
PROTOKÓŁ NR 8/19 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa  

z dnia 17 września 2019 roku 

========================================================= 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa otworzył 

posiedzenie o godz. 15.00, a następnie powitał przybyłych członków komisji. 

Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w pok. nr 4. 

 

Obecni: 

1.  Matuszewski Andrzej - przewodniczący Komisji Oświaty  

2. Barna Danuta   - członek 

3. Kopacki Ryszard  - członek 

4. Kowalczyk Mariusz  - członek 

5. Kulczyc Piotr  - członek 

6. Poznar Jerzy  - członek 

7. Skalski Antoni   - członek 

8. Szaban Bona  - członek. 

 

Nieobecna była radna Barbara Kułacz. 

 

Goście: 

1. Jan Serkies – Burmistrz Miasta 

2. Mirosława Kamińska - insp. UM 

3. Barbara Kuta – insp. UM. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Sprawy wniesione. 

2. Informacja o realizacji budżetu w dziale oświata, kultura, sport za I półrocze 

2019 r. 

 

„Za” przyjęciem porządku posiedzenia głosowano jednomyślnie. 

 

Ad. 1. Sprawy wniesione. 

Insp. UM Barbara Kuta przedstawiła projekty uchwał: 

 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi, 

W roku 2019 upływa kadencja ławników. Pismem Prezesa Sądu Okręgowego           

w Legnicy wskazano liczbę ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy - 3 ławników 

i do Sądu Rejonowego w Złotoryi – 3 ławników.  Dnia 30 czerwca br. upłynął termin 

składania zgłoszeń przez kandydatów i wpłynęły tylko dwa zgłoszenia, oba Sądu 

Rejonowego w Złotoryi. Kandydaci zostali pozytywnie zaopiniowani przez Zespół 
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opiniujący. W miesiącu wrześniu br. rada w głosowaniu tajnym dokona wyboru 

ławników. 

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji 

głosowano jednomyślnie. 

 

 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B.M. na Burmistrza Miasta 

Chojnowa, 

Dnia 5 sierpnia 2019 r. wpłynęła skarga Pani B.M. na Burmistrza Miasta Chojnowa, 

w której skarżąca zarzuca brak działań dotyczących uzyskania zezwolenia na 

budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 328 na działkę nr 269 (skasyfikowaną jako 

droga), który zapewniłby dojazd do gruntu rolnego położonego na terenie Gminy 

Chojnów w miejscowości Gołaczów.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Chojnowa rozpatrywała skargę 

na posiedzeniu 20 sierpnia 2019 r. i postanowiła wystąpić o opinię prawną w sprawie 

obowiązku wykonania zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 328 na działkę nr 269, będącą 

własnością Gminy Miejskiej Chojnów. Na kolejnym posiedzeniu 28 sierpnia 2019 r. 

Komisja zapoznała się z opinią prawną, z której  wynika, że w wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 12 października 2009 r. 

(sygn. akt III SA/Gd 413/09) stwierdzono, iż jednostka samorządu terytorialnego 

samodzielnie decyduje o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. W uzasadnie-

niu wyroku podano, że w stosunku do nieruchomości pozostających we władaniu 

Skarbu Państwa czy też gminy, żaden przepis prawa nie przewiduje by mieszkaniec 

danego terenu zainteresowany budową drogi, mógł skutecznie żądać urządzenia na 

tym terenie drogi. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że Skarżąca jest mieszkanką miasta Chojnowa, ale 

grunt rolny, do którego domaga się wykonania zjazdu położony jest poza granicami 

miasta, tj. na terenie Gminy Chojnów w miejscowości Gołaczów.  

„Za” skierowaniem ww. projektu uchwały, pod obrady najbliższej sesji 

głosowano jednomyślnie. 

 

Insp. UM Mirosława  przedstawiła projekty uchwał: 

 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 

im. Jana Pawła II w Chojnowie,  

 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 

im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie,  

Pani Kamińska poinformowała, że w wyniku reformy oświatowej z dniem                

31 sierpnia przestały funkcjonować, poprzez wygaszenie nasze gimnazja.  

Ustawodawca nałożył jeszcze na samorządy obowiązek stwierdzenia faktu 

likwidacji, stąd projekty uchwał. 

„Za” skierowaniem projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie, pod obrady 

najbliższej sesji głosowano jednomyślnie. 
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„Za” skierowaniem projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie, pod 

obrady najbliższej sesji głosowano jednomyślnie. 

