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Szanowni Państwo

Przedstawiam Raport o Stanie Miasta Chojnowa za rok 2018 opracowany
zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Nowe
przepisy w art. 28 aa ust. 1 zobowiązują burmistrza do przedstawienia radzie gminy
sprawozdania podsumowującego działalność samorządu gminnego za rok poprzedni.
Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację strategii,
programów oraz uchwał podjętych przez organ uchwałodawczy Radę Miejską
Chojnowa.
Mam nadzieję, że informacje zawarte w raporcie posłużą Mieszkańcom
i Radnym Chojnowa do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu,
a także przyczynią się do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszego miasta.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies
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I Charakterystyka miasta Chojnowa
Miasto Chojnów, największa pod względem ludności - 14.tysięczna aglomeracja Powiatu
Legnickiego, o pow. 5,3 km2 położone jest w środkowo-zachodniej części województwa
dolnośląskiego nad rzeką Skorą, przy zmodernizowanej linii kolejowej relacji Wrocław – Zgorzelec,
w odległości 18 km od Legnicy, 5 km od autostrady A-4.
Chojnów posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
i obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące teren całego miasta,
co ułatwia obrót nieruchomościami i inwestowanie.
Struktura gruntów:
- użytki rolne: 186,2 ha w tym lasy i tereny zielone: 25,5 ha,
- tereny przemysłowe, infrastruktury technicznej i komunikacji : 142,6 ha,
- tereny mieszkaniowo-usługowe: 203,2 ha.
Grunty o powierzchni 8,84 ha położone są na terenie objętym granicami Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej – Podstrefa Chojnów, w tym własność Gminy Miejskiej Chojnów stanowią grunty
o pow. 3,11 ha.
Na terenie miasta znajduje się 16 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, najważniejsze z nich to:
- Zamek Piastów Legnickich zbudowany w drugiej połowie XIII w.,
- gotycki kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła z przełomu XIV i XV w.
- świątynia w stylu neoromańskim p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z początku XX w.
- Baszta Tkaczy - pozostałość umocnień obronnych, wzniesionych w XIV w.,
- Dom Schrama - renesansowy budynek wzniesiony w XVI w.,
- Pałac przy ul. Piotrowickiej z XVIII w.,
- budynek dworca kolejowego z początku XX w.,
- zrewitalizowany Rynek – najdłuższy na Dolnym Śląsku, część szlaku handlowego Via Regia.
W Chojnowie funkcjonują: 2 przedszkola oraz nowo wybudowany obiekt żłobka, 4 szkoły,
w tym: 2 podstawowe z międzyszkolnym basenem krytym oraz 2 gimnazja (obecnie wygaszane),
Przychodnia Rejonowa, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, Miejski Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji wyposażony w salę kinową, kręgielnię, salę fitness, pracownię
plastyczną i muzyczną, 4 boiska wielofunkcyjne przy szkołach i stadionie miejskim oraz siłownie
terenowe.
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Dla rozwoju miasta ważne jest wykorzystanie walorów wynikających z położenia, a więc
dogodnych powiązań komunikacyjnych oraz stworzenie atrakcyjnych warunków zamieszkania,
dostępności do usług, bazy kulturalnej i rekreacyjno – sportowej, z której korzystać mogą młodzi
i dorośli mieszkańcy pracujący w chojnowskich firmach, a także dojeżdżający do pracy do pobliskiej
Legnicy lub innych miejscowości.
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II Dane statystyczne dot. migracji ludności w 2018 r. na podstawie rejestru
mieszkańców miasta Chojnowa
Liczba osób
zameldowanych
w Chojnowie na
pobyt stały

Liczba osób
zameldowanych
na pobyt
czasowy

(stanna31.12.2018r.)

(stanna31.12.2018r.)

Liczba osób, które
zmieniły miejsce
zameldowania
na terenie miasta
w 2018r.

12.750

296

183

Liczba osób, które zameldowały
się
w Chojnowie w 2018

Liczba osób wymeldowanych
z Chojnowa w 2018r.

300

384

Liczba dzieci
urodzonych
w 2018 r.

113

Liczba osób zmarłych w 2018r.

156

Zgłoszenia wyjazdów za granicę w 2018 r.
Na pobyt stały

Na pobyt czasowy

42 osoby

23 osoby

Stan ludności – porównanie lat 2017 - 2018
Rok

Liczba ludności wg stanu na 31.12
zameldowanych w Chojnowie
pobyt stały
pobyt czasowy

Liczba urodzonych
dzieci zamieszkałych
w Chojnowie

Liczba osób
zmarłych
zameldowanych
w Chojnowie

2017

12.981

265

119

151

2018

12.750

296

113

156

Statystyka ludności wg płci na dzień 31.12.2018r. (pobyt stały i pobyt czasowy)

Wiek w latach
0-4
5-9
10-14
15-19

Mężczyzni
307
350
288
251

Kobiety
289
316
279
242

Ogółem
596
666
567
493
6

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+
ogółem

346
441
579
548
432
338
339
483
496
443
218
106
97
80
6142

315
440
558
542
430
371
415
610
601
538
291
242
241
163
6883

661
881
1137
1090
862
709
754
1093
1097
981
509
348
338
243
13025

III Inwestycje i projekty inwestycyjne
 Zakończono realizację inwestycji: Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz
z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego, udział środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w wys. 4.548.311,54 zł. Wartośc inwestycji – 6.147.111,59 zł,

 Wykonano kładkę dla pieszych nad rzeką Skorą w ciągu ul. Matejki,
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 Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Legnickiej na odcinku od ul.Reja do ul. Żeromskiego.
 Wykonano nowe chodniki przy: ul. Kilińskiego, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Słowackiego,
ul. Bolesławieckiej.
 Wykonano oświetlenie terenu przy garażach ul. Kościuszki.
 Wykonano nowy ogród zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 3.
 Zrealizowano

inwestycję

pn:

Modernizacja

nawierzchni

jezdni

i

chodników

przy

ul. Małachowskiego, Witosa, Mickiewicza i Boh. Getta Warszawskiego.

 Wybudowano nową sieć wodociągową oraz kanalizację ogólnospławną dla planowanego osiedla
domków jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej.
 Zamontowano

urządzenia

siłowni

i

placu

zabaw

oraz

urządzenia

towarzyszące

w ramach Otwartej Strefy Aktywności OSA przy ul. Małachowskiego na terenie MOKSIR-u.
Projekt dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
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Rozbudowano monitoring miejski o 2 punkty oraz centrum obsługi monitoringu.



Przebudowano chodniki przy ul. Wyspiańskiego oraz wymieniono oświetlenie.

 Wykonano oświetlenie drogowe przy ul. Samorządowej.


Przebudowano kuchnię wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4 oraz zamontowano

elektryczny piec konwekcyjno-parowy i ciąg wydawczo-gastronomiczny.


Zakończono prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego. Środki na

ten cel w wysokości 311.528,00 zł Gmina Miejska Chojnów pozyskała w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Zmodernizowano chodnik przy ul. Paderewskiego



Wybudowano ul. Solskiego
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Zakończono prace projektowe dla zadań z Budżetu Obywatelskiego: Remont sceny

i nawierzchni towarzyszącej Wzgórza Chmielowego w Parku Piastowskim oraz Rewitalizacja
amfiteatru w Parku Śródmiejskim (projekty wymagaja zmiany ze względu na opinie Konserwatora
Zabytków w Legnicy).


Wykonano remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego.



Rozliczono wnioski o dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania w budynkach

mieszkalnych w Chojnowie w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na
obszarze Województwa Dolnośląskiego”.


