za-
dania w 2016 r. – 12.000 zł, zakup inwestycyjny 
zrealizowany będzie w ramach środków wła-
snych budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowa-
no deficyt budżetu w kwocie 495.903 zł. Przy-
chody w wysokości 1.368.419 zł w tym: wolne 
środki w  kwocie 368.419 zł, kredyt długoter-
minowy w  wysokości 1.000.000 zł. Rozchody 
budżetu w kwocie 872.516 zł, stanowiące raty 
kredytów długoterminowych przypadające do 
spłaty w roku 2016 zgodnie z harmonogramem. 
Źródłem finansowania deficytu będzie kredyt 
długoterminowy i  wolne środki stanowiące 
nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń 
kredytów z lat ubiegłych. 

Miłym akcentem XIII sesji była wizyta przed-
szkolaków z  Placówki Opieki Przedszkolnej 
„Bajka”, które wraz z wychowawczyniami zło-
żyły burmistrzowi i radnym życzenia świątecz-
ne, wręczyły drobne upominki, a także zaśpie-
wały przepięknie pastorałki.
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30 grudnia br. w remizie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Złotym Stoku odbyła się ostatnia 
w tym roku – XIV sesja Rady Miejskiej. Radni 
podjęli na niej następujące uchwały:

Przyjęcie Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
gminy Złoty Stok  na rok 2016 – program ten 
stanowi podstawę do praktycznej realizacji 
zadań ustawy z  dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 
ze zm.) oraz ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 
r., poz. 124 ze zm.). Art. 4¹ ust. 1 ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania al-
koholizmowi oraz art. 10 ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii wyraźnie wskazują, że zada-
nia te należą do zadań własnych gminy. Mając 
na uwadze przepisy powołanych ustaw, Rada 
Miejska corocznie uchwala gminny program 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych, który zawiera równocześnie reali-
zację zadań własnych gminy z ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii.

Gmina podejmuje środki zaradcze oraz 
naprawcze skierowane do lokalnej społeczno-
ści, aby zapobiegać i  minimalizować skutki 
alkoholizmu i narkomanii, a przede wszystkim 
zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać, 
wskazywać alternatywne sposoby spędzania 
wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacją trud-
ną, konfliktową, jak skutecznie bez używek 
rozładować napięcie i  rodzącą się agresję. 
Założenia przedmiotowej uchwały zostały 
skonsultowane z organizacjami pozarządowy-
mi. Program został zaopiniowany przez Gmin-
ną Komisję Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Złotym Stoku.

Przyjęcie Programu współpracy gminy 
Złoty Stok z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3 
ust.  3 ustawy  z  dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego  i o wo-
lontariacie na rok 2016 – program współpra-
cy z organizacjami pozarządowymi był szcze-
gółowo omawiany, dyskutowany i przyjęty na 
sesji w dniu 29 października 2015 r. Zaistniała 
jednak konieczność dokonania pewnych zmian 
w  treści podjętej uchwały dotyczących kom-
petencji komisji konkursowej opiniującej ofer-
ty w  otwartych konkursach oraz obowiązku 
publikacji sprawozdania z realizacji programu 
w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku 
z zaistniałą sytuacją ponownie przedstawiono 
radnym program współpracy skorygowany 
o wymienione poprawki.

Zmiany w budżecie Gminy Złoty Stok na 
2015 rok – zmiany wprowadzone niniejszą 
uchwałą zmniejszają zarówno plan dochodów 
jak i wydatków o kwotę 29.296 zł. Kwota do-
chodów po zmianach kształtuje się na poziomie 
14.493.672  zł,  kwota wydatków wynosi 
15.433.272 zł. Planowany deficyt budżetu po-
zostaje bez zmian, tj. w wysokości 939.600 zł.

DOCHODY:

– zwiększenie o  kwotę 8.277 zł poprzez 
wprowadzenie do budżetu dotacji celowej 
otrzymanej z  Samorządu Województwa Dol-
nośląskiego z  tytułu 50% dofinansowania 
kosztów poniesionych przez Gminę Złoty Stok 
na opracowanie dokumentacji technicznej dla 
zadania pn. „Budowa chodników wraz z  od-
wodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 
(ul. Spacerowa) w mieście Złoty Stok”,

– zwiększenie o kwotę 7.877 zł planu środ-
ków otrzymanych w ramach dofinansowania 

kosztów wykonania nawierzchni bitumicznej 
drogi nr ewid. 319 w obrębie Błotnicy, do wy-
sokości kwoty faktycznie otrzymanej z Nadle-
śnictwa Bardo,

– zwiększenie o kwotę 15.000 zł wpływów 
z tytułu zaliczkowych wpłat na poczet kosztów 
wykonania operatów szacunkowych nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży,

– zwiększenie o kwotę 2.970 zł wpływów 
z  tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności przysługują-
cego osobom fizycznym,

– zwiększenie o kwotę 5.330 zł wpływów 
ze sprzedaży składników majątkowych,

– zmniejszenie o kwotę 8.716 zł zaplano-
wanych wpływów z tytułu podatku od spadków 
i darowizn,

– zwiększenie o  kwotę 15.734 zł poprzez 
wprowadzenie do budżetu środków na reali-
zację projektu pn. „Zagraniczna mobilność 
kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu 
Operacyjnego – Wiedza, Edukacji, Rozwój 
współfinansowanego w Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Projekt realizowany przez 
Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku,

– zwiększenie o kwotę 2.149 zł planu środ-
ków przyznanych w ramach pomocy finansowej 
z  budżetu europejskiego na dofinansowanie 
zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł 
energii w Gminie Złoty Stok”, do kwoty faktycz-
nie otrzymanej,

– zmniejszenie o  kwotę 92.470 zł planu 
środków pozyskanych z  wpłat mieszkańców 
na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa 
odnawialnych źródeł energii w  Gminie Złoty 
Stok”,

– zwiększenie o kwotę 14.553 zł, poprzez 
wprowadzenie do budżetu środków przyzna-
nych w ramach pomocy finansowej z budżetu 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego na 
dofinansowanie zadanie pn. „Budowa placu 
zabaw w Laskach”.

WYDATKI:

– zmniejszenie o kwotę 14.000 zł środków 
zabezpieczonych na wykonanie dokumentacji 
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Opracowanie dokumentacji projektowej tras 
rowerowych typu singletrack na obszarze 
Gminy Złoty Stok”,

XIV sesja Rady Miejskiej w Złotym Stoku

Sprawozdanie z pracy Urzędu i burmistrza od 15 do 28 XII 2015 r.
1. W ramach akcji sterylizacji psów i kotów 

na terenie gminy Złoty Stok przeprowadzonej 
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich 
i Urząd Miejski w Złotym Stoku udało się wy-
sterylizować/wykastrować łącznie 23 zwierzę-
ta: 12 suczek, 3 psy, 7 kotek, 1 kota.

2. 15.12.2015 r. rozstrzygnięto zapytanie 
ofertowe na „Zimowe i letnie utrzymanie ulic, 
placów, dróg i  chodników na terenie gminy 
Złoty Stok”. W  wyznaczonym terminie do 
14.12.2015 r. wpłynęła jedna oferta konsorcjum: 
Lider: PP-U „Koma” Sp. z  o.o., ul. Wiejska 2,  
57-250 Złoty Stok, Partner: Z.P.U.H „INSAND”, 
Józef Gruszecki, ul. Spacerowa 8a, 57-250 Zło-
ty Stok, z sumaryczną ryczałtową ceną 98.091 zł 
brutto, za wykonanie całości zamówienia. 
Oferta została przyjęta. 

1) Zimowe utrzymanie ulic, placów, dróg 
i chodników trwa w okresie od 1 stycznia do 
31 marca 2016 r. i od 15 listopada do 31 grud-
nia 2016 r. i  obejmuje: 

a) ręczne i/lub mechaniczne posypywanie 
oraz odpłużanie chodników, ulic, dróg i placów 
oraz sprzątanie po akcji zima (zamiatanie szla-
ki i piasku z ulic i chodników oraz wywiezienie 
odpadów na wysypisko w  Domaszkowicach 
– do 30 kwietnia 2016 r.),

b) ręczne i/lub mechaniczne zamiatanie 
ulic, chodników i  placów z  zanieczyszczeń 
wykonywane w  dni robocze (w  okresie bez-
śnieżnym) oraz sprzątanie po akcji zima (za-
miatanie szlaki i piasku z ulic i chodników oraz 
wywiezienie odpadów na składowisko w Do-
maszkowicach – do 30 kwietnia 2016 r.),

c) ustawienie w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego 10 szt. skrzyń Akcja Zima (do-
starczonych przez Zamawiającego), w terminie 

do 1 listopada 2016 r. oraz zwiezienie skrzyń 
w terminie do 30 kwietnia 2016 r. do miejsca 
magazynowania, 

d) bieżące uzupełnianie skrzyń piaskiem.
2) Letnie utrzymanie ulic, placów i chodni-

ków na terenie miasta Złoty Stok trwa w okre-
sie od 1 kwietnia 2016 r. do 14 listopada 2016 r. 
i obejmuje: 

a) ręczne oczyszczanie ulic, placów i chod-
ników z zanieczyszczeń wykonywane wg po-
trzeb w dni ro bocze,

b) oczyszczanie, zamiatanie i  zbieranie 
z powierzchni zanieczyszczeń, w tym likwida-
cja chwastów rosnących na chodnikach wraz 
z wywozem nieczystości na składowisko w Do-
maszkowicach zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami.

3) Zamówienie obejmuje również całorocz-
ne sprzątanie przystanków autobusowych na 
terenie gminy tj.:

a) zamiatanie przystanków, odchwaszczanie 
oraz koszenie w promieniu 1 m od ścian przy-
stanku, a  w  okresie zimowym odśnieżanie 
i uszorstnianie,

b) opróżnianie śmietniczek i wywóz nieczy-
stości stałych na składowisko.

3. Prowadzono 2 postępowania przetargo-
we: dowóz dzieci i  utrzymanie oświetlenia 
ulicznego. W wyniku rozstrzygnięcia zapytań 
ofertowych:

– na zadanie „Dowóz dzieci do szkoły pod-
stawowej, gimnazjum i przedszkoli na terenie 
Gminy Złoty Stok oraz zapewnienie im opieki 
w czasie przewozu”, podpisano najkorzystniej-
szą umowę z Dariuszem Dukiewiczem – Zakład 
Usług Transportowych DAR-TRANS, Mąkolno 72, 
57-250 Złoty Stok, za cenę 180.754,20 zł. 

– na obsługę oświetlenia ulicznego wybra-
ny został Rafał Szpilarewicz prowadzący dzia-
łalność pod nazwą „ELEKTRASYSTEM” – 33.590 zł 
rocznie

4. W  ramach porozumienia z Wojewódz-
twem Dolnośląskim obejmującym wykonanie 
dokumentacji projektowej zadania „Przebudo-
wa drogi wojewódzkiej nr 390 (ul. Spacerowa) 
w  m. Złoty Stok” otrzymaliśmy częściową re-
fundację ponie sionych kosztów w  wysokości 
– 8.277 zł.

Koszt wykonanej dokumentacji projektowej 
– 16.553,55 zł.

5. Otrzymaliśmy refundację z  budżetu 
Województwa Dolnośląskiego w ramach pro-
gramu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” dotyczącą 
zadania „Budowa placu zabaw w Laskach”. 

Koszt zadania 34.143,57 zł, kwota refunda-
cji – 14.553,00 zł.

6. Podpisana została umowa na realizację 
gminnego transportu zbiorowego z firmą DAR-
-TRANS. Przewozy odbywają się na trasie 
Chwalisław – Mąkolno – Złoty Stok – Błotnica, 
w środy i soboty, zgodnie z rozkładem jazdy, 
w godzinach skonsultowanych z mieszkańcami 
sołectw. Koszt roczny: 12.000 zł brutto.

7. Gmina Złoty Stok otrzymała refundację 
poniesionych środków finansowych w związku 
z realizacją zadania pn. „Budowa odnawialnych 
źródeł energii w  Gminie Złoty Stok”. Kwota 
zrefundowana (obejmująca 90% środków 
kwalifikowalnych) wyniosła 343.149,00 zł. 

8. Przygotowano i przesłano do zaopinio-
wania nauczycielskim związkom zawodowym 
projekt uchwały w sprawie opracowania na rok 
2016 planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.

9. Przygotowano i przesłano do Kuratorium 
Oświaty rozliczenie dotacji na zakup książek 
do bibliotek szkolnych w  ramach programu 
„Książki naszych marzeń”. Kwota dofinansowa-
nia w  ramach programu: 2.170 zł + środki 
własne: 549,25 zł, razem koszt zakupu książek: 
2.719,25 zł.

10. Przygotowano i przesłano do Wydziału 
Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego 
zgłoszenie do programu „Umiem pływać”. 
W programie mogą uczestniczyć dzieci klas I-III 
szkoły podstawowej. Dotyczy to uczniów, 
którzy nie brali udziału we wcześniejszych 
etapach. Wyjazdy na basen organizowane są 
w  zależności od ilości otrzymanych miejsc, 
w pierwszej kolejności jadą dzieci z najstarszych 
klas.

11. Zgłosiliśmy gminę Złoty Stok do udzia-
łu w  projekcie „Junior Sport” na 2016 rok, 
który jest kontynuacją dotychczasowego pro-
gramu Multisport. Zgłosiliśmy 3  trenerów, 
z których każdy będzie prowadził po 1 drużynie 
(klasy IV-VI): 

1) Płonica, Błotnica;
2) Złoty Stok;
3) Mąkolno, Chwalisław i Laski.
12. Patrycji Lorenz przyznano nagrodę 

w wysokości 300 zł za osiągane w 2015 roku 
wysokie wyniki sportowe w dyscyplinie wrot-
karstwo szybkie. 

13. 21 i 22.12. – udział w spotkaniach bo-
żonarodzeniowych w  Przedszkolu „Zielona 
Dolina” i Samorządowym Zespole Szkół.

