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 Szanowni Państwo 

 

Raport o stanie miasta jest dokumentem 

opracowywanym co roku w związku z art. 28aa ustawy  

o samorządzie gminnym w celu przedstawienia 

mieszkańcom Chojnowa i Radzie Miejskiej Chojnowa 

aktualnych informacji o mieście - m.in o działaniach 

społecznych, finansach publicznych, nieruchomościach, 

infrastrukturze komunalnej, inwestycjach.  

Obejmuje podsumowanie działalności burmistrza  

w roku poprzednim, w szczególności realizację strategii, 

programów i uchwał Rady Miejskiej Chojnowa. 

Prezentowane dane, wg stanu na 31.12.2020 r., pochodzą z Urzędu Miejskiego  

i z miejskich jednostek organizacyjnych.  

Rok 2020 był rokiem trudnym i nieprzewidywalnym w sferze społecznej  

i gospodarczej. Z powodu panującej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 z wielu 

zaplanowanych działań, spotkań, uroczystości należało zrezygnować, a podjąć nowe 

wyzwania celem ograniczenia skutków pandemii. Mimo tego udało się wykonać 

jedną z priorytetowych, oczekiwaną przez mieszkańców inwestycję zabezpieczającą 

dostawę wody dla miasta pn. Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych 

w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej w Chojnowie. 

Szanowni Państwo! 

Niniejszy Raport ma w założeniu przybliżyć funkcjonowanie i realizację zadań 

samorządu Chojnowa w roku ubiegłym. Zachęcam do zapoznania się i dyskusji na 

temat obszarów działalności samorządu. 

 
 

 

                                                                                          Z wyrazami szacunku  

 

 

                                  

                                                                      Burmistrz Miasta Chojnowa 

 

                                                                         Jan Serkies 
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Miasto Chojnów liczy niespełna 13 tys. mieszkańców, położone jest nad rzeką Skorą, 

 w centralnej części Dolnego Śląska, na Równinie Chojnowskiej. Zajmuje powierzchnię 5,32 km².  

Charakterystyczna dla Chojnowa jest wysoka gęstość zaludnienia - 2494 osób./km² - pod tym 

względem miasto zajmuje 24. miejsce w Polsce.  

 
rys. 1 Chojnów na mapie Polski 

 

W źródłach historycznych z 1272 r ,  po raz pierwszy poświadczone zostało istnienie osady 

na terenie Chojnowa, a w dokumencie księcia legnickiego Henryka V Brzuchatego z 1288 r. 

Chojnów został określony mianem miasta – civitas, pełne prawa miejskie otrzymał w 1333 r., co 

wraz  

z uzyskanymi książęcymi i papieskimi przywilejami dot. eksploatacji złota, handlu solą, zwolnień  

z części danin i świadczeń wpłynęło na rozkwit miasta. Przyczyniła się do tego w dużej mierze 

lokalizacja Chojnowa, który stał się ważnym węzłem komunikacyjnym przy szlaku handlowym  

Via Regia - Wysoka Droga. 

Dzisiaj również atrakcyjne położenie komunikacyjne przy zmodernizowanej, zelektryfikowanej 

linii kolejowej Wrocław - Zgorzelec i bliskość autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S3 stanowią 

atut Chojnowa.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1272
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_V_Brzuchaty
https://pl.wikipedia.org/wiki/1288
https://pl.wikipedia.org/wiki/1333
https://pl.wikipedia.org/wiki/Via_Regia
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Rys.2 XVIII-wieczny Chojnów 

 

Rozkwit miasta na przestrzeni wieków poza dochodami płynącymi z wymiany handlowej, 

zapewniały organizacje cechowe, na czele których stali mieszczanie zajmujący się tkactwem  

i sukiennictwem. Dobrą passę Chojnowa przerywały liczne wojny, pożary i epidemie przetaczające 

się przez Śląsk
1
. Pomimo tych niepomyślnych wydarzeń do dzisiaj zachowały się cenne zabytki:  

 

 

Zamek Piastów legnicko-brzeskich, sięgający swymi 

korze-niami końca XIII w. przeszedł gruntowną 

przebudowę  

w latach 1546 -1547 stając się renesansową 

siedzibą Fryderyka III legnickiego. Wydarzenie 

upamiętnia doskonale zachowany do naszych 

czasów portal  

z 1547 roku, wykuty w piaskowcu. Jest on jednym 

z ciekawszych zabytków nie tylko Chojnowa, ale  

i całego regionu. Zamek nieustannie od 1959 r. pełni 

funkcję siedziby Muzeum Regionalnego Ostatnie dwie 

dekady przyniosły istotne remonty i modernizacje. 

Odrestaurowano renesansowy portal, wyremontowano elewację oraz dach budynku, wzmocnione 

zostało sklepienie czytelni, rozpoczęto także prace modernizacyjne przy 

instalacji elektrycznej.   

Baszta Tkaczy to część dawnej fortyfikacji Chojnowa, 

broniła dostępu do murów miejskich prawdopodobnie już w XV 

wieku, jej istnienie potwierdzają zapiski z XVI w. Budowla przez 

wieki zmieniała swoje funkcje stając się więzieniem, kuźnią 

                                                             
1
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Chojnowa 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
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garnizonową oraz pierwszą siedzibą chojnowskiego muzeum, założonego w 1908 roku.  