 

Radny Jerzy Poznar zapytał, co dzieje się z mieniem, które było w gimnazjum: ławki, 

projektory, monitory i inne wyposażenie. 

Insp. Kamińska odpowiedziała, że dyrektorzy gimnazjów mieli powołać komisje 

likwidacyjne i likwidować to, co nie nadaje się do użytku, a pozostały sprzęt 

przekazać do szkół podstawowych. 

 

Radny Andrzej Matuszewski zapytał jak wygląda sprawa dowozu dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 na Basen Miejski? 

P. Mirosława Kamińska odpowiedziała, że dyrektor zwrócił się z pismem w tej 

sprawie do burmistrza, ale nie wie jak zostało to rozpatrzone. 

 

Ad. 2. Informacja o realizacji budżetu w dziale oświata, kultura, sport za I 

półrocze 2019 r. 

Insp. Barbara Kuta poinformowała, że w dniu dzisiejszym Skarbnik Miasta jest 

nieobecny, gdyż przebywa na szkoleniu i prosił o przekazanie, że na wszystkie 

pytania może odpowiedzieć na jutrzejszej łączonej komisji budżetu i zdrowia. 

Insp. Mirosława Kamińska stwierdziła, że może odpowiedzieć na pytania 

merytoryczne, natomiast nie od strony finansowej.  

 

Radny Andrzej Matuszewski zapytał o boisko w SP 3 przy ul. Reymonta, które 

zostało wyczyszczone przez formę Polers i nawierzchnia wygląda teraz jak nowa. 

Burmistrz odpowiedział, że nawierzchnię wymyto i zakonserwowano chemicznie,      

a teraz czekamy na firmę, która uzupełni ubytki tym samym materiałem. Obecnie       

z tego boiska można korzystać. Jeśli chodzi o inne prace w obiekcie to wyłoniona 

została firma na wykonanie toalet, z których zrobiono wcześniej biura. Wszystko jest 

tam przygotowane do położenia instalacji, glazury i wstawienia gotowych 

elementów toalet. W najbliższym czasie będziemy również wybierać plac zabaw do 

zamontowania na terenie placu przy szkole. 

 

Radny Jerzy Poznar poruszył ponownie temat przekazywania mienia po gimnazjach. 

Burmistrz wyjaśnił, że zlikwidowano komisyjnie rzeczy przez wiele lat 

przechowywane na strychach i w piwnicach, a pozostałe wyposażenie jest na stanie 

szkół podstawowych. 

 

Radna Bona Szaban zapytała ile dzieci z gminy wiejskiej zostało przyjętych do szkół 

miejskich? 
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Insp. Kamińska odpowiedziała, że w pierwszej kolejności na miejsca wolne jako 

uzupełnienie do klas pierwszych przyjmowano dzieci, których starsze rodzeństwo 

już chodzi do szkoły. Według jej wiedzy w SP 3 przyjęto dwoje dzieci, a w SP 4 

czworo lub pięcioro. 

Burmistrz dodał, że zasada jest taka, że uzupełniamy do 24-25 miejsc, natomiast 

zostawiamy rezerwę w trzech oddziałach SP 4. 

Radna zapytała ponadto o koszty jakie miasto ponosi za utrzymanie dzieci z gminy 

Chojnów. 

P. Kamińska poinformowała, że informacja będzie niepełna, gdyż w tym roku 

obciążaliśmy gminę za uczniów klas I-VII, a była jeszcze klasa VIII. W tym roku z 

terenu gminy było 71 uczniów w SP 3 i 106 uczniów w SP 4. Dokładnie nie można 

podać kosztów, bo nie zakończyliśmy budżetu, ale planowany koszt to w Szkole 

Podstawowej Nr 3 - 241.333 zł, a w Szkole Podstawowej Nr 4 - 299.983 zł. 

Obciążamy gminę notami za klasy I-VII, ale gmina płaci nam bez klas VII i sąd 

rozstrzygnie tę sprawę. 

 

 

 

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia przewodniczący komisji  

podziękował zebranym i zamknął obrady komisji o godz. 15.35. 

 

 

            Przewodniczący                                          

    Komisji Oświaty, Kultury,                 

     Sportu i Bezpieczeństwa                                 

 

       Andrzej Matuszewski                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Barbara Kuta 