14. 23.12. – odwiedziny pensjonariuszy 
w ZOL – złożenie życzeń, przekazanie słodkich 
upominków.
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– zmniejszenie o kwotę 3.000 zł środków 
zabezpieczonych na dofinansowanie zakupu 
samochodu oznakowanego dla Komendy Po-
wiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. Zmianę tę 
dokonuje się w związku z odstąpieniem Policji 
od zakupu samochodu,

– zwiększenie o  kwotę 12.360 zł dotacji 
celowej na dofinansowanie działalności jedno-
stek OSP z terenu gminy Złoty Stok,

– zwiększenie o kwotę 33.600 zł środków 
zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe,

– zwiększenie o  kwotę 15.734 zł poprzez 
wprowadzenie do planu wydatków środków 
na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobil-
ność kadry edukacji szkolnej” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, 
Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt realizowany 
przez Samorządowy Zespół Szkół w  Złotym 
Stoku,

– zwiększenie o  kwotę 4.500 zł środków 
zabezpieczonych na odpłatność za pobyt 
dzieci z terenu Gminy Złoty Stok w placówkach 
opiekuńczych i rodzinach zastępczych,

– zwiększenie o kwotę 3.830 zł z przezna-
czeniem na zakup kserokopiarki w ramach za-
dania inwestycyjnego pn. „Unowo cześnienie 
bazy informatycznej w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Złotym Stoku”,

– zmniejszenie o kwotę 75.030 zł środków 
zabezpieczonych na wykonanie dokumentacji 

projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Kanalizowanie sołectw Błotnicy i Płonicy”,

– zmniejszenie o kwotę 5.040 zł środków 
zabezpieczonych na realizacje zadania inwe-
stycyjnego pn. „Budowa odnawialnych źródeł 
energii w Gminie Złoty Stok”,

– zmniejszenie o kwotę 1.950 zł środków 
zabezpieczonych na realizację zadania inwe-
stycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia w gór-
nej części ulicy Spacerowej w Złotym Stoku”,

– zmniejszenie o  kwotę 300 zł środków 
zabezpieczonych na realizację zadania inwe-
stycyjnego pn. „Budowa placu rekreacyjnego 
przy świetlicy wiejskiej w Mąkolnie”. 

Określenie warunków i trybu finansowe-
go wspierania rozwoju sportu na terenie 
gminy Złoty Stok – zgodnie z  art. 27 ust. 1 
ustawy o sporcie, tworzenie warunków, w tym 
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi 
sportu stanowi zadanie własne gminy. Art. 28 
ustawy o sporcie wskazuje, że formą finanso-
wania klubów sportowych niedziałających 
w  celu osiągnięcia zysku jest dotacja celowa 
dla podmiotów niezaliczanych do sektora fi-
nansów publicznych, udzielana z  zastosowa-
niem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885  ze zm.) jeżeli wpłynie to na popra-
wę warunków uprawiania sportu przez człon-
ków klubu sportowego, który  otrzyma dotację 
lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej 

do dzia łalności sportowej prowadzonej przez 
klub. Ponadto przepisy wymienionego artyku-
łu wskazują, że dotacja ma służyć realizacji 
wskazanego w  uchwale celu publicznego. 
Art. 28 ustawy o sporcie określa także w sposób 
otwarty prze znaczenie dotacji (cele wydatko-
wania),  które uchwała uzupełnia i doprecyzo-
wuje. 

Z dotychczasowej uchwały przejęto więk-
szość obowiązujących uregulowań. Nadal klub 
sportowy może otrzymać dotację w wysokości 
do 70% planowanych kosztów realizacji zada-
nia. Nowością jest forma w jakiej kluby będą 
mogły wykazać wkład własny – obok wkładu 
finansowego. Pojawia się również możliwość 

rozliczania wkładu własnego w postaci wkładu 
osobowego, przy czym wkład osobowy nie 
może przekroczyć 10% udziału własnego 
w kosztach realizacji zadania. Nowym elemen-
tem jest    także komisja opiniująca składane 
oferty.

Radni ustalili także plan pracy Rady i po-
szczególnych komisji stałych na rok 2016.

Na zakończenie burmistrz wraz z przewod-
niczącym Rady podziękowali radnym i pracow-
nikom urzędu za miniony rok dobrej współpra-
cy życząc jednocześnie sukcesów zawodowych 
i prywatnych, a także zadowolenia i satysfakcji 
z podjętych wyzwań w nadchodzącym, nowym, 
2016 roku.

1. Dokonano rozeznania cenowego i pod-
pisano umowy roczne na gotowość świadcze-
nia usług związanych z:

1) opieką weterynaryjną bezdomnych 
zwierząt w roku 2016, podpisano umowę z lek. 
wet. Dariuszem Marcinkowem z  Ząbkowic 
Śląskich;

2) zabezpieczeniem gospodarstwa rolnego 
dla zwierząt gospodarskich w roku 2016, pod-
pisano umowę z Leszkiem Zasadą;

3) odbiorem padliny w 2016 roku, podpi-
sano umowę z firmą Olech ze Świdnicy.

2. Opracowano sprawozdanie dla General-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakre-
sie przeprowadzonych ocen oddziaływania na 
środowisko w 2015 roku.

3. Przekazano 1 psa do schroniska dla 
zwierząt (porzucony w Błotnicy). 

4. 19 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Spółki „KOMA” dotyczące 
gospodarki niskoemisyjnej w  kontekście po-
zyskania środków na zadania termomoderni-
zacyjne budynków mieszkalnych. Na spotkaniu 
omówiono sprawy związane z  możliwością 
pozyskania dofinansowania na realizację prac 
termomodernizacyjnych polegających na 
dociepleniu budynków, wymianie pokrycia 
dachowego z  dociepleniem itp. Informacje 
powyższe przekazano w celu poinformowania 
wspólnot mieszkaniowych o  planowanych 
naborach w ramach programów pomocowych 
ze środków UE.

5. W grudniu 2015 r. ogłoszono zapytanie 
ofertowe dotyczące wykonania Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej. Wpłynęło 30 ofert. 
 Wybrano najkorzystniejszą ofertę z najniższą 
ceną oraz podpisano umowę na realizację za-
dania.

6. Na kilku kolejnych spotkaniach omawia-
no z pracownikami propozycje realizacji zadań 
związanych z  modernizacją dróg w  ramach 
projektów unijnych. Do realizacji przyjęto ulicę 
Stawową.

7. Zakończono prace związane ze spisem 
inwentarzowym mienia urzędu oraz wyposa-
żenia świetlic gminnych.

8. Zawarto umowy dzierżawy 12 działek 
gruntowych na czas oznaczony do 3 lat.

9. Koordynowano działania związane ze 
zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu  przy ul. Radosnej 
i Skwerze Jana Pawła II. 

10. Podpisano umowy na 2016 rok:
1) obsługa geodezyjna – Zygmunt  Szymański,
2) wycena nieruchomości – Andrzej Szwec.
11. 22.01.2016 r. złożono formularz propo-

zycji projektowej projektu „Centrum Spotkań 
Kulturowych jako fundament rozwoju turysty-
ki w  oparciu o  ideę duchowego pojednania 
narodów” w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój 
potencjału przyrodniczego i  kulturowego na 
rzecz wspierania zatrudnienia w ramach Euro-
pejskiej Współpracy Terytorialnej Republika 
Czeska – Polska 2014-2020.

12. Gmina Złoty Stok wzięła udział w pro-
jekcie „Przygotowanie programów rewitalizacji 
na terenie Województwa Dolnośląskiego”. 
W wyniku przeprowadzonego naboru Gmina 
Złoty Stok otrzymała dotację w  wysokości 
69 390 zł na realizację projektu pn. „Złoty Stok 
Miastem Złotej Przygody – opracowanie Lokal-
nego Programu Rewitalizacji poprzez partycy-
pację społeczną”. Projekt współfinansowany 
w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020.

13. Zlecono opracowanie programu funk-
cjonalno-użytkowego na ulicę Stawową na 
potrzeby naboru wniosków na zadanie pn. 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

14. Zgłoszono drogę powiatową w Mąkol-
nie (od skrzyżowania z DK 46 do granic admi-
nistracyjnych Gminy Złoty Stok) do dofinanso-
wania w ramach zadania „Budowa lub moder-
nizacja dróg lokalnych” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Jeżeli powiat ząbkowicki złoży wniosek i otrzy-
ma on dofinansowanie z PROW, wówczas za-
danie będzie realizowane w porozumieniu ze 
Starostwem Powiatowym w  Ząbkowicach 
Śląskich.

15. Planowane jest wykonanie dokumen-
tacji projektowej na przeprowadzenie remon-
tu mauzoleum rodu Guttlerów. Dokumentacja 
jest wymagana jako załącznik do wniosku 
o dofinansowanie remontu tego zabytku z bu-
dżetu Samorządu Województwa Dolnośląskie-
go, z funduszu ochrony zabytków.

16. Wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych. Wszystkie zezwolenia są 
kontynuacją.

17. Przygotowano i przesłano do Kuratorium 
Oświaty rozliczenie dotacji celowej otrzymanej 
w 2015 r. na wyposażenie szkół podstawowych 
i gimnazjów w podręczniki, materiały eduka-
cyjne i materiały ćwiczeniowe. W 2015 r. dota-
cja przeznaczona była dla uczniów klas I, II i IV 
szkoły podstawowej (kwota: 12.685,33), dla 
uczniów I klasy gimnazjum (kwota: 13.053,67) 
oraz dla niepełnosprawnego ucznia gimnazjum 
(kwota: 559,98).

Łącznie wydatkowano na podręczniki dla 
uczniów w 2015 r. 26.298,98 zł.

18. Realizacja zadań Gminnego Programu 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
oraz Narkomanii: 

1) wydanie 2 opinii do zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych,

2) przygotowanie i  podpisanie umów na 
pracę w Komisji w 2016 r.,

3) realizacja 2 wniosków o  zastosowanie 
leczenia odwykowego,

4) przygotowanie i podpisanie umów z pra-
cownikami punktu dla osób z  problemami 
uzależnień na dyżury konsultacyjne w 2016 r. 
(terapeuta, psycholog, konsultant grupy samo-
pomocowej, kurator),

5) przygotowanie umów na prowadzenie 
zajęć profilaktycznych „Spójrz Inaczej”, które 
w pierwszym półroczu 2016 r. przeprowadzo-
ne zostaną wśród uczniów klas I-III Szkoły 
Podstawowej w Złotym Stoku. 

19. Weryfikacja sprawozdań klubów spor-
towych z dotacji udzielonych w 2015 r.

20. Przygotowanie projektu konkursu ofert 
na realizację zadania z zakresu wsparcia roz-
woju sportu w gminie Złoty Stok na 2016 r.

21. 29 grudnia 2015 r. podpisane zostało 
porozumienie z  Fundacją IT o  partnerstwie 
w  ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa-Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął 
się 2 listopada 2015 r. i zakończy 2 lutego 2016 r. 

22. Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. od-
dalił powództwo gminy Złoty Stok przeciwko 
dzierżawcom kościoła poewangelickiego o za-
płatę kwoty 5.397,99 zł oraz powództwo wza-

jemne dzierżawców o zapłatę kwoty 24.948,88 
zł. Pierwotne żądanie gminy obejmowało na-
kazanie pozwanym dzierżawcom, aby w termi-
nie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się 
wyroku dokonali na swój koszt naprawy uszko-
dzonej blachy na części dachu. Żądanie pozwu 
zostało zmienione na zasądzenie od pozwanych 
ww. kwoty wraz odsetkami. Dzierżawcy w po-
zwie wzajemnym żądali zapłaty ww. kwoty 
stanowiącej odszkodowanie za nieotrzymanie 
pomocy finansowej w ramach działania wdra-
żania strategii rozwoju dla małych projektów 
z powodu złego stanu technicznego dzierża-
wionego budynku. 

23. 6.01. – Orszak Trzech Króli. Po mszy św. 
w kościele parafialnym w Złotym Stoku orszak 
przeszedł do kościoła poewangelickiego, gdzie 
odbyły się jasełka i wspólne kolędowanie. 

24. 9.01.– udział w spotkaniu karnawałowym 
zorganizowanym przez Sekcję Klubu seniora 
działającą przy CKiP w Złotym Stoku.

25. 10.01. – WOŚP – podziękowania dla 
pracowników CKiP, nauczycieli SZSz w Złotym 
Stoku, wolontariuszy i wszystkich, którzy włą-
czyli się do akcji. W tym roku zebrano kwotę 
9.175,35 zł.

26. W  styczniu odbyliśmy kilka spotkań 
z Miroslavem Kocianem – starostą Bilej Vody. 
Omawialiśmy założenia do współpracy gmin 
w  ramach planowanych naborów środków 
z małych i dużych projektów transgranicznych. 

27. Rozpoczęcie prac związanych z  aktu-
alizacją koncepcji zaopatrzenia Złotego Stoku 
w wodę. 

28. 15 stycznia 2016 r. udział w spotkaniu 
opłatkowym druhów OSP z  udziałem gości 
zaproszonych i złożenie druhom podziękowań 
za pracę na rzecz naszego społeczeństwa w 2015 
r., zaangażowanie i  poświęcenie w  ochronie 
życia i  mienia ludzkiego, za ofiarny udział 
w wielu trudnych akcjach i poświęcenie swo-
jego prywatnego czasu.

29. 10.01. – udział w spotkaniu opłatkowym 
członków Koła Związku Sybiraków w Ząbkowi-
cach Śl. z przedstawicielami samorządowców, 
księży, zaproszonych gości.

30. 22.01 – noworoczne spotkanie radnych, 
kierowników jednostek organizacyjnych gminy, 
prezesów spółek, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, zaproszonych gości. 

Sprawozdanie z pracy Urzędu i burmistrza od 28.12.2015 r. do 25.01.2016 r.
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28 stycznia 2016 r. w remizie OSP w Złotym 
Stoku odbyła się XV sesja Rady Miejskiej. Pod-
czas sesji radni podjęli tematy i uchwały w na-
stępujących  sprawach:

1. Uchwała w  sprawie  szczegółowych 
warunków przyznawania i  odpłatności za 
usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem spe cjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi oraz określenia warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również tryb ich przyznawania

Uchwała reguluje szczegółowe warunki 
świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycz-
nych usług w miejscu zamieszkania osobom, 
które z  powodu wieku, choroby lub innych 
przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są 
jej pozbawione. W kompetencji Rady Miejskiej 
jest ustalenie szczegółowych zasad przyzna-
wania i  odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Uchwała w  sposób kompleksowy i  przej-
rzysty ustala zasady odpłatności za usługi, 
a  proponowany katalog przesłanek upoważ-
niających do ubiegania się o zwolnienie z po-
noszenia kosztów za korzystanie z  pomocy 
w formie usług został dokładnie sprecyzowany.  
Ponadto, w związku z ustaleniem nowej staw-
ki godzinowej za usługi opiekuńcze oraz spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze, która dotychczas 
wynosiła 13 zł za godzinę, zachodzi konieczność 
zmiany wysokości odpłatności za świadczoną 
pomoc w formie usług opiekuńczych i specja-
listycznych usług opiekuńczych. 