Wyremontowano dach grobowca rodziny Pospiszil oraz dach budynku obsługi cmentarza

komunalnego.



Wykonano modernizację pokrycia dachu budynku Gimnazjum nr 1.



Zakończono remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim.



Wybudowano oświetlenie drogowe w ul. Słowiańskiej.
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Wybudowano oświetlenie drogowe w ul. Drzymały i Chopina.



Wymieniono stolarkę okienną w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

IV Inwestycje i remonty w sferze komunalnej
* Wykonano naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg miejskich,
* Odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych,
* Zakupiono i wbudowano 500 ton kruszywa bazaltowego, którym utwardzono i wyrównano
drogi o nawierzchni gruntowej, zamontowano kosze uliczne przy nowych chodnikach.
* Remonty kapitalne dachów i elewacji budynków:
1) Dachy i elewacje w budynkach przy ulicach:
- Komuny Paryskiej 11, Drzymały 13, Paderewskiego 2, Reja 13,
2) Elewacje budynków przy ulicach:
- Grunwaldzka 8-12 ( termomodernizacja), Legnicka 22 ( w trakcie)
3) Dachy w budynkach przy ulicach:
- Reja 12, Tkacka 13, Kilińskiego 1, Wolności 9, Chmielna 19, Spacerowa 7, Legnicka 97, Plac
Dworcowy 7, Plac Dworcowy 5, Sobieskiego 7
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W lokalach komunalnych wymieniono 134 kpl. okien i drzwi balkonowych na łączną kwotę
123.287,23 zł.

V Budżet Miasta Chojnowa – dochody i wydatki w 2018r.
* Budżet miasta na 2018 r. zakładał dochody w kwocie 60.665.546,21zł oraz wydatki w kwocie
63.635.162,83 zł.

Natomiast faktyczne wykonanie dochodów wyniosło 58.112.644,52 zł,

a wydatków 57.521.023,14 zł. Wynika z tego, że w trakcie roku planowane dochody zmniejszyły się
o 2.552.901,69 zł tj. o 4,21% w stosunku do planu, natomiast planowane wydatki zmniejszyły się
o 6.114.139,69 zł tj. o 9,61% w stosunku do planu.
Tabela zamieszczona poniżej prezentuje poziom wykonania dochodów w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do planu.
Nazwa

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka ściekowa i ochrona
środowiska
Kultura fizyczna
OGÓŁEM

plan

wykonanie

niewykonanie

przekroczenie

18 794,23
39 400,50

18 794,23
39 401,13

-0,05

3 228 630,00

2 524 320,47

-704 309,53

120 000,00
310 463,03

104 865,58
287 862,33

-15 134,42
-22 625,49

86 573,00

80 590,79

-5 982,21

1 400,00

1 400,00

1 000,00

1 000,00

18 149 765,00

18 972 609,00

-41 000,02

17 998 967,00
4 300 011,50
6 300,00
1 511 423,00

15 647 332,00
4 447 124,23
6 729,92
1 505 949,61

-2 351 635,00
-96 234,73

0,00

8 883,47

135 757,00
11 264 912,00

106 890,00
11 244 102,85

-28 867,00
-32 627,22

11 818,07

3 269 190,95

2 891 315,17

-446 596,59

68 720,81

-49 485,26

50 000,00

222 959,00
60 665 546,21

223 473,74
58 112 644,52

Realizacja dochodów łącznie (nad wykonanie - niewykonanie)

-8 150,71

0,68

24,79

863 844,02

243 347,46
429,92
2 677,32
8 883,47

-3 802 648,23 1 249 746,54

-2 552 901,69

Tabela zamieszczona poniżej prezentuje poziom wykonania wydatków w poszczególnych
rozdziałach klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do planu.
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Nazwa

Melioracje wodne
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
badania monitoringowe pozostałości
chemicznych i biologicznych w tkankach
zwierząt i produktach pochodzenia
zwierzęcego
Izby rolnicze
Pozostała działalność
Drogi publiczne wojewódzkie
Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne gminne
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Cmentarze
Urzędy wojewódzkie
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
Pozostała działalność
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
Pozostałe wydatki obronne
Komendy powiatowe Policji
Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
Obrona cywilna
Pozostała działalność
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Rezerwy ogólne i celowe
Szkoły podstawowe
Przedszkola
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne i przedszkolne
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i
szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych

Plan

Wykonanie

niewykonanie

30 000,00

30 000,00

1 000,00

0,00

-1 000,00

600,00
3 794,23
100 804,00
13 021,00
3 149 676,00
60 000,00
1 424 437,00
244 900,00
152 612,00

456,31
3 794,23
82 454,70
13 020,50
2 006 896,62
59 971,18
1 306 977,48
218 128,31
152 611,99

-143,69
0,00
-18 349,30
-0,50
-1 142 779,38
-28,82
-117 459,52
-26 771,69
-0,01

167 500,00

150 989,81

-16 510,19

4 664 784,00

4 382 768,50

-282 015,50

135 000,00

108 086,99

-26 913,01

58 978,00

47 052,59

-11 925,41

2 760,00

2 744,57

-15,43

83 813,00

77 846,22

-5 966,78

1 400,00
15 750,00

1 400,00
15 728,62

0,00
-21,38

20 000,00

20 000,00

0,00

14 800,00
63 750,00

14 744,48
56 164,50

-55,52
-7 585,50

123 100,00

86 400,25

-36 699,75

325 311,00
9 551 643,00
4 720 492,00
3 936 213,00
208 222,00

0,00
9 525 380,30
4 612 449,53
3 922 563,18
189 616,68

-325 311,00
-26 262,70
-108 042,47
-13 649,82
-18 605,32

62 301,00

56 281,69

-6 019,31

2 013 714,00

2 009 280,37

-4 433,63

135 401,00

135 229,71

-171,29

przekroczenie
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Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub
ćwiczeniowych

130 221,97

130 047,38

-174,59

1 140 729,53
50 000,00
2 055 960,10
20 000,00
310 000,00
73 400,00

1 101 198,31
50 000,00
610 567,38
13 279,60
167 720,17
44 176,00

-39 531,22
0,00
-1 445 392,72
-6 720,40
-142 279,83
-29 224,00

99 300,00

96 575,73

-2 724,27

885 520,00

857 608,35

-27 911,65

322 197,00

319 448,27

-2 748,73

508 500,00

507 402,81

-1 097,19

1 450 293,00

1 424 303,67

-25 989,33

528 160,00

520 895,27

-7 264,73

93 634,00
63 500,00

92 844,00
48 239,96

-790,00
-15 260,04

71 626,00

71 626,00

0,00

620 813,00

617 568,83

-3 244,17

25 655,00

25 655,00

0,00

Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym

169 278,00

133 613,95

-35 664,05

Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze motywacyjnym
Świadczenie wychowawcze

19 202,00

18 300,00

-902,00

6 487 268,00

6 477 979,00

-9 289,00

4 134 442,00

4 099 627,38

-34 814,62

300,00
465 633,00
791 513,00
73 000,00

237,00
457 088,14
788 381,94
68 499,77

-63,00
-8 544,86
-3 131,06
-4 500,23

167 000,00

152 838,28

-14 161,72

15 595,00
1 350 029,00
2 254 314,00
241 063,00

0,00
592 669,63
2 159 694,65
219 878,82

-15 595,00
-757 359,37
-94 619,35
-21 184,18

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

287 937,00

272 710,38

-15 226,62

Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Pozostała działalność

953 100,00

726 750,00

-226 350,00

1 109 646,00
2 023 355,00

612 666,11
1 699 402,36

-496 979,89
-323 952,64

Pozostała działalność
Szpitale ogólne
Lecznictwo ambulatoryjne
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Pozostała działalność