Osoby, których dochód lub dochód na 
osobę w rodzinie przekracza kryterium docho-
dowe zwracają poniesione przez gminę wydat-
ki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu-
gi opiekuńcze w  części lub w  całości (patrz 
tabela).

2. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w Złotym 
Stoku w rejonie ulicy Radosnej

Konieczność sporządzenia zmiany obowią-
zującego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Złoty Stok w obrębie 
części miasta Złoty Stok dla terenów położonych 
w  rejonie zachodniej części ulicy Radosnej 
powstała ze względu na potrzebę uporządko-
wania problemu granic własnościowych dzia-
łek w południowej części terenu oznaczonego 
w rysunku zmiany planu symbolem 12MN. 

Zgodnie z zaistniałym powiększeniem za-
budowanej działki nr 293 dokonano w projek-
cie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego niezbędnych niewielkich 

korekt linii rozgraniczających terenu zabudowy 
mieszkaniowej (12MN) oraz sąsiadujących te-
renów komunikacji (KD, KX,). 

Zmiana planu zawierająca część tekstową 
w  formie uchwały Rady Miejskiej oraz część 
graficzną w formie rysunku zmiany planu zo-
stała sporządzona zgodnie z zapisami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Złoty Stok, do 
prac nad projektem zmiany planu przystąpio-
no na podstawie podjętej uchwały Nr VI/43/2015 
Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 14 maja 
2015 r.

Zasadniczą procedurę planistyczną rozpo-
częto 20 maja 2015 r., a cała procedura zmiany 
planu przebiegła bez komplikacji. Dokument 
był poddany ocenie poprzez opiniowanie 
i uzgadnianie. 

Projekt zmiany planu uzyskał wszystkie 
niezbędne pozytywne opinie i  uzgodnienia. 
Wszystkie uwagi wniesione w procesie uzgad-
niania i  opiniowania projektu zmiany planu 
zostały uwzględnione. Uwzględniono również 
uwagi dewelopera odnoszące się do możliwo-
ści zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej 
wolnostojącej i szeregowej, wielkości działek, 
charakteru zabudowy garażowej oraz renty 
planistycznej. Procedurę planistyczną zakoń-
czono w dniu 31 grudnia 2015 r.

Realizacja ustaleń zawartych w  zmianie 
planu obciąży w całości inwestora. Wszystkie 
koszty finansowe będą spoczywać na dewelo-
perze lub poszczególnych inwestorach realizu-
jących zamierzenia budowlane z zakresu indy-
widualnego budownictwa mieszkaniowego.

Obszar zmiany planu obejmuje tereny 
położone w granicach nowo realizowanej za-
budowy mieszkaniowej i usługowej w północ-
nej części miasta poza granicami zabytkowego 
centrum. Nie zostały one objęte celem szcze-

gółowym Lokalnego Programu Rewitalizacji 
miasta Złoty Stok, stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr XVI/125/2012 z  dnia 16 kwietnia 
2012 r. Rady Miejskiej w Złotym Stoku.

3. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Złoty Stok

W 2013 r. rada przyjęła regulamin utrzyma-
nia czystości i  porządku na terenie Gminy 
Złoty Stok. W związku ze zmianami jakie wpro-
wadzono do uchwały jak również z  powodu 
planowanych zmian w  systemie selektywnej 
zbiórki odpadów, zaistniała konieczność do-
stosowania zapisów regulaminu do nowych 
rozwiązań jako, że ideą systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi jest zapewnienie 

mieszkańcom możliwości przekazywania każ-
dej ilości wytworzonych odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem odbioru odpadów groma-
dzonych selektywnie. 

Regulamin określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czysto-
ści i  porządku na terenach nieruchomości 
położonych w granicach Gminy Złoty Stok;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojem-
ników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz 
na drogach publicznych, warunków rozmiesz-
czania tych pojemników i  ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządko-
wym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się 
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości oraz z terenów prze-
znaczonych do użytku publicznego;

4) wymagań wynikających z Wojewódzkie-
go Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewódz-
twa Opolskiego;

5) obowiązków osób utrzymujących zwie-
rzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczo-
nych do wspólnego użytku;

6) utrzymywania zwierząt gospodarskich 
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym także zakazu ich utrzymywania na okre-
ślonych obszarach lub w poszczególnych nie-
ruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających 
obowiązkowej deratyzacji i terminów jej prze-
prowadzania.

4. Uchwała w  sprawie opracowania na 
rok 2016 planu dofinansowania form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli zatrudnio-
nych w publicznych szkołach i przedszkolach

Zgodnie z zapisem art. 70a ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela w bu-
dżetach organów prowadzących szkoły wyod-
rębnia się środki na dofinansowanie doskona-
lenia zawodowego nauczycieli z uwzględnie-
niem doradztwa metodycznego w wysokości 
1% planowanych rocznych środków przezna-
czonych na wynagrodzenia osobowe nauczy-
cieli. Przepisy wykonawcze do tego artykułu 
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
i  Sportu z  dnia 29 marca 2002r. w  sprawie 
sposobu podziału środków na wspieranie do-
skonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy 
budżety poszczególnych wojewodów, form 
doskonalenia zawodowego dofinansowywa-
nych ze środków wyodrębnionych w budżetach 
organów prowadzących szkoły, wojewodów, 
ministra właściwego do spraw oświaty i  wy-
chowania oraz szczegółowych kryteriów i try-
bu przyznawania tych środków (Dz. U. nr 46, 
poz. 430 ze zmianą Dz.U. z 2015r., poz.1973). 

Organ prowadzący, na podstawie § 6 ust. 
2 rozporządzenia, opracowuje na każdy rok 
budżetowy plan dofinansowania form dosko-
nalenia zawodowego, w  oparciu o  wnioski 
dyrektorów szkół i placówek. Projekt uchwały 
został zaopiniowany przez związki zawodowe 
zrzeszające nauczycieli.

Plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli Samorządowego 
Zespołu Szkół w Złotym Stoku oraz  Przedszkola 
Publicznego w Mąkolnie na 2016 rok, ustalono 
na dofinansowanie na następujące kierunki:

1) tyflopedagogika,
2) terapia pedagogiczna,
3) język polski,
4) oligofrenopedagogika,
5) gimnastyka korekcyjna.

Informacja z XV sesji Rady Miejskiej z 28 stycznia 2016 r.

 

Dochód osoby samotnie 
gospodarującej 

lub dochód na osobę w rodzinie 
(art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej) 

Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny usług 
za 1 godzinę dla: 

osoby samotnie 
gospodarującej osoby w rodzinie 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 

powyżej 100%-125% 5% 12% 

powyżej 125%-150% 8% 15% 

powyżej 150%-200% 12% 20% 

powyżej 200%-250% 20% 50% 

powyżej 250%-300% 50% 80% 

powyżej 300%-350% 70% 90% 

powyżej 350%– 400% 90% 95% 

Powyżej 400% 100% 100% 
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5. Uchwała w  sprawie zmiany uchwały 
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Złoty 
Stok

Intencją zmiany było wprowadzenie zapisu 
umożliwiającego odbywanie w razie potrzeby 
połączonych spotkań Komisji Rady, zmiany 
uchwały wprowadzają również szczegółowe 
zasady posiedzeń i pracy Komisji, dodał również, 
że zmiany zostały skonsultowane z  Komisją 
Statutową Rady.

6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Złoty Stok na 2016 rok

Dokonano następujących zmian w  budżecie 
Gminy Złoty Stok na 2016 r. 

Wydatki: 
1) Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zwięk-

szenie o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na 
opracowanie programu funkcjonalno-użytko-
wego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebu-
dowa ulicy Stawowej w Złotym Stoku”

2) Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 – zmniej-
szenie o kwotę 18.627 zł środków zabezpie-
czonych na nabycie działek pod budowę ka-
nalizacji sanitarnej w Błotnicy.

3) Dz. 900 
a) rozdz. 90001 § 6050 – zwiększenie 

o kwotę 14.000 zł – z przeznaczeniem na zadnie 
inwestycyjne pn. „Prowadzenie prac hydrolo-
gicznych związanych z poszukiwaniem źródeł 
wody na terenie Gminy Złoty Stok”.

b) rozdz. 90005 § 4390 – zmniejszenie 
o kwotę 21.390 zł środków zabezpieczonych 
na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Gminy Złoty Stok.

4) Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050 – zwięk-
szenie ogółem o kwotę 22.017 zł, w tym:

a) kwotę 9.840 zł na opracowanie doku-
mentacji projektowej dla zadania inwestycyj-
nego pn. „Remont mauzoleum rodu Güttlerów 
w Złotym Stoku”,

b) kwotę 12.177 zł na opracowanie studium 
wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Kompleksowa rewitalizacja kościoła poewan-
gelickiego na cele kulturalno-turystyczne”.

Budżet Gminy Złoty Stok po wprowadzo-
nych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody  14.417.516 zł
Wydatki  14.913.419 zł
Przychody  1.368.419 zł
Rozchody  872.516 zł
Deficyt budżetu  495.903 zł

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w spra-
wie przyjęcia wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Złoty Stok

Podjętą uchwałą wprowadzono następu-
jące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza 
Finansowa” w zakresie wydatków budżetu na 
2016 rok, dotyczące zwiększenia wydatków 
majątkowych (inwestycyjnych) oraz zmniej-
szenia wydatków bieżących o kwotę ogółem 
21.390 zł, zgodnie z uchwałą w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Złoty Stok na 2016 rok. Kwo-
ta planowanych wydatków ogółem pozostaje 
bez zmian. Zwiększono kwotę wydatków in-
westycyjnych objętych limitem, o  którym 
mowa w  art.  226  ust.3 pkt ufp 4 o  kwotę 
12.177 zł. 

2) w załączniku Nr 2 „Wykaz przed sięwzięć 
do WPF” w zakresie zwiększenia w 2016 roku 
limitu wydatków na przedsięwzięcie pn. „Kom-
pleksowa rewitalizacja kościoła poewangelic-
kiego w Złotym Stoku na cele kulturalno-tury-
styczne” o kwotę 12.177 zł, tj. do kwoty 93.234 zł, 
co wpłynęło również na zwiększenie limitu 
zobowiązań i łącznych nakładów finansowych 
na to przedsięwzięcie do kwoty 4.093.234 zł. 
Zwiększenie limitu na niniejsze przedsięwzię-
cie skutkuje wzrostem wydatków na przedsię-
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wzięcia ogółem, wzrostem limitu zobowiązań 
ogółem jak i  nakładów finansowych ogółem 
na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.

Ponadto na sesji Rady Miejskiej przed-
stawiono i omówiono:

1) założenia dotyczące planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Złoty Stok, doku-
mentu niezbędnego do pozyskania finanso-
wania inwestycji w  latach 2014-2020. Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny 
dokument, który wyznacza kierunki dla gminy 
na lata 2014-2020, w zakresie działań inwesty-
cyjnych i nie inwestycyjnych min. w obszarze 
zaopatrzenie w ciepło i energię.

Dokument wyznacza konkretne cele w za-
kresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
efektywności energetycznej oraz wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii. Przed przyję-
ciem planu w gminie zostanie przeprowadzo-
na inwentaryzacja i badania ankietowe wśród 
mieszkańców. 

2) projekt polsko-czeski „Singletrack Gla-
censis”, w  tym przebieg ścieżek rowerowych 
na terenie Gminy Złoty Stok, który obejmuje 
partnerów po stronie polskiej: Bardo, Bystrzy-
ca Kł., Lądek-Zdrój, Kłodzko Gmina, Kłodzko 
Miasto, Międzylesie, Stronie Śląskie i Złoty Stok 
oraz po czeskiej Mesto Chocen, Mesto Moravska 
Trzebova oraz Region Orlicko-Trzebovsko. 
Planowana jest budowa około 320 km ścieżek 
rowerowych typu singletrack i MTB wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą po czeskiej i polskiej 
stronie (miejsca odpoczynku, tablice, ławki, 
stacje naprawcze oraz stacje ładowania „e-bike”).

Dzięki realizacji projektu i stworzeniu tras 
rowerowych turyści uzyskają dodatkową formę 
spędzenia wolnego czasu i aktywnego wypo-
czynku, 

3) sprawozdanie za 2015 rok z  realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdzia-
łania Alkoholizmowi oraz Narkomanii dla 
Gminy Złoty Stok wraz z  wykonaniem zadań 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

4) sprawozdanie za 2015 rok z  realizacji 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-

nie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Gminy Złoty Stok na lata 2013– 2016,

5) sprawozdanie z pracy Burmistrza i Urzę-
du Miejskiego.

Spotkanie noworoczne w Urzędzie Miejskim
(Red.) 7 stycznia 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku odbyło się noworoczne spo-

tkanie burmistrz Grażyny Orczyk i przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Wiei z kierownikami jednostek 
organizacyjnych, głównymi księgowymi tych jednostek oraz kierownikami referatów Urzędu Miejskiego. Spo-
tkanie było okazją do podsumowania pracy minionych 12 miesięcy, podziękowania za dobrą współpracę przy 
realizacji wielu zadań oraz przekazania życzeń na nowy 2016 rok.

Babciu, Dziadku – kochamy Was…
22 stycznia dzieci z Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie zaprosiły swoje kochane babcie 

i  dziadków, aby wspólnie uczcić ich wyjątkowe święto. Mali artyści z  dumą prezentowali się 
w tańcach, wierszach i piosenkach. Wnuczęta odśpiewały swoim najbliższym „Sto lat” i wręczy-
ły własnoręcznie wykonane upominki, które były wyrazem miłości, szacunku i przywiązania.

Uroczystość była okazją, aby Babcie i Dziadkowie spotkali się, wypili wspólnie kawę, herba-
tę, zjedli pyszne ciasta i porozmawiali o swoich ukochanych wnuczętach.

To jeden z najwspanialszych dni w życiu każdej Babci i Dziadka, dlatego tak ważne jest, aby 
pamiętać o Nich nie tylko od święta, ale przez cały rok!

Jak karnawał  
to w „Zielonej Dolinie” zabawa

29 stycznia bawiliśmy się na Balu Przebierańców. Do naszego przedszkola przybyło wiele 
postaci: królewny, wróżki, rycerze, zwierzątka i inne „cudaki”. Sala była pięknie przystrojona 
kolorowymi balonami, serpentynami. Tańcom nie było końca, ale były także konkursy z nagro-
dami.

Zabawa była wspaniała! W naszej „Zielonej Dolinie” czas nam miło i ciekawie płynie!
Ewa Bulanda

Ewa Bulanda
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W  grudniu 2015 roku z  Samorządowym 
Zespole Szkół w  Złotym Stoku zakończył się 
całoroczny projekt edukacyjny finansowany 
z  funduszy Unii Europejskiej – „International 
Mobility of School Education Staff”, czyli mo-
bilność europejskiej kadry edukacyjnej w ra-
mach Programu ERASMUS+. Projekt miał na 

celu podnoszenie kwalifikacji nauczycieli po-
przez odbycie kursu w jednym z europejskich 
ośrodków szkoleniowych. Obejmował zakres 
metodologii nauczania języka angielskiego na 
wszystkich etapach edukacyjnych. Koordynację 
projektu w naszej szkole objęła anglistka Ewa 
Radziszewska. 

Do projektu zgłosiły się trzy nauczycielki 
uczące języka angielskiego: Ewa Radziszewska 
prowadząca dokumentację projektu, Aleksan-
dra Chołoniewska i Katarzyna Kowcz. Na miej-
sce realizacji kursu wybrany został ośrodek 
szkoleniowy na Malcie. W  marcu, czerwcu 
i październiku 2015 r. miały miejsce tygodnio-
we wyjazdy szkoleniowe nauczycieli. Proces 
edukacyjny podczas szkolenia polegał na 
braniu udziału w  warsztatach dotyczących 
metodologii prowadzenia zajęć w szkole. Za-
poznałyśmy się nowymi metodami nauczania, 
sposobami wykorzystania środków dydaktycz-
nych. Miałyśmy również możliwość wzbogace-
nia swojego warsztatu pracy w wiele praktycz-
nych ćwiczeń. Szkolenie w międzynarodowym 
gronie było okazją do wymiany doświadczeń 
zawodowych z innymi uczestnikami projektu 
oraz do zapoznania się z założeniami systemów 
oświaty i z metodami pracy nauczycieli w innych 
krajach Europy. Podczas pobytu na Malcie 
nawiązałyśmy kontakty z interesującymi ludź-
mi z innych krajów i zyskałyśmy nowych przy-
jaciół. Być może w  przyszłości znajomości te 
zaowocują międzynarodową współpracą w ra-

mach innych projektów. Pobyt na Malcie stał 
się niepowtarzalną okazją do zobaczenia cie-
kawych miejsc, zaznajomienia się z  historią, 
kulturą oraz tradycją wyspy i jej mieszkańców. 
Opcja zakwaterowania w domach  Maltańczyków, 
z której korzystałyśmy była również okazją do 
poznania kraju „od kuchni”, czyli zaznajomienia 
się z codziennym życiem jego mieszkańców.

Staramy się w miarę potrzeb i możliwości 
wykorzystywać w  szkole nową wiedzę i  do-
świadczenie oraz stosować na lekcjach pozna-
ne metody, aby możliwie najbardziej zwiększyć 
efektywność naszej pracy z uczniami. 

Wszelkie koszty związane z  organizacją 
szkolenia uczestników projektu zostały pokry-
te w całości z funduszy unijnych. Gorąco pole-
cam udział w tego typu projektach, ponieważ 
mogą one wiele wnieść zarówno do Waszego 
życia zawodowego jak i osobistego. 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
Nowelizacja ustawy o  świadczeniach wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj 

świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie. Ww. świadczenie będzie przysługiwać oso-
bom, które urodziły dziecko, a  które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia 
macierzyńskiego. Będą to bezrobotni (niezależnie czy są zarejestrowani w  urzędzie pracy), 
studenci i rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Także oso-
by zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały 
zasiłku macierzyńskiego, będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł miesięcznie i nie będzie ona uzależniona od kryte-
rium dochodowego. Jest to kwota netto – świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowa-
niu, ani innym obciążeniom.

Wsparcie finansowe w postaci w/w świadczenia będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) 
po urodzeniu dziecka a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wy-
dłużony nawet do 71 tygodni.

Świadczenie będzie przysługiwać matce dziecka, natomiast w szczególnych przypadkach 
będzie przysługiwało ojcu dziecka. 

ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ
1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypad-

ku przekroczenia kryterium dochodowego. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie 
stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Zgodnie z obowiązującymi wcześniej przepisami rodzi-
na przekraczająca próg dochodowy (674,00 zł na osobę w  rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin 

z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. „Złotówka za zło-
tówkę” spowoduje, że świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów, 
ale nie zostaną utracone po przekroczeniu progu.

Za przekroczenie progu o każdą złotówkę łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie 
będzie pomniejszana o 1,00 zł.

RODZINA 500+
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada, że świadczenie wychowawcze 

w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina, bez względu na  dochody. 
W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe – 800 zł 
na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. 

Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.
Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni 

dziecka. Wsparcie dostanie każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców: zarówno 
rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozo-
stający w związkach nieformalnych.

Przyznane 500 zł nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z in-
nych systemów wsparcia, a to oznacza, że nie będzie miało wpływu na wypłatę zasiłków i świad-
czeń opartych o kryterium dochodowe. Chodzi zwłaszcza o świadczenia z pomocy społecznej 
i rodzinne, alimenty na dzieci, zasiłek macierzyński czy stypendia naukowe.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zło-
tym Stoku. 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W ZŁOTOSTOCKIEJ SZKOLE

NOWE ŚWIADCZENIA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Magdalena Międzybrocka 
kierownik OPS

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wszystkie warunki związane z uzyskaniem zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych unormowane są w  ustawie 
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 
roku, poz. 1286 ze zmianami).

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje 
napojów alkoholowych:

A – napoje alkoholowe do 4,5% oraz piwo,
B– napoje alkoholowe od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa)
C– napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu.
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznczonych do spoży-

cia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowa-
dzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego  przez  burmistrza.

Na terenie Gminy Złoty Stok wydano 58 zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych, w  tym na spożycie w  miejscu 
sprzedaży 20 zezwoleń, poza miejscem sprzedaży 37 oraz 
jedno na organizację przyjęć.

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
• oznaczenie rodzaju zezwolenia,
• oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przy-

padku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska 
i adres zamieszkania,

• numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działal-
ności gospodarczej,

• przedmiot działalności gospodarczej,

• adres punktu sprzedaży,
• adres punktu składowania napojów alkoholowych (maga-

zynu dystrybucyjnego).
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć nastę-

pujące dokumenty:
• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do 

lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
• zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administra-

tora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

• decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego 
o zatwierdzeniu zakładu do sprzedaży napojów alkoholowych.

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych 
w  roku poprzednim, zobowiązany jest do złożenia do dnia 
31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości 
sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoho-
lowych w punkcie sprzedaży (za poprzedni rok).

W Złotym Stoku złożono 31 oświadczeń (wszyscy przedsię-
biorcy zachowali ustawowy termin).

Opłaty w tabeli obok.
W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opła-

tę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności 
zezwolenia.

Przedsiębiorca wnosi na rachunek gminy opłatę w trzech 
równych ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września.

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, zobowiązany jest 

do złożenia do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto 

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży (za poprzedni rok). 

W Złotym Stoku złożono 31 oświadczeń (wszyscy przedsiębiorcy zachwali ustawowy termin). 

Opłaty: 

Wysokość 
opłaty 

Rodzaj zezwolenia Opłatę wnoszą przedsiębiorcy: 

525,– zł do 4,5% alkoholu oraz 
piwo 

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie 
(pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku 
poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 
37.500,– zł 

525,– zł 4,5% – 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) 

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie 
(pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku 
poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 
37.500,– zł 

2.100,– zł powyżej 18% alkoholu rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie 
(pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku 
poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 
77.000,– zł 

1,4% 
wartości 
sprzedaży 

do 4,5% alkoholu oraz 
piwo 

uzyskujący w roku poprzednim wartość sprzedaży wyższą niż 
37.500,– zł 

1,4% 
wartości 
sprzedaży 

4,5% – 18% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) 

uzyskujący w roku poprzednim wartość sprzedaży wyższą niż 
37.500,– zł 

2,7% 
wartości 
sprzedaży 

powyżej 18% alkoholu uzyskujący w roku poprzednim wartość sprzedaży wyższą niż 
77.000,– zł 

 

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej 

do okresu ważności zezwolenia. 

Przedsiębiorca wnosi na rachunek gminy opłatę w trzech równych ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, 

do 30 września. 

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom 

Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane zezwolenia jednorazowe (na okres do 2 dni). 

Opłata wynosi 1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe. 

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych mogą być wydawane zezwolenia jednorazowe 
(na okres do 2 dni).

Opłata wynosi 1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe.

Katarzyna Kowcz
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BEZPŁATNA POMOC PRAWNA Komunikat 
Ministerstwa 
Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju przypomina, że 
rejestracja w  Centralnej Ewidencji i  Infor-
macji o Działalności Gospodarczej jest cał-
kowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne 
przesyłające przedsiębiorcom oferty doko-
nania wpisu do prowadzonych przez siebie 
rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upo-
ważnia do wykonywania działalności go-
spodarczej na terytorium Polski. Ma on 
charakter czysto informacyjny czy reklamo-
wy. Podanie przez przedsiębiorców swoich 
danych takim firmom, a  także wniesienie 
ewentualnych opłat, jest całkowicie dobro-
wolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie 
korzystają z domniemania wiarygodności, 
a fakt figurowania podmiotu w takim reje-
strze w  żaden sposób nie świadczy o  for-
malnoprawnym zarejestrowaniu firmy. 
Tworzone przez tego typu firmy ewidencje 
stanowią próbę powielenia ogólnodostęp-
nych bezpłatnych informacji o przedsiębior-
cach, zawartych w  publicznych rejestrach 
CEIDG czy też REGON.

Ministerstwo Gospodarki nie ponosi 
odpowiedzialności za zawartość jakichkol-
wiek spisów przedsiębiorców prowadzonych 
przez firmy komercyjne. Zalecamy przed-
siębiorcom rozwagę przed podejmowaniem 
współpracy z firmami oferującymi odpłatne 
wpisy do komercyjnych rejestrów.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od 
opłat. Wszelkie informacje zachęcające 
Państwa do dokonania wpłaty związanej 
z rejestracją działalności gospodarczej oso-
by fizycznej w Polsce są  nielegalne.

!!! SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ZŁOTY STOK!!! 
Burmistrz Złotego Stoku informuje, że w lutym 2016 r. oraz marcu 2016 r. przeprowadzana będzie inwentaryzacja 
źródeł niskiej emisji występujących na terenie gminy Złoty Stok, w tym m.in.: 

• rodzaju i typu źródła ciepła, 
• zużycie surowców na potrzeby grzewcze, ciepłej wody użytkowej, przygotowanie posiłków, 
• rodzaju i typu stolarki okienno-drzwiowej, pokrycia dachowego itp., 
• planowanych prac termomodernizacyjnych do roku 2020. 

Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne dla opracowania dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Złoty Stok”. Informujemy, że inwentaryzację przeprowadzają upoważnieni przedstawiciele firmy EKO-TEAM ze 
Zgorzelca, którzy mają ze sobą oryginał upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisany przez Burmistrza. 
Ponadto posiadają identyfikatory z imieniem i nazwiskiem.  

 

KONTAKT Z ANKIETERAMI: 

EKO-TEAM Sebastian Kulikowski tel. 691 015 026, fax. 75 613 81 34, e-mail: ekoteam.kulikowski@gmail.com 

Prosimy o współpracę z ankieterami i rzetelne przekazywanie informacji.  
Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy 
Złoty Stok poprzez kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich i kontynuowanych 
działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, 
wymianę kotłów na ekologiczne, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności 
publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności 
oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy. 

Przypominamy mieszkańcom miasta 
i  gminy, że od stycznia 2016 roku został 
uruchomiony dodatkowy punkt nieodpłat-
nej pomocy prawnej! 

Porad prawnych udzielają adwokaci i rad-
cowie prawni przez 5 dni w tygodniu, od po-
niedziałku do piątku, w godz. od 14.00 do 18.00, 
we wtorki od 12.00 do 16.00. Korzystanie z tej 
pomocy obwarowane jest szczegółowymi 
kryteriami zawartymi w ustawie, a najważniej-
sze z nich prezentujemy poniżej:

Art. 3.1. Nieodpłatna pomoc prawna obej-
muje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej 
o obowiązującym stanie prawnym, o przysłu-
gujących jej uprawnieniach lub o spoczywają-
cych na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu 
rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w  sporządzeniu 
projektu pisma w sprawach, o których mowa 
w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i  pism w  toczącym się 
postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnie-
nie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z  urzędu w  postępowaniu są-
dowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzeczni-
ka patentowego w  postępowaniu sądowo-
-administracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmu-
je spraw:

1) podatkowych związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej;

2) z  zakresu prawa celnego, dewizowego 
i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do 
rozpoczęcia tej działalności.