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
Ośrodki pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Pomoc w zakresie dożywiania
Pozostała działalność
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
Świetlice szkolne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Świadczenia rodzinne, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Rodziny zastępcze
Działalność placówek opiekuńczowychowawczych
Pozostała działalność
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
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Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Biblioteki
Muzea
Obiekty sportowe
Pozostała działalność
Ogółem

1 413 370,00
707 732,00
680 100,00
181 000,00
175 000,00
63 635 162,83

1 381 180,00
707 731,62
642 390,00
161 688,07
159 500,00
57 521 023,14

-32 190,00
-0,38
-37 710,00
-19 311,93
-15 500,00
-6 114 139,69

* Realizacja budżetu w 2018 roku przedstawia się następująco:
A
A1
A2

Dochody w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

58 112 644,52
55 108 943,45
3 003 701,07

% w dochodach
94,83
5,17

B
B1

Wydatki w tym:
wydatki bieżące

57 521 023,14
50 459 577,70

% w wydatkach
87,72

B2

wydatki majątkowe

7 061 445,44

12,28

C

Wynik finansowy
(nadwyżka/deficyt) (A-B)

I

Wynik operacyjny I= (II-III)

4 649 365,75

II

dochody bieżące

55 108 943,45

III

wydatki bieżące
Wynik na działalności
inwestycyjnej (1= 2-3)
dochody majątkowe
wydatki majątkowe

50 459 577,70

1
2
3

591 621,38

-4 057 744,37
3 003 701,07
7 061 445,44

•
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Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych
* Wydatki bieżące
1. Nazwa przedsięwzięcia: Kompetencje kluczową szansą sukcesu dla uczniów szkół
podstawowych gminy miejskiej Chojnów.
Cel: edukacyjny: Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych umożliwiająca
zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie
przyjętych rozwiązań do praktyki szkół.
Lata realizacji 2018-2020.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 969.980,53 zł w 2018 roku. Kwota w 100%
dofinansowana ze środków UE i budżetu krajowego.
* Wydatki majątkowe
1.

Nazwa

przedsięwzięcia:

Prace

konserwatorskie

w

obrębie

zabytkowego

Parku

Śródmiejskiego w Chojnowie - lata realizacji 2017-2018.
Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 687.921,00 zł, w tym w 2018 roku
500.000,00 zł
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 487.402,97 zł, co stanowi 100,00 % nakładów
łącznie. Kwota pozyskana z budżetu UE w wysokości 299.568,00 zł , wkład własny 188.472,00 zł
2. Nazwa przedsięwzięcia: Kompetencje kluczową szansą sukcesu dla uczniów szkół
podstawowych gminy miejskiej Chojnów - lata realizacji 2018-2020.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 16.976,71 zł, w 2018 roku. Kwota w 100%
dofinansowana ze środków UE i budżetu krajowego.

• Porównanie danych ekonomicznych miasta na przestrzeni lat 2015-2018
* Wynik finansowy budżetu
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ROK

2015

2016

2017

2018

Dochody

44 145 364,20 53 087 440,88 51 472 421,03 58 112 644,52

Wydatki

43 276 174,61 47 251 572,12 53 399 508,56 57 521 023,14
869 189,59

wynik budżetu
rata spłaty
kredytów/obligacji

3 495 525,88

5 835 868,76 -1 927 087,53
1 095 729,88

1 103 379,88

591 621,38
1 166 641,88

Wydatki Miasta + raty

46 775 700,49 48 347 302,00 54 502 888,44 58 687 665,02

D-(W + raty) =
nadwyżka/deficyt

-2 630 336,29

4 740 138,88 -3 030 467,41

-575 020,50

W ujęciu per saldo średni wynik finansowy miasta z 4 ostatnich lat stanowi deficyt w wysokości
średniorocznej – 374 tys. zł.
* Wynik operacyjny miasta
Rok

2015

2016

2017

2018

dochody bieżące

39 378 348,39 51 973 198,21 49 860 713,49

55 108 934,45

Wydatki bieżące

36 696 265,84 44 160 193,13 46 915 081,56

50 459 577,70

DB - WB = wynik
operacyjny

2 682 082,55

7 813 005,08

2 945 631,93

4 649 356,75

Wynika z powyższego, że miasto co roku generuje nadwyżę środków bieżących, czym spełnia
wymagania określone w art. 242 Ustawy o finansach publicznych, przy czym zaznaczyć należy, iż
wartość nadwyżki operacyjnej niejednokrotnie jest wyższa od kwot stanowiących wysokośc rat
kredytowych przypadających do spłaty w danym roku.
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Porównanie wysokości wygenerowanej nadwyżki operacyjnej z wysokością rat kredytowych
przypadającej do spłaty w danym roku wskazuje:
• Miasto zabezpiecza corocznie środki na spłatę wcześniejszych zobowiązań bankowych,
• Wygenerowana nadwyżka jest wyższa niż spłata rat kredytowych.
Poniższa tabela pokazuje wartość różnicy, o której mowa wyżej.
Rok
2015
2016
2017

2018

DB - WB =
wynik
operacyjny

2 682 082,55

7 813 005,08

2 945 631,93

4 649 356,75

rata spłaty
kredytów/obliga
cji

3 495 525,88

1 095 729,88

1 103 379,88

1 166 641,88

-817 443,33

6 717 275,20

1 842 252,05

3 482 714,87

Różnica (wynik
operacyjny raty)

* Wynik na działalności inwestycyjnej
Rok

2015

2016

2017

2018

Dochody majątkowe

4 767 015,82

1 114 242,67 1 611 707,54

3 003 710,07

Wydatki majątkowe

6 579 908,77

3 091 378,99 6 484 427,00

7 061 445,44

Różnica (DM – WM)

-1 812 892,95 -1 977 136,32 4 872 719,46 - 4 057 735,37

% wkładu własnego w
WM

27,55

63,96

75,15

57,46

%( WM-DM) w WB

4,60

4,48

10,39

8,04

* Przychody budżetu
Rok
Kredyty
pożyczki
Wolne środki
Przychody
razem

2015
2 000 000,00

2016
576 000,00

2017

2018

304 247,60

755 026,00

391 635,67 4 295 596,49 2 351 218,45

2 531 223,95

2 391 635,67 4 871 596,49 2 655 466,05

3 286 249,95
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Powyższa tabela pokazuje wartości wolnych środków pozostających do dyspozycji na koniec
każdego roku oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do działalności inwestycyjnej.
Stosunkowo niewielki poziom zadłużenia miasta na koniec 2018 roku obrazuje poniższy wykres,
w odniesieniu do lat wcześniejszych, świadczy o stabilnej sytuacji budżetu miasta.

VI Gospodarka gruntami i ochrona środowiska w roku 2018:
* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:
- na rzecz najemców 30 lokali przy zastosowaniu obowiązujących bonifikat przy jednorazowej wpłacie
ceny lokalu i nieruchomość zabudowaną garażem przy ul. Drzymały,
- 2 działki na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości przy ul. Legnickiej
i Kolejowej,
- działkę zabudowaną stacją transformatorową - grunt oddano w użytkowanie wieczyste.
- 1 działkę na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Legnickiej,
- na rzecz adaptującego strych, udział przypadający gminie w częściach wspólnych budynku położonego
przy Rynek 23.
* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- lokal mieszkalny przy ul. W.Witosa,
- lokal użytkowy przy ul. Samorządowej,
- 8 działek pod zabudowę mieszkaniową: przy ul.Pogodnej (3 działki), ul.Miłej (1 działka), ul. Królowej
Jadwigi (2 działki) i ul.Tulipanowej (2 działki),
- nieruchomość niezabudowaną położoną na terenie objętym granicami Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej – Podstrefa Chojnów, przy ulicy Kraszewskiego, obręb 2,
- 4 działki pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej.
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* Nabycie nieruchomości:
- przejęto z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami od firmy pod nazwą
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Eksport-Import „DANY’ sp. z o.o. działkę o powierzchni
0,0072 ha przy ul. Grodzkiej pod drogę publiczną.
* Wydano 4 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
* Gmina nie wykonała prawa pierwokupu w odniesieniu do 6 działek położonych przy:
ul. Bielawskiej, Bohaterów Powstania Warszawskiego, Ogrodowej, Kilińskiego, Okrzei i Wrzosowej.
Działki zostały sprzedane w obrocie prywatnym.
* Przygotowano i przeprowadzono 24 przetargi na sprzedaż nieruchomości.
* Zawarto 14 umów dzierżawy jako tereny przyległe pod ogrody przydomowe i podwórka.
* Wydano 9 decyzji na podział działek.
* Wydano 5 zawiadomień o ustaleniu numerów porządkowych dla nieruchomości, zaświadczenie
o zmianie nazwy ulicy oraz 3 zarządzenia o położeniu nieruchomości.
* Wydano 20 zezwoleń na wykreślenie hipotek obciążających nieruchomości lokalowe z tytułu zwrotu
bonifikaty.
* Wydano 37 wypisów i wyrysów i 45 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta oraz 9 postanowień pozytywnie opiniujących podziały działek pod względem
zgodności z planem .
* Wydano 9 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i dwie decyzje odmawiające zezwolenia.
* Zakupiono i zamontowano na budynku Dom Schrama czujnik monitorujący jakość powietrza na terenie
miasta. Wyniki dostępne są na stronie miasta i darmowej aplikacji na urządzeniach mobilnych.
* Koordynowano akcją: „Sprzątanie Świata” na terenie miasta.
* Uczestniczono w ćwiczeniach obronnych oraz w treningach zgrywających system wczesnego ostrzegania
i alarmowania o zagrożeniach województwa dolnośląskiego.
* W ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości
15 000 zł (50% kosztów) na realizację zadania pn. Konserwacja rowu melioracyjnego w obrębie 1
- „Melioracje szczegółowe rów KS” wykonano konserwację rowu melioracyjnego .
* Zakupiono syrenę alarmową i zamontowano na budynku Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej przy ul. Kilińskiego 34.
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VII Działalność w zakresie oświaty
W 2018 roku:
* Przyznano 32 stypendia naukowe Burmistrza Miasta Chojnowa oraz 3 nagrody sportowe
na kwotę 17.200 zł.
* Wydano 191 decyzji dot. przyznania stypendium szkolnego dla uczniów na kwotę
133.613,95 zł.
* Rozpatrzono wnioski i przyznano 7 nagród Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli
na kwotę 21.400 zł.
* Zorganizowano dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych.
* Zrealizowano Rządowy program wyposażania szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji w wysokości 126.597,82 zł.
* W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
doposażono szkoły w pomoce dydaktyczne na kwotę 35.000 zł (w tym środki rządowej dotacji
28.000 zł).
* W Szkole Podstawowej Nr 4, w ramach zwiększonej na wniosek samorządu subwencji
oświatowej, doposażono w pomoce dydaktyczne gabinety przedmiotowe, w których realizowana
jest podstawa programowa z przedmiotów przyrodniczych na kwotę 38.859 zł.
* Przeprowadzono 2 postępowania kwalifikacyjne o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela
mianowanego.
* Wydano 8 decyzji w sprawie przyznania dofinansowania kosztów poniesionych w związku
z nauką zawodu młodocianego pracownika na kwotę 61.056,32 zł.
* Wydano 8 zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis.
* Organizacja miejskich szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 oraz
2018/2019
Liczba uczniów w przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.
Przedszkola samorządowe
Rok szkolny 2017/2018
Lp. Nazwa przedszkola
Liczba dzieci
Liczba dzieci „0” Razem liczba
poniżej „0”
dzieci
1.
Przedszkole Miejskie Nr 1
w Chojnowie
98
52
150
2.
Przedszkole Miejskie Nr 3
w Chojnowie
106
74
180
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Rok szkolny 2018/2019
Lp. Nazwa przedszkola
1.

Liczba dzieci
poniżej „0”

Przedszkole Miejskie Nr 1
w Chojnowie
Przedszkole Miejskie Nr 3
w Chojnowie

2.

Liczba dzieci „0” Razem liczba
dzieci

111

36

147

113

63

176

Przedszkola niepubliczne
Rok szkolny 2017/2018
Lp. Nazwa przedszkola
1.

Liczba dzieci
poniżej „0”

Przedszkole Niepubliczne
„Skrzat” w Chojnowie
Przedszkole Niepubliczne
„Ochronka” w Chojnowie

2.

Rok szkolny 2018/2019
Lp. Nazwa przedszkola
1.

3.

41

5

46

42

9

51

Liczba dzieci
poniżej „0”

Przedszkole Niepubliczne
„Skrzat” w Chojnowie
Przedszkole Niepubliczne
„Ochronka” w Chojnowie
Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne w Chojnowie

2.

Liczba dzieci „0” Razem liczba
dzieci

Liczba dzieci „0” Razem liczba
dzieci

40

6

46

37

15

52

5

4

9

Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

L.
p.
1.
2.

3.

4.

ROK
SZKOLNY
2017/2018
Szkoła
Podstawowa
nr 3
Szkoła
Podstawowa
nr 4
Gimnazjum
nr 1
Gimnazjum
nr 2
Razem

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów w oddziałach

Liczba
uczniów
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

16

406

55

29

96

77

45

59

45

0

25

596

92

62

93

95

81

91

82

0

6

165

X

75

90

X

X

X

X

X

8

190

X

95

95

X

X

X

X

X

55

1 357

147

261

374

172

126

150

127

0
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L.
p.
1.
2.

3.

4.

ROK
SZKOLNY
2018/2019
Szkoła
Podstawowa
nr 3
Szkoła
Podstawowa
nr 4
Gimnazjum
nr 1
Gimnazjum
nr 2
Razem

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów w oddziałach

Liczba
uczniów
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

18

444

52

54

27

94

75

47

58

37

29

703

102

89

69

95

97

81

90

80

3

72

X

X

72

X

X

X

X

X

4

95

X

X

95

X

X

X

X

X

54

1 314

154

143

263

189

172

128

148

117

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego
w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019
Przedszkola
Rok szkolny 2017/2018
Lp. Nazwa przedszkola
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem
1.
Przedszkole Miejskie
Nr 1 w Chojnowie
0
3
5
4
12
2.
Przedszkole Miejskie
Nr 3 w Chojnowie
2
2
7
2
13
Rok szkolny 2018/2019
Lp. Nazwa przedszkola
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem
1.
Przedszkole Miejskie
Nr 1 w Chojnowie
0
2
5
5
12
2.
Przedszkole Miejskie
Nr 3 w Chojnowie
2
4
6
2
14
Szkoły samorządowe

7,11

4,56

Razem (etaty)

1,90

dyplomowany

0

mianowany

stażysta

Szkoła Podstawowa nr 3

brak

SZKOŁY SAMORZĄDOWE
2017/2018

kontraktowy

Stopień awansu zawodowego

22,78

36,35
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Szkoła Podstawowa nr 4
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2

0

3

0

0

0

Razem

1,39
0

6,29

8

6,22

36,16

53,38

1,11

2,44

17,50

21,05

0,44

3,12

20,06

25,01

16,66

16,34

96,50

135,79

Szkoła Podstawowa nr 4
Gimnazium Nr 1
Gimnazjum Nr 2
Razem

0

1,09

0

0

0

0,84
0

4,27

7
10,67
0,11

Razem (etaty)