Art. 4.1. Nieodpłatna pomoc prawna przy-
sługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą 
uprawnioną”:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedza-
jących zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej zostało przyznane świadcze-
nie z pomocy społecznej na podstawie ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2015r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec 

której w tym okresie nie wydano decyzji o zwro-
cie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodzi-
ny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), 
lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym 
mowa w  ustawie z  dnia 24 stycznia 1991r. 
o  kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz 
z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację wete-
rana albo legitymację weterana poszkodo-
wanego, o  których mowa w  ustawie z  dnia 
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 
granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), 
lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w  wyniku wystąpienia klęski ży-

wiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii 
technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia 
lub poniosła straty.
Zapraszamy do korzystania z pomocy  prawnej.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Gmina Złoty Stok wzięła udział w  projekcie „Przygotowanie programów rewitalizacji na 

terenie Województwa Dolnośląskiego”. W wyniku przeprowadzonego naboru Gmina Złoty Stok 
otrzymała dotację w wysokości 69 390 zł (całkowity koszt zadania 77 100 zł) na realizację pro-
jektu pn. „Złoty Stok Miastem Złotej Przygody – opracowanie Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji poprzez partycypację społeczną”. Projekt współfinansowany w 90% ze środków Unii Euro-
pejskiej w  ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W  lutym 2016 r. 
rozpoczął pracę zespół projektowy.

Szansą powodzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji jest jak największe zaangażowanie 
do jego realizacji społeczności lokalnej. Wszystkie etapy realizacji ww. programu konsultowane 
będą z mieszkańcami gminy, wspólnotami mieszkaniowymi, podmiotami prowadzącymi lub 
zamierzającymi prowadzić działalność gospodarczą, organizacjami pozarządowymi i grupami 
nieformalnymi. W ramach projektu powołany również zostanie Komitet Rewitalizacyjny, w skład 
którego wejdą przedstawiciele wszystkich lokalnych środowisk. Zostanie również uruchomiona 
e-platforma, służąca do komunikacji z mieszkańcami naszej gminy i wszystkimi instytucjami 
zaangażowanymi w realizację projektu. Dodatkowo zostanie zorganizowany cykl spotkań zwią-
zanych z pozyskiwaniem środków na realizację zadań z zakresu termomodernizacji czy zakła-
dania działalności gospodarczej.

Lokalny Program Rewitalizacji, zawierający listę projektów dotyczących likwidacji sytuacji 
kryzysowych na obszarach zdegradowanych, jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku 
o  dofinansowanie działań rewitalizacyjnych oraz dokumentem zapewniającym dodatkowe 
punkty w innych działaniach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Lokalny Program Rewitalizacji nie gwarantuje otrzymania 
środków unijnych, niemniej jednak jest dokumentem pozwalającym na aplikację na dofinan-
sowanie zadań priorytetowych dla Gminy Złoty Stok.

Terminy płatności podatku od nierucho-
mości, rolnego i leśnego:

I rata – 15.03.2016 r.
II rata – 15.05.2016 r.
III rata – 15.09.2016 r.
IV rata – 15.11.2016 r.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach 

lokalnych, ustawą o podatku rolnym oraz usta-
wą o  podatku leśnym: w  przypadku gdy 
kwota podatku nie przekracza 100 zł, poda-
tek jest płatny jednorazowo w  terminie 
płatności pierwszej raty.

Wieczyste użytkowanie gruntu oraz 
czynsz dzierżawny

1. Przypominamy, że opłaty za wieczyste 
użytkowanie gruntu zgodnie z ustawą z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami, płatne są jednorazowo (raz w roku) do 
dnia 31 marca. W stosunku do ubiegłego roku, 
opłata nie uległa zwiększeniu.

2. Opłatę za czynsz dzierżawny w kwocie 
zgodnej z  podpisaną indywidualną umową 
dzierżawy, można wnosić w  dwóch ratach 
tj. I rata do 15.05.2016 r., II rata 15.09. 2016 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dokonuje się do 10 dnia każde-
go miesiąca. Druki wpłat, tzw. książeczki, do-
stępne są w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, 
pok. nr 17 (I piętro). Opłat można dokonywać 
także za pośrednictwem Internetu. 

W  przypadku zmiany danych, będących 
podstawą ustalenia należnej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi (zmiana 
ilości zamieszkałych osób, przystąpienie lub 
odstąpienie od zbierania odpadów w sposób 
selektywny) należy złożyć nową deklarację, 
w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

Od dnia 1.01.2016 r. weszła w życie uchwa-
ła Rady Miejskiej w Złotym w sprawie ustalenia 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za rok, od domku 
letniskowego lub innej nieruchomości, wyko-
rzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
Opłatę uiszcza się w wysokości:
– 100,00 zł rocznie za odpady segregowane,
– 120,00 zł rocznie za odpady niesegregowane,
w dwóch ratach z góry w terminie:
– do 10 lipca danego roku,
– do 10 września danego roku.
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Koncert Walentynkowy Chilla Quartet
13 lutego Centrum Kultury i Promocji 

w  Złotym Stoku wspólnie z  Kawiarnią 
Klubowa zorganizowało koncert walen-
tynkowy, który w swoim zamierzeniu nie 
miał być koncertem jedynie dla zakocha-
nych par, ale również dla tych, którym 
„muzyka w sercu gra”. 

Motywem przewodnim koncertu była 
muzyka filmowa w  wykonaniu kwartetu 
smyczkowego Chilla Quartet. Liderką ze-
społu jest Paulina Lulek, uczestniczka 
programu rozrywkowego The Voice od 
Poland. 

Przy okazji zorganizowanego koncer-
tu, Kawiarnia Klubowa przygotowała de-
gustację zdrowej żywności, którą od nie-
dawna posiada w swojej ofercie. Na dzień 

przed koncertem wszystkie miejsca w ka-
wiarni były już zarezerwowane. Punktual-
nie o  17.00 cała sala była pełna gości 
oczekujących z zaciekawieniem na występ 
kwartetu.

Godzinny popis czterech pięknych 
i uzdolnionych muzycznie kobiet zakończył 
się wielkimi brawami i dwukrotnym bisem, 
co sugeruje, że kwartet zdobył serca pu-
bliczności. Podczas koncertu można było 
wysłuchać muzyki stworzonej do filmu 
„Skyfall”, „Zapach Kobiety”, musicalu „Skrzy-
pek na Dachu” i wielu innych. 

Wszystkim przybyłym serdecznie dzię-
kujemy za udział i liczmy na taką frekwen-
cję w przyszłości. 

Aleksandra Wąsowicz

Ferie zimowe 2016
Program tegorocznych ferii dla dzieci z gmi-

ny Złoty Stok został przygotowany przez Cen-
trum Kultury i Promocji. W ofercie nie zabrakło 
atrakcji i zabaw na terenie gminy, ale również 
poza nią. Przygotowany program wymagał 
dużego nakładu pracy pracowników i instruk-
torów oraz skrupulatnej organizacji czasu. 

W ofercie ferii znalazły się wyjazdy na basen, 
lodowisko, zwiedzanie Pałacu Marianny Orań-
skiej w  Kamieńcu Ząbkowickim, spotkanie 
z wężami dusicielami, spektakl teatralny i za-
bawa karnawałowa. Oprócz tego, odbywały się 
zajęcia plastyczne cieszące się tak dużą popu-
larnością, że odbywały się na sali widowiskowej 
a gromadziły blisko 60 dzieci. 

CKiP prowadziło turnieje w: warcaby, szachy, 
badmintona, tenisa stołowego, o tytuł Mistrza 
Gier Planszowych. Zwycięzca każdego turnieju 
otrzymał puchar. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się tzw. BALONOMANIA – czyli nauka 
tworzenia z balonów różnego rodzaju postaci, 
malowanie twarzy oraz pieczenie ciasteczek. 
Klub Fotografii Cyfrowej zaoferował zajęcia pod 
nazwą „Jestem jaki jestem”– warsztaty makija-
żu i stylizacji fryzur wraz z sesją fotograficzną. 
Natomiast Biblioteka Publiczna zorganizowała 
zajęcia nauki języka czeskiego dla dzieci oraz 
konkurs ortograficzny o „Złote Pióro”. 

Podczas ferii dzieci miały możliwość nauki 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzięki 
Stowarzyszeniu KREWmaNIACY. Wybrały się na 
wycieczkę do Izby Pamięci przy Kopalni Złota, 
aby zobaczyć wystawę samochodów strażackich 
pana Bogu miła Hencla, a następnie odwiedzi-
ły złotostocką  re mizę. Nie zabrakło zajęć  ta-
necznych SHOW DANCE,  zajęć Karate oraz 
Hatha Jogi we wtorkowe wieczory. 

Warto wspomnieć, że przygotowany pro-
gram obejmował wszystkie sołectwa gminy 
Złoty Stok. 

Ferie przebiegły w miłej i bezpiecznej at-
mosferze. Bardzo cieszy fakt, że praktycznie 
każde zajęcia cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. 

Za ciężką pracę, pomoc i współpracę bardzo 
serdecznie pragnę podziękować, pracownikom 
CKiP: Beacie Karpińskiej, Sylwi Sierawskiej-
-Piszczyk, Katarzynie Furtan, Wojciechowi 
Dujinowi,  Łukaszowi Dygasowi oraz Romie 
Bielawskiej, Wojciechowi Kupczakowi, Aleksan-
drze Zapotocznej, Łukaszowi Przepiórze, Mag-
dalenie Litwin, Angelice Klecko, Steni Garbow-
skiej, Katarzynie i Dawidowi Knych, Bogumiło-
wi Henclowi oraz Agnieszce i  Sebastianowi 
Szwarc ze Stowarzyszenia KREWmaNIACY. 

Aleksandra Wąsowicz

Zapowiedzi z kalendarza imprez
MARZEC
 8.03. Dzień Kobiet – CKiP 
i Kawiarnia „Klubowa”
18.03. Przegląd Piosenki 
Przedszkolnej – Przedszkole „Bajka”
19.03. Warsztaty Wielkanocne – 
CKiP

KWIECIEŃ
3.04. II Bieg Do Serca – Parafia Złoty Stok
11-18.04. Tydzień Filmowy Dla Dzieci – CKiP
22.04. V Międzypowiatowa Przedszkolna 
Olimpiada Sportowa – Przedszkole „Zielona Dolina”
30.04. Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia 
Jazzu – CKiP i Kawiarnia „Klubowa”.
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Witam serdecznie w nowym roku wszystkich 
moli książkowych, pasjonatów czytelnictwa, 
a także tych czytelników incydentalnych, któ-
rych choćby raz zainteresowały pozycje pole-
cane przeze mnie w „Biuletynie”. Ja wciąż czytam. 
Dla siebie przede wszystkim, ale i dla Państwa, 
myśląc, co nowego i co ciekawego mogę Wam 
polecić. Tym razem relacje życiowe bohaterów 
z  różnych czasów i  rejonów świata, z  tym że 
jedna to fikcja literacka, a druga to autentycz-
ne wspomnienia bohatera. „Zniewolony” to 
spisane po latach przeżycia czarnego miesz-
kańca wolnych stanów północnych Ameryki, 
po tym jak podstępnie został porwany, znie-
wolony i przewieziony na południe. Jako nie-
wolnik Solomon Northup spędził 12 lat na 
plantacjach stanów południowych, targany 
sprzecznymi uczuciami nadziei i  rezygnacji. 
Lata 40. dziewiętnastego wieku to podział 
Stanów Ameryki na wolną, uprzemysłowioną 
Północ i zacofane, rolnicze Południe,  opierające 
swą gospodarkę na niewolniczej pracy czarnych. 
W 1841 roku mieszkający z żoną i trójką dzieci 
we własnym domu i  utrzymujący się z  pracy 
własnych rąk Solomon traci  wszystko i staje się 
niewolnikiem. Jego bliscy nie mają żadnych 
informacji co do losu męża i ojca, a on sam, aby 
przeżyć, musi zapomnieć o swojej prawdziwej 
tożsamości i cierpliwie znosić swój los. W swych 
wspomnieniach Solomon opowiada o  praw-
dziwym losie niewolników, o  pozbawieniu 
człowieka godności ludzkiej, o  całkowitym 
odczłowieczeniu i o tym, jak uwarunkowania 
środowiska i stosunki społeczne wydobywają 
z  ludzi najgorsze cechy. Tortury, poniżenia, 
gwałty i ciężka, wyczerpująca praca wyznacza-
ją każdy dzień życia niewolnika. Relacja ta, 

sfilmowana w 2013 roku, dostarcza opisu au-
tentycznych, wstydliwych dla rasy ludzkiej 
czasów i  w  bardzo prosty, zwyczajny sposób 
zbliża czytelnika do przeżyć autora. Interesu-
jąca, wcale nie nudna, godna polecenia  pozycja. 

Druga książka, którą chcę Państwu polecić, 
reprezentuje całkowicie inny klimat. „Co nam 
zostało” autorstwa Zeruyi Shalev to prosta, 
a zarazem niezwykła opowieść o odchodzeniu 
z tego świata, o trudnych relacjach rodzinnych, 
a  zwłaszcza tych najtrudniejszych między 
dziećmi i  rodzicami. Shalev pisze o  tym, jak 
ogromny wpływ na życie człowieka ma miłość 
rodzicielska i jaką destrukcyjną siłą może być, 
gdy jej nie starcza, bądź gdy występuje w nad-
miarze. Chemda to stara, unieruchomiona 
w  swym pokoju umierająca kobieta, której 
głowa pełna jest obrazów z przeszłości. Podró-
żując w głąb swej duszy, powraca do różnych 
momentów swego życia i przeżywa ponownie 
radości i traumy, analizuje swe wybory, żałuje 
decyzji, by wreszcie zaakceptować siebie i swój 
los. Przy jej łóżku czuwają odrzucona zaraz po 
narodzinach córka i  uwielbiany, tłamszony 
miłością matki syn. Oboje borykają się z pro-
blemami swego rozczarowującego życia i pró-
bują zdefiniować swój stosunek do umierającej 
matki. Wreszcie, nie radząc sobie sami znajdu-
ją wsparcie i ukojenie we wzajemnych relacjach 
i  powoli podejmują kroki zmierzające do 
zmiany i naprawy ich własnego życia. Dojrzewa 
w nich świadomość, że to oni i wyłącznie oni 
sami, bez względu na wszystko wokół, decy-
dują o  swoim życiu i  są władni je kreować. 
Ciepła, dająca nadzieję i  bardzo ludzka opo-
wieść. Polecam gorąco.

Katarzyna Kowcz

KĄCIK CZYTELNICZY

W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
lata 1945-1989

1951
Technikum Chemiczne zostało przeniesio-

ne do Szopienic. Skończyło także działalność 
Gimnazjum Chemiczne, ich miejsce zajęła 
Zasadnicza Szkoła Górnicza, która funkcjono-
wała do 1956 roku.