2,34

dyplomowany

0

mianowany

stażysta

Szkoła Podstawowa nr 3

brak

SZKOŁY SAMORZĄDOWE
2018/2019

kontraktowy

Stopień awansu zawodowego

5,06

23,37

37,77

5

42,72

59,48

3,05

10,33

13,49

1,88

1,44

7,89

12,05

19,66

14,55

84,31

122,79

VIII Podmioty gospodarcze - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej
Z terenu Chojnowa na dzień 31.12.2018 r. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej zarejestrowanych było 787 podmiotów gospodarczych.
W roku 2018 przyjęto, przekształcono w formę elektroniczną, podpisano i przekazano do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 408 wniosków przedsiębiorców w tym
w sprawach dotyczących:
- wpisów do ewidencji (rozpoczęcie działalności) – 78,
- wykreślenia z ewidencji (zakończenie działalności) – 69,
- zmiany wpisów ( zmiana treści wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności) – 261.
W roku 2018 łącznie wydano 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:
* 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
* 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży,
* 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu organizacji przyjęć.
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* Organizacja prac społecznie – użytecznych
W roku 2018 zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy Filia w Chojnowie dwa porozumienia
na aktywizację osób bezrobotnych:
Od 01.02.2018 do 32.12.2018 – w okresie 11 miesięcy dla 30 bezrobotnych, uczestniczyło 42 osoby
bezrobotne.
Od 03.04.2018 do 30.05.2018 - 2 miesiące dla 5 bezrobotnych uczestniczyło w Programie
Aktywizacja i Integracja.
W ramach wymienionych form zaktywizowano osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, będące
jednocześnie podopiecznymi MOPS. Bezrobotni wykonywali pracę w wymiarze 40 godzin
miesięcznie w zamian za świadczenie finansowe w wysokości 8,10 zł. za każdą przepracowaną
godzinę w okresie od lutego do maja oraz 8,30 zł. za godzinę w okresie od czerwca do grudnia 2018r.
Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych wykonywały prace m.in. przy:
- utrzymaniu czystości ulic w mieście,
- utrzymania porządku na terenach Cmentarza Komunalnego oraz na terenach MOKSiR,
- utrzymaniu porządku na terenach komunalnych miasta.

IX Działania promocyjne samorządu Chojnowa w 2018 r.
* Przekazano do publikacji materiały promujące miasto w gazetach:
- Gmina Polska,
- Gazeta Wyborcza,
- Słowo Polskie,
- Wydawnictwo Dolnośląska Agencja Promocji i Obsługi Samorządów, celem zamieszczenia ich
w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska,
* Miasto promowało się także na portalu turystycznym Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
dolnyslas.trave.
* Do lokalnych mediów – prasy, radia, telewizji wysłano około 40 serwisów informacyjnych
z zapowiedziami ważnych miejskich wydarzeń.
* Na miejskim portalu internetowym i ekranie w holu urzędu emitowano filmy promujące miasto –
profesjonalne produkcje stacji telewizyjnych, filmy z miejskich wydarzeń społecznych,
kulturalnych, oświatowych, część z nich emitowana była w lokalnej telewizji DAMI.
Wyświetlane były też prezentacje z ostatnich wydarzeń, zapowiedzi kolejnych, prezentacje
aktualnych inwestycji w mieście.
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* Na bieżąco prowadzono wpisy na stronach internetowych oficjalnego portalu miejskiego www.
chojnow.eu oraz serwisie społecznościowym Facebooku, gdzie systematycznie aktualizowane były
wiadomości dotyczące miasta – filmowe i fotograficzne relacje koncertów, warsztatów w mieście,
przedstawień, spotkań w domu kultury, muzeum, bibliotece, placówkach oświatowych, wydarzeń
sportowych. Wizerunek miasta promowany był także poprzez atrakcyjne prezentacje fotograficzne,
które zamieszczano na aplikacji Instagram.
* Opracowano „Kalendarz imprez 2018” obejmujący wydarzenia organizowane przez jednostki
oświatowe, społeczne, kulturalne i sportowe. Lokalnie publikowany był na miejskiej stronie
internetowej i w Gazecie Chojnowskiej.
* Prowadzono system esemesowego powiadamiania czyli Samorządowy Informator SiSMS oraz
nową aplikację „Blisko” na smatrfony na bieżąco informując mieszkańców o zagrożeniach
meteorologicznych oraz o imprezach kulturalnych i sportowych.
* Wydano 13 stronicowy kalendarz na 2019 rok z fotograficznymi ujęciami miasta
* Samorząd był współorganizatorem m.in.:
- wizyty grupy mieszkańców z miast partnerskich Egelsbach i Commentry
- Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego,
- Dni Chojnowa (gwiazdy – Zakopawer, Piękni i Młodzi). Święto miasta - relacjonowane było na
żywo przez Radio Plus i opisane w lokalnych mediach.
- jubileuszowych obchodów 100.lecia Niepodległości
- koncertu „Dla Niepodległej” w wykonaniu wybitnych śpiewaków operowych
- Święta Wojska Polskiego i II imieninowego spotkania Marii, Maryś, Marysieniek
- III Zlotu Pojazdów Zabytkowych i III Rajdu Ziemi Chojnowskiej
- Legnickiego Festiwalu Romansu Polsko-Rosyjskiego
- Gali Kresowej
- Jarmarku Świątecznego
* Najważniejsze wydarzenia kulturalne 2018 r. zorganizowane dla mieszkańców Chojnowa.

• Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 14.01.
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• Miejski etap XXIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” – 25.02.

• Spektakl „Dobranocki dla Dorosłych” – 9.03.

• Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Rozśpiewane nutki” – 21.04., 16.edycja

• Obchody Konstytucji 3 Maja - uroczystościom pod obeliskiem, koncert muzyczny: gwiazda
- Andrzej Rybiński z zespołem.

27

• Noc w Muzeum – 18.05.

• Ogólnopolski turniej taneczny „Stonoga” – 19.05. – 19. edycja

• Dni Chojnowa: XVI Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego – gwiazda wieczoru –
ZAKOPOWER; Przeglądu Piosenki Przedszkolnej „Bambiniada”, gwiazda wieczoru - PIĘKNI
I MŁODZI – 09-10.06
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• Święto Wojska Polskiego; „II Imieninowe Spotkanie Marii, Maryś, Marysieniek…”, gwiazda „Trubadurzy” – 15.08.

• III Międzynarodowy Rajd i Zlot Pojazdów Zabytkowych – 26.08.

• Obchody 100-lecia niepodległości – koncert muzyki klasycznej „Dla Niepodległej”, w którym
zaprezentowali się: Justyna Czereniedi (sopran), Bogusław Bidziński (tenor) i Stanisław Deja (piano) – 07.10.

29

• Świętowanie z Niepodległą” – główne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, gwiazdą
spotkania był zespół Bayer Full, pokaz fajerwerków – 09 i 11.11.

• Jarmark Bożonarodzeniowy – 09.12.
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W 2018 roku jednostki miejskie zorganizowały wiele wystaw, koncertów, spotkań autorskich i
odczytów, przykładowo:

• Koncert wokalisty i gitarzysty kultowej formacji bluesowo-rockowej THE ANIMALS & FRIENDS
– Danny Handley’a – 22.01.

• Wernisaż wystawy chojnowianek – Magdy i Marty Kociuba – 06.02.

• „Żyli prawem wilka” – prelekcja Piotra Kucznira – 01.03.
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• Koncert Vanesy Harbek z Argentyny – 10.04.

• „Polska fauna i flora w obiektywie Pawła Wróbla” – wystawa – 10.09.

• „Plakat Kobieta” – wystawa - marzec

X Współpraca Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy.
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Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku został uchwalony 28 listopada 2017 r.
Uchwałą Nr XLII/214/17 Rady Miejskiej Chojnowa, po konsultacjach z organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Chojnowa.
Współpraca Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2018 r. obejmowała zadania własne gminy mieszczące się
w sferze zadań publicznych wg. katalogu zadań z art. 4 ust. 1 wymienionej ustawy w szczególności
w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia,
- wypoczynku dzieci i młodzieży,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
W budżecie na 2018 r. zaplanowano na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert
212.000 zł., z tego wykorzystano 191 500 zł.
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi umożliwiła realizację zadań publicznych ze
środków budżetu Miasta i przyczyniała się do rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
Współpraca odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Organizacje realizując zadania publiczne
wykorzystywały własny potencjał osobowy oraz środki finansowe własne.
Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji odbywało się w trybie otwartych konkursów ofert. Ogłoszenia
o organizowanych przez Miasto konkursach na realizację zadań publicznych zamieszczane były na
stronie internetowej miasta www.chojnow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Udzielono także dotacji w trybie uproszczonym
(pozakonkursowym) na realizację zadań publicznych.
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* Dotacje udzielone w ramach konkursów na realizację zadań publicznych ogłoszonych
w 2018 r.
Na realizację zadań publicznych w 2018 r. w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych
zostało 6 konkursów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na wsparcie
realizacji zadania publicznego. Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpiło po otrzymaniu pozytywnych
opinii

komisji

konkursowej

do

spraw

opiniowania

wniosków

w

zakresie

wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej. Finansowe wsparcie realizacji zadań wynosiło do 90 % ich
wartości, zawarto 9 umów.
1. Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS” otrzymał dotację w wysokości 10.000 zł., na organizację
i prowadzenie zajęć szkoleniowych zespołu tańca nowoczesnego i aerobiku. Realizacja zadania
odbywała się w okresie od 23.01.2018 r. do 14.12.2018 r. Dotacja wykorzystana w całości.
2. Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie „ORIENS MTB” otrzymał dotację w wys. 20.000 zł.,
na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń
sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz
międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w kolarstwie.
Realizacja zadania odbywała się w okresie od 23.01.2018 r. do 14.12.2018 r. Dotacja wykorzystana
w całości.
3. Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „SFORA” Chojnów otrzymał dotację w wys. 15.000 zł. na
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń
sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz
międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w Taekwondo
Olimpijskim. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 23.01.2018 r. do 14.12.2018 r. Dotacja
wykorzystana w całości.
4. Klub Sportowy „Chojnowianka”, otrzymał dotacje w wysokości 20.000 zł. na organizacje szkoleń
sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz
międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej
dla drużyny trampkarz/junior młodszy. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 30.01.2018 r.
do 14.12.2018 r. Dotacja wykorzystana w wysokości 10.000 zł.
5. Klub Sportowy „Chojnowianka” otrzymał dotacje w wysokości 15.000 zł. na organizacje szkoleń
sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz
międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej
dla drużyny młodzik I-trampkarz. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 30.01.2018 r. do
14.12.2018 r. Dotacja wykorzystana w całości.
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6. Klub Sportowy „Chojnowianka”, otrzymał dotacje w wysokości 12.000 zł. na organizacje szkoleń
sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz
międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej
dla drużyny młodzik II. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 30.01.2018 r. do 14.12.2018r.
Dotacja wykorzystana w całości.
7. Klub Sportowy „Chojnowianka”, otrzymał dotacje w wysokości 5.000 zł. na organizacje szkoleń
sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz
międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej
dla drużyny Żak . Realizacja zadania odbywała się w okresie od 30.01.2018 r. do 14.12.2018 r.
Dotacja wykorzystana w całości.
8. Klub Sportowy „Chojnowianka”, otrzymał dotacje w wysokości 40.000 zł. na organizacje szkoleń
sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz
międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej
dla drużyny Senior . Realizacja zadania odbywała się w okresie od 30.01.2018 r. do 14.12.2018 r.
Dotacja wykorzystana w całości.
9. Klub Bokserski Champion Chojnów Powiat Legnica otrzymał dotację w wysokości 10.000 zł. na
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację szkoleń
sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych, regionalnych oraz
międzynarodowych zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w boksie.
Realizacja zadania odbywała się w okresie od 5.03.2018 r. do 14.12.2018 r. Dotacja wykorzystana
w całości.
Na realizację zadań publicznych w 2018 r. w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszony został 1
konkurs w zakresie ochrony i promocji zdrowia na wsparcie realizacji zadania publicznego.
Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpiło po otrzymaniu pozytywnej opinii komisji konkursowej do
spraw opiniowania wniosków w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Zawarto 1 umowę.
10. Społeczne Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski otrzymało dotację
w wysokości 18.000 zł., na organizacje zajęć usprawniających i wypoczynku dla dzieci i młodzieży
specjalnej troski. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 15.03.2018 r. do 14.12.2018 r.
Dotacja wykorzystana w całości.
* Informacja o udzielonych dotacjach w ramach trybu pozakonkursowego w 2018 roku
W ramach procedury art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
z pominięciem otwartego konkursu ofert złożonych zostało 6 ofert na realizację zadań publicznych.
Zawarto 6 umów.
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1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, Koło Parafialne przy Parafii
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie, otrzymało dotację w wysokości 4.000 zł. na "Moje,
twoje, nasze miejsce w świecie - rok 2018"- działania promujące wolontariat wśród dzieci oraz
zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, umiejętność współdziałania z osobami w różnym wieku.
Realizacja zadania odbywała się w okresie od 16.01.2018 r. do 16.04.2018 r. Dotacja wykorzystana
w całości.
2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie otrzymało dotację
w wysokości 7.500 zł., na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób chorych na cukrzycę
z terenu miasta Chojnowa, mającego na celu poprawę zdrowia. Realizacja zadania odbywała się
w okresie od 23.05.2018 r. do 2.07.2018 r. Dotacja wykorzystana w całości.
3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących „Dajmy Szansę”
w Chojnowie otrzymało dotację w wysokości 7.500 zł., na organizację turnusu rehabilitacyjnego dla
osób niepełnosprawnych z terenu miasta Chojnowa, mającego na celu poprawę sprawności fizycznej
i zdrowia. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 13.08.2018 r. do 27.08.2018 r. Dotacja
wykorzystana w całości.
4. Klub Sportowy „Chojnowianka” otrzymał dotacje w wysokości 2.500 zł. na prowadzenie
dodatkowych zajęć treningowych piłki nożnej dla grupy ORLIKI 2010/2011. Realizacja zadania
odbywała się w okresie od 13.09.2018 r. do 12.12.2018 r. Dotacja wykorzystana w całości.
5. Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie „ORIENS MTB” otrzymał dotację w wysokości
5.000 zł., na zabezpieczenie treningów w okresie jesienno-zimowym i zakup ocieplanych stroi.
Realizacja zadania odbywała się w okresie od 1.10.2018 r. do 20.11.2018 r. Dotacja wykorzystana
w całości.
6. Klub Sportowy „Chojnowianka” otrzymał dotacje w wysokości 10.000 zł. na obsługę
użytkowanego obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 1 w Chojnowie. Realizacja zadania
odbywała się w okresie od 19.10.2018 r. do 30.11.2018 r. Dotacja wykorzystana w całości.
Łącznie w 2018 r. zawartych zostało 16 umów na realizację zadań publicznych.
* Współpraca pozafinansowa z sektorem pozarządowym dotyczyła różnych sfer działalności,
a w szczególności:
*Przedstawiciele organizacji pozarządowych brali udział w komisjach konkursowych powołanych
w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań w 2018 r.
* Miasto Chojnów współpracowało z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez
kulturalnych, współdziałało ze środowiskiem organizacji kombatanckich podczas organizacji świąt
i uroczystości państwowych.
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* Nieodpłatnie udostępniano lokale dla organizacji na spotkania integracyjne.
* Prowadzono promocję działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Chojnowie oraz w Gazecie Chojnowskiej.
*. Na stronie internetowej urzędu w zakładce organizacje pozarządowe, zamieszczane były
informacje dotyczące współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