Zakład „Przemysł Arsenowy” przeszedł pod 
kierownictwo dyr. inż. Jerzego Adamiczki 
w Szklarach.

Rozpoczęły się prześladowania przedwo-
jennej inteligencji, w tym kadry inżynierskiej. 
Złoty Stok opuścili pionierzy, którzy urucha-
miali kopalnię i hutę, a wśród nich mgr Ślebo-
dziński, mgr inż. Odrzański, mgr Truszkowski, 
inż. Taszek i inni.

Dyrektorem Zakładu zostaje „z  awansu 
społecznego” hutnik, przodownik pracy ze 
Szklar Bolesław Musiał, skierowany przez PZPR.

1952
Drużyna piłkarska „Unia Złoty Stok” weszła 

do klasy „A”, a jej stadion zyskał krytą trybunę, 
zbudowaną w „czynie społecznym” przez pra-

cowników zakładu. Od początku istnienia 
klubu „Unia” grali w niej: Zygmunt Igiel, Marian 
Radomski, Jan Grębosz, Franciszek Grębosz 
i Stefan Przygodziński.

Zakłady Przemysłu Arsenowego przejęły 
w zarząd, jako oddziały zamiejscowe, eksplo-
atowane dotychczas przez Rosjan, kopalnie: 
w Gierczynie, Miedziance, Czarnkowie, Starej 
Górze, Rusinowie i Stroniu Śląskim.

Dyrektorem Wytwórni Chemicznej Nr 7 
został Alojzy Cholewa. W zakładzie pracowało 
214 pracowników, wyprodukowali oni w tym 
roku 156 ton prochu i 22,2 km lontów.

Miasto Rheda-Wiedenbrück w  Westfalii 
przejęło patronat nad mieszkańcami wysiedlo-
nymi ze Złotego Stoku. Powstała w nim istnie-
jąca do dzisiaj „Heimatstube Reichenstein”.

Utworzono górniczą orkiestrę dętą, w pierw-
szym występie uświetniła obchody „Barbórki”.

Jerzy Tichanowicz 
Eugeniusz Salwach

Właśnie obchodzimy pierw-
szą rocznicę istnienia naszej 
grupy teatralnej „Dzieci z Piw-
nicy”. Inicjatywa stworzenia 
kółka zrodziła się dokładnie rok 
temu, w ferie. Chcieliśmy uroz-
maicić dzieciom korzystającym 
ze świetlicy opiekuńczo-wy-
chowawczej czas wolny od 
nauki i pomysł został przyjęty 
z  wielkim entuzjazmem. Tak 
więc, w swojej krótkiej karierze, 
mamy już za sobą pierwszą 
premierę „Bajki o Koziołku Nie-
matołku”, która wystawiona 
została na naszych złotostoc-
kich deskach z  olbrzymim 
aplauzem i przy pełnej  widowni. 

Dzieci tak dobrze czuły się 
na scenie, że bez wahania wy-
stąpiły również w  Kamieńcu 
Ząbkowickim, na specjalne 
zaproszenie dyrektor Elżbiety 
Kokoszki z Publicznego Przed-
szkola nr 1. Autografy, brawa, 
uściski dłoni, zdjęcia – wszyst-
ko to przyczyniło się do tego, 

że dzieci pewnie poczuły się 
w swoich rolach i teraz z jeszcze 
większą ochotą biorą udział 
w  przygotowaniach do kolej-
nego spektaklu. Tym razem 
będzie to „Czerwony Kapturek”. 
Premiera już wkrótce. 

„Dzieci z Piwnicy” to projekt 
społeczny. Wszyscy pracujemy 
jako wolontariusze przy CKiP 
w Złotym Stoku. Przedsięwzię-
cie to daje nam olbrzymią sa-
tysfakcję. Cieszymy się, kiedy 
możemy obserwować jak z nie-
śmiałych dzieci wypływa tak 
wiele emocji, gdy wcielają się 
w  swoje postaci i  poświęcają 
się temu całkowicie. Jedne oka-
zują się świetnymi komikami 
a  inne spełniają się w  rolach 
dramatycznych.

Pracujemy, aby teatr i to co 
się z nim wiąże, stało się sku-
tecznym narzędziem oddziały-
wania edukacyjnego i terapeu-
tycznego. Staramy się na na-
szych spotkaniach i  warszta-

tach pokazywać sposoby ra-
dzenia sobie z  problemami 
życia dnia codziennego. W gru-
pie jest nas sporo, w tej chwili 
przy spektaklu pracuje 13 dzie-
ci, każde z nich wymaga, aby 
poświęcić mu czas. Skupiamy 
się nie tylko na grze aktorskiej, 
ale również na odpowiedniej 
dykcji, projektowaniu strojów, 
scenografii, oprawie muzycz-
nej. Moment, kiedy stajemy na 
scenie gotowi, aby wystąpić to 
efekt długiego procesu przy-
gotowań. To efekt naszej współ-
pracy, słuchania i  wspólnego 
dialogu. Mamy nadzieję, że 
nasza praca, która sprawia nam 
ogromną satysfakcję, przynie-
sie wszystkim widzom naszych 
spektakli co najmniej tyle samo 
radości co nam i naszym dzie-
ciom.

Małgorzata Becela 
Joanna Rosiak 

Rafał Becela

Dzieci z PiwnicyJasełka w Laskach

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas związany z wieloma tradycjami i obrzędami. 
Jednym z nich są jasełka. 23 stycznia w sobotnie popołudnie w świetlicy w Laskach dzieci za-
prezentowały przedstawienie dla wszystkich mieszkańców oraz gości. Nad całością czuwała jak 
zwykle pani Gosia Zarzycka, która przygotowała dekoracje, wprowadzające zebranych w świą-
teczny nastrój. Po występie na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

Anna Gajek

Pierwsze dziecko w 2016 roku

Mała Matylda Iga – to pierwsze dziecko, które w 2016 roku dołączyło do grona mieszkańców 
naszej gminy. Matylda urodziła się 4 stycznia w szpitalu w Ząbkowicach Śląskich. Burmistrz 
Złotego Stoku Grażyna Orczyk wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Waldemarem Wieją i 
kierownikiem USC Dorotą Smereczyńską odwiedzili rodziców i małą złotostotczankę. 

Włodarze przekazali rodzicom gratulacje, życzenia i upominki.
Rodzicom Katarzynie i Damianowi Mańdziuk życzyli, aby zawsze byli szczęśliwą i zgodną 

rodziną, by na co dzień dzielili się radością i miłością.
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10 stycznia odbył się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Cała Polska grała razem z Jurkiem Owsiakiem i zbie-
rała pieniądze dla oddziałów pediatrycznych i geriatrycznych. 
W  czasie 24 edycji WOŚP zgromadziła ponad 650 milionów 
złotych na zakup sprzętu medycznego w całej Polsce. Tegorocz-
na edycja dotarła również do Złotego Stoku. Na ulice naszej 
gminy wyruszyło 24 wolontariuszy, którzy z wielką determina-
cją i zaangażowaniem zbierali datki. 

Od godz. 17.30 w  Centrum Kultury i  Promocji w  Złotym 
Stoku ruszyły imprezy towarzyszące WOŚP. Na program składał 
się występ „Wesołych Nutek”, pokaz tańca w wykonaniu sekcji 
SHOW DANCE, lekcja pokazowa Klubu Karate z Nysy, występ 
zespołu HAK BAND oraz tradycyjnie na zakończenie pokaz fa-
jerwerków, tzw. „Światełko do Nieba”. Pomiędzy występami 
odbywały się licytacje, wyjątkowo dużej ilość zgromadzonych 
gadżetów. Wśród licytowanych rzeczy znalazły się koszulki, 

zdjęcia, torby itp. z  autografem Jurka Owsiaka. Najwyższą 
kwotę licytacji – 600 zł osiągnęła piłka z  podpisami piłkarzy 
drużyny Śląska Wrocław. Tegoroczna edycja zakończyła się 
wynikiem lepszym od zeszłorocznego. Udało się zebrać 9 175, 35 
zł. Na uznanie zasługuje sołectwo Chwalisław, które pomimo 
niewielkiej liczby mieszkańców uzbierało najwięcej pieniędzy 
ze wszystkich sołectw. 

Wszystkim, którzy wzięli udział w  tegorocznej edycji ser-
decznie dziękujemy, każda złotówka to szansa na lepszy sprzęt 
dla dzieci i seniorów. 

Centrum Kultury i  Promocji w  Złotym Stoku dziękuje za 
pomoc w organizacji tegorocznej edycji wszystkim wolonta-
riuszom WOŚP z terenu gminy, dyrektor Agacie Pawłowskiej-Król 
oraz wszystkim nauczycielom Samorządowego Zespołu Szkół 
w Złotym Stoku, a także Elżbiecie Bednarz oraz członkom Klu-
bu Seniora, druhom OSP w  Złotym Stoku za zabezpieczenie 

„światełka do nieba” i  wszystkim darczyńcom, dzięki którym 
tegoroczna licytacja była tak bogata. 

Aleksandra Wąsowicz

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2016

Złotostockie kolędowanie
16 stycznia 2016 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury 

i  Promocji w  Złotym Stoku odbyło się kolejne „Złotostockie 
kolędowanie”. Pierwotnie uroczystość miała odbyć się w starym 
kościele ewangelickim, ale niska temperatura i  bardzo duża 
ilość zachorowań w gminie spowodowały, że postanowiliśmy 
przenieść uroczystość do sali widowiskowej CKiP. Program trwał 
1,5 godziny. Chóry: „Pevecky sbor” pod przewodnictwem Rad-
mily Jiraskovej z  Javornika, „Ave Maris Stella” i  Krosnowickie 
Towarzystwo Śpiewacze, Chór „Złoty Potok” oraz Górnicza Or-
kiestra Dęta ze Złotego Stoku zachwycały nas śpiewem i cieka-
wym wykonaniem utworów. Wspólnych śpiewów nie było 

końca, a ilość oklasków na zakończenie koncertu wskazywała, 
że kolędowanie przypadło do gustu wszystkim uczestnikom. 

Podczas kolędowania zostały wręczone nagrody za udział 
w konkursie bożonarodzeniowym. Wśród nagrodzonych zna-
leźli się: Zosia Bakuń, Anna Dzik, przedszkole „Zielona Dolina”, 
Zuzanna Pluciak i Marcin Niziołek oraz Weronika Garbowska. 
Wszystkim uczestnikom kolędowania serdecznie dziękujemy 
za obecność i  radosne spędzenie niedzielnego popołudnia. 
Do zobaczenia w przyszłym roku.

Aleksandra Wąsowicz

Spotkanie opłatkowe w Mąkolnie
(Red.) 23 stycznia 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Mąkolnie 

odbyło się spotkanie opłatkowe połączone ze świętem babci 
i  dziadka. Organizatorami uroczystości była sołtys Urszula 
Wróbel, rada sołecka, ochotnicza straż pożarna, klub sportowy 
„Orzeł” oraz pracownicy i dzieci z przedszkola „Zielona Dolina” 
w  Mąkolnie. Występy przedszkolaków jak zawsze sprawiły 
wiele radości, uśmiechu i wzruszenia babciom i dziadkom oraz 
rodzicom. Jasełka w  wykonaniu „Watahy Stacha” tradycyjnie 
zgromadziły tak dużą widownię, że zabrakło miejsc siedzących. 
Publiczność gromkimi brawami nagrodziła aktorów-amatorów 
za tak wspaniały występ. Wszyscy zostali poczęstowani barsz-
czykiem z krokietem, ciastem, kawą i herbatą. O godzinie 20.00 
rozpoczęła się zabawa taneczna, grał zespół „Gama”. 

Wszystkim organizatorom oraz osobom wspierającym na-
leżą się serdeczne podziękowania za miłą atmosferę i wspania-
ły sobotni wieczór.

Spotkanie opłatkowe Związku 
Sybiraków w Ząbkowicach Śl.

(Red.) 20 stycznia br. odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe członków Koła Związku Sy-
biraków w Ząbkowicach Śl. z przedstawicielami samorządowców, księży, zaroszonych gości. 
Niezwykle wzruszające były chwile, przypominjące życie w  nieludzkich warunkach, ciężką 
pracę naszych Rodaków w temperaturach poniżej -50˚C, dramaty wielu ludzi i ich rodzin. Spo-
tkanie ze świadkami tamtych tragicznych wydarzeń pobudziło do refleksji i uczyło pokory. 

Spotkanie karnowałowe 
Sekcji Klubu Seniora

(Red.) 9 stycznia 2016 r. w kawiarni „Klubo-
wa” w Złotym Stoku odbyło się spotkanie 
karnawałowe Sekcji Klubu Seniora działającej 
przy Centrum Kultury i  Promocji. Zebranych 
seniorów oraz gości zaproszonych powitała 
pani Elżbieta Bednarz dziękując za współpracę, 
życzliwość i zaangażowanie w  działalności 
sekcji. Burmistrz Grażyna Orczyk złożyła życze-
nia noworoczne wszystkim obecnym, podzię-

kowała za wkład pracy seniorów na rzecz 
gminy, pomoc przy realizacji wielu przedsię-
wzięć i ich udział we wspólnych pracach przy 
porządkowaniu starego cmentarza. Współpra-
ca, odpoczynek, zabawa, radość, empatia, 
pomoc drugiemu człowiekowi, to tylko przy-
kładowe cechy charakteryzujące naszych wspa-
niałych seniorów. Bierzmy z nich przykład 
i wspomagajmy ich działalność. 
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1.12.2015 r. w  szkole podstawowej odbył się VIII Dzień 
Nauki. Uczniowie mogli się przekonać, że matematyka to nie 
czarna magia. Poznali swoją magiczną liczbę oraz skonstruowa-
li sześciany z  rurek. Dowiedzieli się, jak można w  domowy 
sposób stworzyć obraz 3D oraz jak można wykorzystać magicz-
ną plastelinę. Przypomnieli sobie także jak dbać o swoje bez-
pieczeństwo, oglądając film i wykonując kilka zadań grupowych. 
Podczas tego dnia uczniowie oglądali prezentację o kosmosie. 
Był też czas na zajęcia artystyczne. Uczniowie malowali papie-
rowe dłonie, z których stworzyli piękną choinkę. W jednej z sal 
mieli możliwość obejrzenia ciekawych doświadczeń, dzięki 
którym można było zrozumieć działanie wskaźników chemicz-
nych i naturalnych, wykryć skrobię w produktach spożywczych 
oraz poznać reakcje, jakie zachodzą pomiędzy kwasem a zasa-
dą. Do doświadczeń uczniowie użyli produktów łatwo dostęp-
nych. Każdy z  pomocą osoby dorosłej może takie magiczne 
eksperymenty wykonać w domu. Zadbano nie tylko o rozbu-
dzenie młodych umysłów, ale także o to, aby mogli się trochę 
rozruszać. Przygotowano w sali gimnastycznej tor z przeszko-
dami. Uczniowie wykazali się swoimi umiejętnościami i spraw-
nością fizyczną. Dziękujemy uczniom i  nauczycielom, którzy 
przygotowali zajęcia.