XI Ochrona zdrowia
*Program zdrowotny zrealizowany w 2018 r.
Samorząd Miasta Chojnowa podjął Uchwałę nr XLIX/252/18 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie
szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Gminie
Miejskiej Chojnów na lata 2018-2020.
W 2018 r. realizatorem Programu była Przychodnia Rejonowa w Chojnowie - zaszczepiono
w ramach programu 156 osób w wieku powyżej 60 lat. Środki wydatkowane z budżetu miasta na
ten cel wyniosły 7.176 zł.
* Wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży
Z funduszu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2018 r. opłacony został
wypoczynek wakacyjny dla 40 dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, pochodzących
z rodzin, w których występuje problem uzależnień lub przemocy oraz z rodzin objętych opieką
społeczną. Dzieci te wyjechały w terminie 21.07.-03.08.2018 r. na dwutygodniową kolonię nad
morzem do Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego „Leśny Zakątek” w miejscowości Pogorzelica Gryficka.
Wykonawcą kolonii był Caritas Diecezji Legnickiej, wyłoniony w drodze konkursu zorganizowanego
przez Burmistrza Miasta Chojnowa w trybie ustawy o zdrowiu publicznym. Koszt zadania wyniósł
45.000,00 zł.
* Działalność Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chojnowie na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w 2018 roku
Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2015r, poz. 1390), Uchwały nr LVII/237/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania Burmistrz Miasta Chojnowa powołał do
działań Miejski Zespół Interdyscyplinarny.
Według stanu na dzień 31.12.2018r Miejski Zespół Interdyscyplinarny składał się z 16 osób,
przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji w Chojnowie, Miejskiej
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Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostek oświatowych, ochrony zdrowia.
W roku 2018 Zespół współpracował ze Stowarzyszeniem "INTRO" realizującym projekt „Do pełni
sił” oferującym pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, ze środków Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem. Osoby kierowane przez członków grup roboczych Zespołu
Interdyscyplinarnego (ZI) otrzymały pomoc finansową, specjalistyczną prawną i psychologiczną.
Ponadto zgodnie z zawartym porozumieniem między Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, a Stowarzyszeniem „INTRO” w siedzibie MOPS udzielana była nieodpłatnie pomoc
prawna i psychologiczna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich członków rodzin.
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku do przewodniczącej ZI wpłynęły 24 formularze
Niebieskich Kart - A, w tym 3 karty dotyczyły kolejnego zdarzenia stosowania przemocy wobec
osoby, co do której jest już wszczęta procedura. W dwóch przypadkach procedura dotyczyła
zaniedbania dzieci. W trakcie 2018 roku Miejski Zespół Interdyscyplinarny zajmował się
30 procedurami.
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1

Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego

4

2

Liczba szkoleń dla członków ZI/członków grup roboczych

3

3

Liczba Niebieskich Kart - A, które wpłynęły do
przewodniczącej w 2018r.
Liczba Niebieskich Kart A założonych przez przedstawicieli
podmiotów wszczynających procedurę:
Komisariat Policji w Chojnowie

24

4

21
16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

17

Przedstawiciele oświaty

0

Miejska
Komisja
Rozwiązywania
Alkoholowych
Przedstawiciele ochrony zdrowia

Problemów

0
0

5

Liczba spotkań powołanych grup roboczych

80

6

Liczba zakończonych w 2018r procedur wszczętych
w 2017r
Liczba procedur wszczętych i zakończonych w 2018r

12

7
8

Liczba procedur wszczętych i przekazanych do właściwego
ośrodka (ze względu na zamianę miejsca zamieszkania
rodziny)

12
1
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Zakończenie procedur nastąpiło w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu
indywidualnego planu pomocy. Jedynie w dwóch przypadkach zakończenie procedury nastąpiło
w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. Obecnie procedura
prowadzona jest w stosunku do 9 rodzin.
Działania podjęte w stosunku do sprawców przemocy:
* Zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa,
* Skierowanie do Miejskiej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu podjęcia
leczenia odwykowego,
* Sprawcom przemocy proponowano specjalistyczne wsparcie tj. udział w programie edukacyjnokorekcyjnym dla osób stosujących przemoc lub w programie psychologiczno-terapeutycznym
mającym na celu uświadomienie własnych zachowań przemocowych wobec bliskich i nabycie
nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów w rodzinie bez używania
agresji.
* Złożone propozycje mediatora i psychologa rodzinnego w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
oraz pomocy prawnej nie zostały jednak przyjęte. Ze względu na brak skutecznych narzędzi
oddziaływań oraz niechęć do współpracy ze strony osób stosujących przemoc, praca z nimi nie
może być uznana za efektywną.

XII Zadania z zakresu spraw obywatelskich wykonane w Urzędzie Miejskim
w Chojnowie w 2018 r.:
* Wydano 781 dowodów osobistych.
* Wszczęto 27 postępowań administracyjnych o wymeldowanie.
* Sporządzono dla szkół wykazy dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.
* Zrealizowano 888 spraw związanych z udostępnianiem danych osobowych i wydawaniem
zaświadczeń.
* Zaktualizowano 922 dane mieszkańców dot. zameldowania i wymeldowania.
* Aktualizowano stały rejestr wyborców oraz przygotowano spisy wyborców w wyborach
samorządowych.
* Dodatki mieszkaniowe:
- przyjęto i rozpatrzono 308 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wypłacono 2.269
dodatków na kwotę 300.265,37 zł.
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* Dodatki energetyczne:
- przyjęto i rozpatrzono 272 wniosków wydając decyzje pozytywne,
- wypłacono 1.325 dodatków energetycznych na kwotę 18.807,57 zł.
* Świadczenia wychowawcze 500+:
- przyjęto 986 wniosków,
- wypłacono świadczenia na kwotę 6.382.534,20 zł.
* Świadczenia Dobry start 300 +
- przyjęto i rozpatrzono 962 wnioski
- wypłacono 1.280 świadczeń na kwotę 384.000 zł.
* Sprawy wojskowe:
- do kwalifikacji wojskowej wezwano 43 mężczyzn z rocznika podstawowego i 8 z rocznika
starszego.
* Urząd Stanu Cywilnego:
- sporządzono 274 akty stanu cywilnego, w tym: 41 urodzenia, 100 małżeństwa, 133 zgonu,
- sporządzono 91 zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego,
- wysłano 9 wniosków do Prezydenta RP o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
- załatwiono 1.248 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego,
- wykonano 1.088 migracji aktów do aplikacji „Źródło”,
- wydano 1.245 odpisów aktów stanu cywilnego.