4 grudnia to „Święto Górników”. W naszym mieście ma ono 
szczególne znaczenie z uwagi na wielowiekowe górnicze tra-
dycje. Z tej okazji już od wielu lat w szkole podstawowej orga-
nizowane są konkursy plastyczne. W tym roku temat przewod-
ni to: „Praca górnika w  kopalni węgla” – osobno dla klas I-III 
i  IV-VI. Zwycięzcy to: Gracjan Brysiak, Tymoteusz Trzewiczek, 
Krzysztof Wrześniewski, Ola Pikul, Wiktoria Troicka, a w konkur-
sie literackim: Ewa Cichoń i Jakub Dwornik. Nagrody ufundo-
wała Kopalnia Złota, a wręczał pan Tadeusz Gotkowski.

Chcąc przybliżyć dzieciom trudną i odpowiedzialną pracę 
górnika, uczniowie klasy I b zaprosili do klasy, emerytowanego 
górnika, pana Adama Bojanowskiego. Spotkanie to przybliżyło 
dzieciom trud górniczej pracy.

21 stycznia 2016 r. uczniowie z  klasy II c zaprosili swoje 
babcie i dziadków na spotkanie do szkoły i przygotowali dla 
nich krótki program artystyczny, upominki, galerię własnoręcz-
nie wykonanych portretów i poczęstunek z okazji Dnia Babci 
i  Dziadka. Uczniowie śpiewali piosenki i  mówili wierszyki, 
które babcie z dziadkami nagradzali gromkimi brawami. Wszy-
scy cieszyli się, że spotkali się na terenie szkoły i mogli wziąć 
udział w tej miłej uroczystości. Wnuczki i wnukowie w swoim 
programie opowiedzieli jak bardzo kochają swoje babcie 
i  dziadków i  jak bardzo są wdzięczni za miłość, cierpliwość 
a przede wszystkim za swoich rodziców.

Świąteczne spotkanie członków RSU i  przewodniczących 
klas IV-VI z opiekunkami samorządu rozpoczęło się od podsu-
mowania pracy za okres od września do grudnia. Podczas 
spotkania odczytana została punktacja do całorocznego kon-

kursu Super Klasa. Następnie opiekunki RSU podziękowały za 
dotychczasową pracę, wręczając zebranym słodki upominek 
gwiazdkowy.

Boże Narodzenie
22 grudnia 2015 r. był dniem radości. W przepięknej insce-

nizacji zilustrowanej muzyką, uczniowie gimnazjum, ruchem 
i gestem przedstawili poszczególne części Bożonarodzeniowej 
tradycji. Część wokalną uświetniły trzy uczennice szkoły pod-
stawowej. Zaproszeni goście, nauczyciele i  młodzież szkolna 
przeżyli niezwykłe chwile wzruszenia i zadumy, a występująca 
młodzież otrzymała owacje na stająco.

Po uroczystości wszyscy rozeszli się do klas, a właściwie do 
„wigilijnych stołów”, gdzie były „gwiazdkowe prezenty” i trady-
cyjne łamanie się opłatkiem.

AKCJE CHARYTATYWNE 
24 FINAŁ WOŚP MIERZYMY WYSOKO

10 stycznia 2016 roku, 24 wolontariuszy Samorządowego 
Zespołu Szkół kwestowało na ulicach naszego miasta i w oko-
licznych wioskach wchodzących w  skład naszej gminy. Tym 
razem orkiestra zagrała zbierając środki finansowe na zakup 
urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz za-
pewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Zebraliśmy do 
puszek kwotę 6060,09 złotych. Może ta kwota nie jest ogrom-
na, lecz jak na nasze możliwości to bardzo dużo. Wszyscy 
uczestnicy są zadowoleni, że mogli zrobić coś dla dzieci i se-
niorów. Z pewnością powtórzą to doświadczenie za rok. WO-
LONTARIUSZAMI WOŚP 2016 byli: Adrianna Ciućmak, Julia 
Surus, Stanisław Pluciak, Natalia Czapiga, Jędrzej Krzywonos, 
Agnieszka Kurowska, Anna Głąb, Jarosław Kawa, Klaudia Ku-
charek, Patrycja Krzysztofczyk, Aleksandra Braszka, Małgorzata 
Wróbel, Justyna Kołodziejczyk, Szymon Charęza, Kacper Sołta-
nowicz, Wanessa Cieślik, Tomasz Złoty, Wiktoria Troicka, Kamil 
Kędzierski, Michał Marynowski, Christopher Sadiq, Stanisław 
Kozioł, Bartosz Janiec, Tymoteusz Seweryn. Opiekunami tej 
grupy WOLONTARIUSZY byli: Agata Pawłowska  Król, Krystyna 
Kołodziejczyk, Katarzyna Popera, Jolanta Kupczak, Mariola 
Charęza. Katarzyna Kowcz, Agnieszka Ruman, Ewa Radziszew-
ska, Zofia Ruszkowska. W  gminie Złoty Stok zebrano kwotę 
ponad 9 tysięcy.

GÓRA GROSZA

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji charytatyw-
nej „GÓRA GROSZA” 2015/2016. Jest to już XVI edycja. Celem 
akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym 
się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie 
domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi ro-
dzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbar-
dziej potrzebujących domów dziecka, które realizują proro-
dzinne programy wychowawcze. Każda klasa od 23 listopada 
do 4 grudnia 2015 r. zbierała monety o nominałach od 1 grosza 
do 5 groszy, na rzecz dzieci z domów dziecka. Jeden grosz to 
niewiele, lecz potężna GÓRA GROSZA może przyczynić się do 
poprawy losu wielu dzieci. Te dziecięce decyzje o wrzuceniu 
drobnej monety były lekcją otwartości na pomoc drugiej oso-
bie. W naszej szkole zebrano kwotę 439,88 zł. Dziękujemy za 
udział w tej akcji uczniom i wychowawcom.

SPORT W SZKOLE

Nowy rok kalendarzowy, sportowo zaczął się od siatkówki 
gimnazjalnej – odbyły się półfinały powiatowe. Dziewczęta 
nasze wprawdzie musiały uznać wyższość zawodniczek z Ka-
mieńca, ale awansowały do finału z drugiego miejsca. 15 stycz-
nia w Ząbkowicach Śląskich odbył się finał powiatowy dziewcząt. 
Nasze zawodniczki zajęły III miejsce. W  meczu o  ścisły finał 
ulegliśmy zawodniczkom z Ząbkowickiej „Jedynki”.

7 stycznia chłopcy z gimnazjum wygrali z drużynami z Ka-
mieńca Ząbkowickiego, Ziębic i Henrykowa w piłkę siatkową 
i awansowali do finału z pierwszego miejsca. Finał powiatowy 
w ramach „Gimnazjady” odbył się 13 stycznia w Ząbkowicach 
Śląskich. Nasi chłopcy przywieźli z tych zawodów tytuł wice-
mistrzów powiatowych.

W poniedziałek, 18 stycznia Pamela Bielawska i Klaudia Drab 
wywalczyły w Kamieńcu Ząbkowickim wicemistrzostwo powia-
tu w tenisie stołowym i awansowały do finału strefy wałbrzyskiej.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony: 
facebook.com/szszlotystok

Wiadomości Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku
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30.01.2016 r., po raz trzeci, odbył się bal 
charytatywny zorganizowany przez Radę Ro-
dziców przy Samorządowym Zespole Szkół 
w Złotym Stoku – bal, który stał się już tradycją 
karnawałową w naszej społeczności. 

Gościom do tańca doskonale przygrywał 
zespół „Korona” Ali i  Janka Król, przepyszne 
menu zostało przygotowane przez właścicieli 
Złotego Jaru, a słodki stół uginał się pod cię-
żarem wspaniałych ciast upieczonych przez 
rodziców naszych dzieci.

Bal otworzyli: przewodnicząca Rady Rodzi-
ców – Anna Morelowska i zastępca przewod-
niczącej – Rafał Becela. 

Celem zabawy było nie tylko gromadzenie 
środków finansowych, ale również integracja 
środowiska i  budowanie życzliwego klimatu 
wokół szkoły, także samej Rady Rodziców. 

Środki finansowe zgromadzone podczas 
tego wieczoru i będące już w posiadaniu Rady 
Rodziców przeznaczone zostaną na dofinan-
sowanie nowoczesnej i profesjonalnej sali do 
nauki języków obcych. W  znaczący sposób 
uatrakcyjni to ofertę naszej szkoły, przede 
wszystkim podniesie zarówno poziom naucza-

nia języków obcych, jaki i  komfort pracy na-
uczycieli i dzieci. 

Wielkim sukcesem zakończyły się licytacje 
otrzymanych od sponsorów prac. Goście grosza 
nie szczędzili, bawiąc się przy tym wyśmienicie. 
Na szczególne uznanie zasługuje postawa 
uczennicy naszego gimnazjum – Julki Oller, 
która przekazała do licytacji trzy swoje prace 
plastyczne. Tylko za jej prace powiększyliśmy 
dochód o  kwotę: 580 zł!!! Poza tym, wszyscy 
uczestnicy balu, kupując bilet brali udział 
w  losowaniu nagród, a  wygrane dostarczyły 
wielu miłych wrażeń. Atrakcja wieczoru (występ 
niespodzianka) jak zawsze wywołała ogromne 
emocje. Okazał się strzałem w dziesiątkę! Cała 
sala bawiła się doskonale – bis był po prostu 
koniecznością. Tańcom nie było końca, a go-
dziny upływały niczym sekundy.

Całkowity dochód, jaki udało się nam po-
zyskać podczas tegorocznej imprezy to kwota 
5898,65 zł. 

Nic by się nie udało, gdyby nie pomoc ludzi 
dobrych serc. 

Nasze zaangażowanie dziś sprawi, że jutro 
będzie lepsze dla naszych dzieci, dlatego 

szczególne podziękowania kierujemy do na-
szych przyjaciół – sponsorów, tych już wielo-
letnich, ale i tych, którzy zaszczycili nas swo-
im  wsparciem po raz pierwszy. Dziękujemy 
również serdecznie osobom, które nie są 
członkami Rady Rodziców, ale ich zaangażo-
wanie i pomoc były nieocenione: Małgorzacie 
Beceli,  Tomkowi Tandereszczakowi i Maćkowi 
Dziczkowskiemu.

Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy 
i już zapraszamy na kolejną edycję balu w przy-
szłym roku – organizatorzy: Rafał Becela, Joan-
na Karkulowska, Agnieszka Znamirowska, 
Agnieszka Tandereszczak, Ewelina Szendzielorz, 
Anna Morelowska, Łukasz Nawracała, Agniesz-
ka Rzepecka, Zenon Burzyński, Agata Pawłow-
ska-Król.

Rafał Becela

III Złoty Bal Charytatywny Rady Rodziców

Uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka

Bal karnawałowy w „Bajce”

Przedszkolaki z „Bajki” w „Lodowej krainie”
W czasie ferii przedszkolaki z Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku uczest-

niczyły w  realizacji projektu „Lodowa kraina”. Celem projektu było budzenie zainteresowań 
dzieci życiem ludzi i zwierząt na Biegunie Północnym i Południowym. Podczas zabaw i zajęć 
dzieci dowiedziały się kim są, jak żyją i czym się zajmują Eskimosi. Poznały wygląd i charakte-
rystyczne cechy zwierząt zamieszkujących obydwa bieguny. Poprzez słuchanie opowiadań, 
naukę wierszy i piosenek oraz uczestnictwo w zabawach muzycznych i ruchowych, dzieci z ła-
twością przyswajały wiedzę o „Krainie Lodu”. Wiarę we własne siły i możliwości twórcze wzmoc-
niły warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wykonały pingwinka według wzoru. Kulmi-
nacją i podsumowaniem projektu był quiz oraz piękna makieta przedstawiająca „Lodową Krainę”.

Justyna Złoty

       zaprasza   na

IX PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

Zaczarowane dźwięki

pod honorowym patronatem

Burmistrza Złotego Stoku – Grażyny Orczyk

1. Cele konkursu:
a) promowanie dziecięcej działalności estradowej,
b) popularyzacja repertuaru dziecięcego ze szczególnym, uwzględnieniem 

walorów artystycznych i wychowawczych wykonywanych piosenek,
c) wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie umuzykalnienia dzieci,
d) inspirowanie nauczycieli do twórczej działalności artystycznej,
e) przegląd dorobku artystycznego dzieci śpiewających w 

placówkach wychowania przedszkolnego.
2. Organizatorem Przeglądu jest : Placówka Opieki Przedszkolnej 

„BAJKA” przy udziale Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku.

Patronat medialny: tygodnik  „Wiadomości Powiatowe”, Biuletyn 
Informacyjny Złotego Stoku, „Złoty Dzwon” oraz DOBA.PL

Więcej informacji do pobrania na stronie  www.popbajka.pl

W  Placówce Opieki Przedszkolnej „Bajka” 
bal karnawałowy dla dzieci odbył się 12 stycz-
nia. Gdy wybiła upragniona godzina cała sala 
wypełnia się dziećmi z  naszego przedszkola 
oraz przebranymi wychowawczyniami i mama-
mi, a całe przedszkole zamieniło się w magicz-
ny, kolorowy świat. Dzieci przebrane w różno-
rodne i  kolorowe stroje wspaniale bawiły się 
w rytm muzyki i śpiewu pana wodzireja.