XIII Uchwały Rady Miejskiej Chojnowa podjęte w 2018 roku
• Uchwała Nr XLV/226/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczek
długoterminowych w 2018 roku.
• Uchwała Nr XLV/227/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.
• Uchwała Nr XLV/228/18 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018.
• Uchwała Nr XLVI/229/18 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
• Uchwała Nr XLVI/230/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, udzielanych z budżetu miasta Chojnowa
oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
• Uchwała Nr XLVI/231/18 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Wspierania Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży Miasta Chojnowa.
• Uchwała Nr XLVI/232/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla
uczniów.
• Uchwała Nr XLVI/233/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania nagrody sportowej
dla uczniów.
• Uchwała Nr XLVII/234/18 w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic,
placów i parków na terenie miasta Chojnowa.
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• Uchwała Nr XLVII/235/18 w sprawie podziału Gminy Miejskiej Chojnów na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady
Miejskiej Chojnowa.
• Uchwała Nr XLVII/236/18 w sprawie podziału Gminy Miejskiej Chojnów na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
• Uchwała Nr XLVII/237/18 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, udzielanych z budżetu miasta
Chojnowa oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
• Uchwała Nr XLVII/238/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Miejską Chojnów.
• Uchwała Nr XLVII/239/18 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata
2018-2020.
• Uchwała Nr XLVII/240/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta
Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta
Chojnowa na rok 2018.
• Uchwała Nr XLVII/241/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.
• Uchwała Nr XLVII/242/18 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018.
• Uchwała Nr XLVII/243/18 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie do Rejestru Należności
Publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej,
dla których wierzycielem jest Gmina Miejska Chojnów.
• Uchwała Nr XLVII/244/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Dolnośląskiego.
• Uchwała Nr XLVII/245/18 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2018".
• Uchwała Nr XLVII/246/18 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
• Uchwała Nr XLVIII/247/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczek
długoterminowych w 2018 roku.
• Uchwała Nr XLVIII/248/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,
• Uchwała Nr XLVIII/249/18 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018.
• Uchwała Nr XLVIII/250/18 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie do
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w trybie konkursu wniosków
o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego
(Konkurs nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18) oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium
Wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą ,, Rozbudowa zielonej infrastruktury miasta Chojnowa”.
• Uchwała Nr XLIX/251/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
miasto Chojnów.
• Uchwała Nr XLIX/252/18 w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie
szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Gminie
Miejskiej Chojnów na lata 2018-2020.
• Uchwała Nr XLIX/253/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji
kultury Miejski Dom Kultury w Chojnowie na Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chojnowie oraz nadania jej nowego statutu.
• Uchwała Nr XLIX/254/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Miejską Chojnów, a Powiatem Legnickim w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania
nauki języka łemkowskiego dla uczniów w międzyszkolnym punkcie nauczania języka mniejszości
narodowej prowadzonym przez Gminę Miejską Chojnów.
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• Uchwała Nr XLIX/255/18 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy.
• Uchwała Nr XLIX/256/18 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2017 rok.
• Uchwała Nr XLIX/257/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków.
• Uchwała Nr XLIX/258/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta
Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta
Chojnowa na rok 2018.
• Uchwała Nr L/259/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2017 rok.
• Uchwała Nr L/260/18 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2017 rok,
• Uchwała Nr L/261/18 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu
i Rekreacji w Chojnowie.
• Uchwała Nr L/262/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018,
• Uchwała Nr L/263/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Chojnowa.
• Uchwała Nr LI/264/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto
Chojnów.
• Uchwała Nr LI/265/18 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej.
• Uchwała Nr LI/266/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018.
• Uchwała Nr LII/267/18 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad
gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r..
• Uchwała Nr LII/268/18 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018.
• Uchwała Nr LIII/269/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto
Chojnów.
• Uchwała Nr LIII/270/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczek
długoterminowych w 2018 roku.
• Uchwała Nr LIII/271/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.
• Uchwała Nr LIII/272/18 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018.
• Uchwała Nr LIII/273/18 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Miejskiej Chojnów.
• Uchwała Nr LIII/274/18 w sprawie zasad korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych
Gminy Miejskiej Chojnów.
• Uchwała Nr LIII/275/18 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków i zieleńców
miejskich w Chojnowie.
• Uchwała Nr LIV/276/18 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019.
• Uchwała Nr LIV/277/18 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018.
• Uchwała Nr LV/278/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.
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• Uchwała Nr LV/279/18 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018.
• Uchwała Nr LVI/280/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
• Uchwała Nr LVI/281/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2019 rok.
• Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa.
• Uchwała Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa.
• Uchwała Nr II/3/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa.
• Uchwała Nr II/4/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Chojnowa.
• Uchwała Nr II/5/18 w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw nowelizacji Statutu Miasta
Chojnowa.
• Uchwała Nr II/6/18 w sprawie powołania komisji stałej do spraw budżetu, rozwoju gospodarczego
i infrastruktury.
• Uchwała Nr II/7/18 w sprawie powołania komisji stałej do spraw oświaty, kultury, sportu
i bezpieczeństwa.
• Uchwała Nr II/8/18 w sprawie powołania komisji stałej do spraw zdrowia, ochrony środowiska
i spraw społecznych,
• Uchwała Nr II/9/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących
radnym.
• Uchwała Nr II/10/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
• Uchwała Nr II/11/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczek
długoterminowych w 2018 roku.
• Uchwała Nr II/12/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.
• Uchwała Nr II/13/18 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018.
• Uchwała Nr II/14/18 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Chojnów.
• Uchwała Nr III/15/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2019 rok.
• Uchwała Nr IV/16/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.
• Uchwała Nr IV/17/18 w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok.
• Uchwała Nr IV/18/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki długoterminowej w 2019 roku.
• Uchwała Nr IV/19/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.
• Uchwała Nr IV/20/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018.
• Uchwała Nr V/21/18 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Chojnowa.
• Uchwała Nr V/22/18 w sprawie nadania Parkowi Śródmiejskiemu imienia Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
• Uchwała Nr V/23/18 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
• Uchwała Nr V/24/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018.
• Uchwała Nr V/25/18 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Chojnowa.
• Uchwała Nr V/26/18 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Chojnowa.
Wymienione uchwały Rady Miejskiej Chojnowa zostały wykonane przez organ wykonawczy
Burmistrza Miasta Chojnowa i miejskie jednostki organizacyjne, w przypadku gdy obejmowały
sferę kompetencji tego organu samorządu.
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XIV Podsumowanie
2018 rok był dla Chojnowa rokiem dobrej koniunktury inwestycyjnej, zrealizowano
oczekiwane przez mieszkańców kosztowne, bo ponad 6 mln zł przedsięwzięcie - Centrum
Medyczne dla Regionu Chojnowa z udziałem środków Unii Europejskiej wyposażone
w nowoczesny sprzęt medyczny.
Wiele inwestycji wykonano w infrastrukturze miejskiej, które przyczyniły się do poprawy jakości
życia mieszkańców, jak nowe drogi chodniki, modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa kładki
nad rzeką Skorą, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji, nowe tereny rekreacyjne.
W minionym roku samorząd podejmował ważne zadania społeczne m.in. takie jak: organizacja
dodatkowych zajęć dla uczniów, stypendia naukowe za wyniki w nauce i za osiągnięcia w nauce,
stypendia artystyczne oraz nagrody sportowe, nauka pływania dla wszystkich klas z miejskich szkół,
sukcesywnie

modernizowana

infrastruktura

jednostek

oświatowych,

wyposażenie

szkół

w pomoce dydaktyczne.
Wykonano także wiele zadań związanych z edukacją, profilaktyką, ekologią, zorganizowano szereg
różnorodnych wydarzeń, aby zapewnić szeroką ofertę kulturalną i rekreacyjno-sportową skierowaną
do wielu odbiorców. Koncerty, wystawy, Dni Chojnowa, imprezy plenerowe, wydarzenia sportowe
to inicjatywy, które uzyskały aprobatę mieszkańców.
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