Dziewczynki przebrane były w długie po-
włóczyste balowe suknie księżniczek, dam 
dworu, elfów i  aniołków, a  nawet smoków. 
Chłopcy najczęściej wybierali strój Batmana, 

Spidermana, Pirata i  Kowboja, nie zabrakło 
również policjantów, strażaków, budowniczych 
oraz żołnierzy. 

Podczas zabawy odbyły się różne quizy 
i konkursy, za które dzieci były obficie nagra-
dzane słodyczami oraz książeczkami. Wspólna 
zabawa sprawiła wiele radości naszym przed-
szkolaczkom, a to było głównym celem nasze-
go balu.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za przy-
gotowanie pięknych strojów swoim pociechom, 
a obecnym na balu mamom za wspólną  zabawę.

Lucyna Kowalska 
       zaprasza   na
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„Małe moje ręce, serduszko gorące,
nikt mnie tak jak Babcia i Dziadek
nie kocha pod słońcem”

Święto Babci i Dziadka to co roku 
w  Placówce Opieki Przedszkolnej 
„Bajka” wielkie wydarzenie. Dzieci 
wraz z  wychowawczyniami długo 
przygotowują się, aby w  ten dzień 
godnie przyjąć i uhonorować swoich 
Dziadków. 28 stycznia na zaproszenie 
swoich wnucząt stawili się w Przed-
szkolu: Dziadkowie, Babcie, oraz 
jedna Prababcia!

W tym roku Babcie i Dziadkowie 
mogli obejrzeć program artystyczny 
– Laurkę w wykonaniu przedszkola-

ków z grup: „Żabki”, „Biedronki”, oraz 
„Pszczółki”. Były wiersze z życzeniami, 
piosenki, a  program zakończono 
dzieleniem tortu dla wszystkich obec-
nych i  odśpiewaniem 100 lat! Na-
stępnie wnuczęta wręczyły swoim 
wspaniałym gościom prezenty w po-
staci medali i serduszek. Niespodzian-
ką dnia był spektakl Teatru Humoru 
z Wałbrzycha pt. „Twoje abecadło”. 
Była to wspaniała uroczystość, którą 
Babcie i Dziadkowie spędzili razem 
ze swoimi ukochanymi wnukami. 
Nasi goście bardzo wzruszeni dzię-
kowali swoim wnuczętom za wystę-
py, prezenty i obiecali przyjść za rok!

Lucyna Kowalska
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Ważne telefony
Numer alarmowy 112
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991

Bezpieczeństwo
Komisariat Policji, Złoty Stok, Rynek 22,  
tel. 74 817 51 07, 74 817 31 66
Ochotnicza Straż Pożarna Złoty Stok, ul. Wiejska 2, 
tel. 74 817 51 88
Ochotnicza Straż Pożarna Mąkolno, tel. 74 817 76 30
Ochotnicza Straż Pożarna Płonica, tel. 74 817 53 93

Urzędy i instytucje
Urząd Miejski w Złotym Stoku, Rynek 22,  
tel. 74 816 41 64, fax 74 816 41 33,  
e-mail: um@zlotystok.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku,  
Pl. Mickiewicza 1, tel. 74 817 52 88
PPU „WOD-KAN” Sp. z o.o., Oczyszczalnia Płonica, 
tel. 74 817 54 83, biuro Złoty Stok, ul. Wiejska 2, 
tel. 74 817 50 71
PPU „KOMA”, Złoty Stok, ul. Wiejska 2,  
tel. 74 817 50 72
Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku, 
ul. 3 Maja 10, tel. 74 817 55 91,  
e-mail: ckip@interia.eu
Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku,  
ul. Chemików 8, tel. 74 817 51 23, 74 817 56 57,  
e-mail: szszlotystok@wp.pl
Niepubliczna Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” 
w Złotym Stoku, ul. 3 Maja 29,  
tel. 74 817 52 19, e-mail: luk381@gazeta.pl
Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w  Mąkolnie, 
Mąkolno 56, tel. 74 817 76 19,  
e-mail: zielonadolina@vp.pl

Służba zdrowia 
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Ewa i Maciej 
Seweryn, Złoty Stok, ul. 3 Maja 25,  
tel. 74 817 55 00, 74 632 12 01
NZOZ OMEGA Sp. z o.o., Złoty Stok, ul. 3 Maja 10,  
tel. 74 833 37 98
NZOZ „Salutaris” sp. z o.o., Złoty Stok,   
ul. Spacerowa 5, tel. 74 817 54 13, 74 817 55 10

Banki 
Bank Spółdzielczy, Złoty Stok, Rynek 22,  
tel. 74 817 60 58, fax. 74 817 52 83
Agencja PKO BP S.A., Złoty Stok,  
ul. Wojska Polskiego 16, tel./fax 74 817 54 82

Sołtysi gminy Złoty Stok
Sołectwo Laski
Bogdan Sochacki, Laski 58, 57-251 Laski, tel. 788 152 711, 
74 817 79 66, e-mail: bogdan.sochacki@o2.pl
Sołectwo Mąkolno
Urszula Wróbel, Mąkolno 67, 57-250 Złoty Stok,  
tel. 601 233 855, 74 817 76 71, e-mail: wrobelula@tlen.pl
Sołectwo Chwalisław
Andrzej Wielgus, Chwalisław 54, 57-250 Złoty Stok, 
tel. 785 747 142, 
Sołectwo Płonica
Małgorzata Cebula, Płonica 16, 57-250 Złoty Stok, 
tel. 695 616 296, 74 817 56 18
Sołectwo Błotnica
Adam Grygiel, Błotnica 24, 57-250 Złoty Stok,  
tel. 693 085 686, 74 817 50 80,  
e-mail: adam@grygiel.online.pl

Zespół redakcyjny: Waldemar Wieja, Marta Krysiak, Katarzyna Kowcz, 
Anna Gajek, Piotr Ogielski, Violetta Mrozek.
Korekta:  Elżbieta Ruszkowska.
Opracowanie graficzne winiety: Stanisław Gołdyn.
Przygotowanie DTP: Mróz Media Stanisław Mróz.
Tekstów i zdjęć niezamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo 
skracania i opracowywania redakcyjnego tekstów. Za treść listów, artykułów, 
reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Wiadomości sportowe

URODZENIA:
Liczba urodzeń w gminie Złoty Stok 
ogółem – 23 dzieci; w tym:
dziewczynek – 12
chłopców – 11
urodzenia zagraniczne – 2 dzieci za-
meldowane w gminie Złoty Stok
+ urodzenia zagraniczne – 4 dzieci 
niezameldowane w gminie Złoty Stok

Najczęściej nadawane imiona:
– męskie: Antoni
– żeńskie: Martyna i Magdalena

Imiona niespotykane lub oryginalne:
Ksawery, Julietta

DANE STATYSTYCZNE GMINY ZŁOTY STOK ZA 2015 r.

Trwa przerwa w rozgrywkach piłkarskich. 
Runda wiosenna rozpocznie się w  marcu. 
Obecnie trwają treningi oraz mecze kontro-
lne.

Seniorzy „Unii” Złoty Stok rozegrali już 
trzy spotkania sparingowe. Pierwsze zakoń-

czyło się wysoką porażką 0:6 z „Polonią” Ząbkowice Śl. Drugi 
mecz to wygrana podopiecznych G. Czachora 4:0. Trzecie 
z kolei to przegrana 0:1 z ”Polonią” Nysa.

24 stycznia miał miejsce halowy turniej piłki nożnej. Udział 
w nim wzięli zarówno orliki (dwie drużyny), jak i młodziki.

Orliki – wyniki: „Unia” I  – „Unia” II 2: 0 
(Wiktor Serafin 2 bramki), „Polonia I Lidzbark 
Warmiński – Polonia II Lidzbark Warmiński 
4:0, Polonia I – Unia I 0:0, Unia II – Polonia” 
II 0:0, „Unia” I – „Polonia” II 0:0, „Unia” II – „Po-
lonia” I 0:2. Zwyciężyła „Polonia” I Lidzbark 

Warmiński przed „Unią” I Złoty Stok, trzecie miejsce to „Polonia” 
II Lidzbark Warmiński, czwarte „Unia” II Złoty Stok.

Młodziki – wyniki: „Unia” – „Spartakus” Zielona Góra 1:1 
(bramka Jakub Gołdyn), „Polonia” I Lidzbark Warmiński – „Polo-
nia” II Lidzbark Warmiński 3:1, „Unia” – „Polonia” II Lidzbark 
Warmiński 6:0 (bramki Gabriel Skrzypczak 2, Brajan Szendzielorz, 
Jakub Gołdyn, Mikołaj Ziemak, Szymon Kłyniuk), „Spartakus” 
– „Polonia” I 2:0, „Polonia” I – Unia 0:2 (Jakub Gołdyn, Szymon 
Kłyniuk), „Polonia” II – „Spartakus” 2:5. Zwyciężyła „Unia” Złoty 
Stok przed Zieloną Górą i zespołami z Lidzbarka Warmińskiego.

III GRAND PRIX ZIEMI 
KŁODZKIEJ W SZACHACH

17 oraz 30 stycznia odbyły się w Ści-
nawce Średniej turnieje szachowe. 
W pierwszym wzięło udział pięcioro za-
wodników „Unii”. Zwyciężył Paweł Łasze-
wicz, 24 miejsce zajął Mahawir Iwanow-
ski, 27 Mateusz Zapotoczny, 31 Krzysztof 
Marynowski, 38 Aniela Morelowska, 
a Weronika Charęza 50.

W  drugim turnieju zwyciężył Paweł 
Kowalczyk, a zawodnicy „Unii” uplasowa-
li się na: 27 miejscu Mateusz Zapotoczny, 
31 Krzysztof Marynowski, 38 Aniela Mo-
relowska, 50 Weronika Charęza.

Anna Gajek

Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
W poczuciu dobrze spełnionego obowiąz-

ku na rzecz społeczności naszej gminy druho-
wie OSP Złoty Stok weszli w Nowy Rok 2016, 
stawiając sobie nowe plany, marzenia o  roz-
woju naszej jednostki, z zachowaniem pełnej 
gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych.

Na spotkaniu opłatkowym z udziałem za-
proszonych gości i naszej „rodziny strażackiej” 
– weteranów pożarnictwa, strażaków jednost-
ki operacyjno-technicznej i młodych adeptów 
przygotowujących się do pracy w  straży, ży-
czyliśmy sobie zdrowia, wszelkiej pomyślności 
w  pracy zawodowej i  naszych rodzinach. 
Po wspólnej modlitwie, poprowadzonej przez 
księdza proboszcza Józefa Siemasza, burmistrz 
Grażyna Orczyk podziękowała za pracę na rzecz 
naszego społeczeństwa w 2015 r., zaangażo-
wanie i poświęcenie dla ochrony życia i mienia 
ludzkiego, za ofiarny udział w wielu trudnych 
akcjach i  poświęcenie swojego prywatnego 
czasu. Goście życzyli nam bezpiecznej służby, 
szczęśliwych powrotów z akcji i wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym. 

Rok 2016 jest dla nas ważnym rokiem. 
W pierwszym kwartale gremia strażackie do-
konają wyboru nowych zarządów w poszcze-
gólnych jednostkach OSP: Złotym Stoku, Mą-
kolnie i Płonicy.

Na zebraniach dokonamy podsumowania 
5-letniej kadencji ustępujących władz jednost-
ki. Zostaną nakreślone plany i  założenia do 
dalszej działalności.

Następnym etapem będzie zebranie spra-
wozdawczo – wyborcze Zarządu Miejsko – 
Gminnego OSP w  Złotym Stoku. Delegaci 
i  przedstawiciele poszczególnych jednostek 
wybiorą nowe władze na przyszłą 5-letnią ka-
dencje. Dokonamy wyboru delegatów do Za-
rządu Powiatowego Ochotniczej Straż Pożarnej 
w Ząbkowickich Śl. Omówimy dotychczasowe 
działania, nakreślimy nowe kierunki, które 

należy kontynuować dla zwiększenia aktyw-
ności i obecności w naszej gminie.

Ochotnicza Straż Pożarna to „żywy orga-
nizm”, w którym następują zmiany pokolenio-
we. Weterani przechodzą na zasłużony odpo-
czynek, ich miejsce zajmują młodzi ludzie, 
którzy chcą być strażakami-ratownikami i czu-
ją taką potrzebę. OSP staje się dla nich przed-
sionkiem do realizacji marzeń i drogą do przy-

szłego zawodu w Państwowej Straży Pożarnej. 
Tak – to jest dobry wybór!!! To jest miejsce, 
gdzie nauczysz się działania w grupie i odpo-
wiedzialności za kolegę w  sekcji, poczujesz 
adrenalinę i pot na plecach.

Zapraszamy w nasze szeregi.
Bogumił Hencel 

prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP

Statystyka OSP
Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku w okresie od grudnia do połowy lutego br. 

wyjeżdżała do akcji 23 razy. Były to: pożary nieużytków rolnych i traw – 7, pożary i zadymie-
nia budynków – 7, pożar kontenera na odpady – 1, powalone drzewa – 2, kolizje drogowe 
– 2, inne zabezpieczenia terenu – 2, fałszywe alarmy – 2.

Maciej Król

MAŁŻEŃSTWA:
Mieszkańcy gminy Złoty Stok zawarli  ogółem 
36 małżeństw (w różnych USC)

W USC w Złotym Stoku zarejestrowano 
28 małżeństw, w tym:
– ślubów konkordatowych – 15
– ślubów cywilnych – 11
– małżeństwa zagraniczne umiejscowione – 2
– liczba małżonków, którzy zawierali związek 
małżeński po raz pierwszy – 31
– starszy mężczyzna poślubił młodszą kobietę – 22
– starsza kobieta poślubiła młodszego mężczy-
znę – 6
– największa różnica wieku w zawieranym związ-
ku –12 lat

Liczba par odznaczonych medalami 
za długoletnie pożycie małżeńskie: 5
Rozwodów: 6

ZGONY:
W  2015 r. zmarło 58 mieszkańców naszej 
gminy (zgony zarejestrowane w  różnych 
USC) w tym:
– kobiety – 32
– mężczyźni – 26

W USC w Złotym Stoku zarejestrowano 
61 zgonów (również mieszkańców z innych 
gmin, np. pensjonariuszy ZO-L), w tym:
– kobiety – 38
– mężczyźni – 23