W roku 2010 odrestaurowano zewnętrzną część obiektu, w 2013 wnętrza – ogólny koszt wyniósł 

452.928,00 zł (dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

programu Dziedzictwo Kulturowe w kwocie 180.000,00 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego  

w kwocie 90.000,00 zł)  

Dziś Baszta udostępniana jest zwiedzającym przez Muzeum Regionalne. Na jej ostatniej 

kondygnacji znajduje się punkt widokowy. 

 

 

Chojnów zyskał połączenie kolejowe z Wro-

cławiem już w 1845 r. Dawny budynek dworca 

kolejowego posadowiony był bliżej obecnej ul. 

Lubińskiej. Z czasem zastąpił go nowy dworzec, 

który od 1909 r. pełni swoją funkcję do dziś. 

Niedawna rewitalizacja budynku oraz stacji 

przywróciła dawny blask i sprawiła, iż dworzec 

stał się wizytówką Chojnowa, witającą 

przybywających podróżnych. 

 

 

Chojnowski Rynek jest jednym z najdłuższych na 

Dolnym Śląsku, mierzy blisko 300 metrów i ułożony 

jest na linii wschód - zachód. Niegdyś znajdował się 

na trakcie handlowym zwanym via regia, 

prowadzącym  

z Niemiec do Polski, a w szerszym ujęciu łączącym 

całą Europę, od Hiszpanii po Ruś. W czasach między 

1583 r. a 1875 r. Rynek zdobił posadowiony w jego 

centralnej części dawny Ratusz. Kształt i okazałe 

rozmiary mogą wskazywać, iż osada nad Skorą miała 

pierwotnie charakter handlowy. W 2012 r. zakończono gruntowną 

rewitalizację Rynku, która kosztowała ponad 6 mln złotych (dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

objęło 69.99% kosztów kwalifkowalnych czyli  

3 952 803.91 zł, miasto dołożyło ponad 2 mln zł).  

 

 

 

 

Dom Schrama to kamienica zdobiąca zachodnią 

pierzeję chojnowskiego Rynku, która pamięta czasy 

śląskiego renesansu. Jest to zabytek o szczególnym dla 

miasta  
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i regionu znaczeniu z uwagi na okazały i bogato zdobiony portal wykuty w piaskowcu w roku 1544. 

Obiekt w 2013 r. przeszedł renowację, której koszt wyniósł 3.571.000 tys. zł. (dofinansowanie z 

Funduszy Europejskich – 2.101.140 zł, środki własne 1.469.860 zł) 

 

 

Kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła - rzymskokatolicki kościół farny, dawniej ewangelicki, 

to średniowieczna gotycka budowla typu bazylikowego. Jego masywna bryła i potężna wieża 

królują nad rynkiem miasta. Przebudowany został na przełomie XIV i XV 

wieku, co potwierdzają źródła mówiące o środkach przeznaczonych 

m.in. na dzwony, ołtarz główny czy sklepienie nawy. Kościół nie 

jest jednak w całości utrzymany w stylu gotyckim. Renesansowa 

Kaplica Bożywojów dobudowana do północnej ściany kościoła 

pochodzi z połowy XVI wieku, podobnie jak attyka, którą 

zwieńczono wieżę. We wnętrzu znajduje się barokowy, bogato 

zdobiony ołtarz główny ze sceną Zmartwychwstania pędzla  

G. Ostermeyera, który został podarowany przez mieszkańca 

Chojnowa w 1678 r. Ściany naw bocznych zdobione są 

malarstwem naściennym przedstawiającym Drogę Krzyżową 

autorstwa Piotra Wróblewskiego i Piotra Komincza. Została ona 

ujęta w bardzo nieoczywistej formie, artysta połączył ostatnią 

drogę Jezusa wraz z XX wiecznymi wydarzeniami w Polsce i na 

świecie.  

 

 

Jednym z najmłodszych zabytków Chojnowa jest Kościół  

p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 

wybudowany w latach 1910-1911 w stylu neoromańskim. 

Wzniesiony został dla katolików, ze względu na wzrost liczby 

parafian. Bazylika zaprojektowana została przez Oskara 

Hossfelsa pochodzącego z Berlina. Do jego projektów należą 

również ołtarz, ambona i chrzcielnica. Twórcami malowideł 

na ścianach oraz witraży byli Otto i Rudolf Linnemannowie. 

We wnętrzu umieszczono również 25-głosowe organy 

wykonane przez braci Spath z Wirtembergii. Kościół w na-

wiązaniu do stylu romańskiego posiada półkoliste arkady, a także 

półkolistą absydę zamykającą krótkie prezbiterium. Interesującym 

elementem jest umieszczona w ścianie, w południowej nawie Madonna inspirowana gotyckimi 

rzeźbami w typie Pięknych Madonn. 

 

 

 

 

 

Barokowy pałac przy ul. Piotrowickiej wzniesiony został  

w latach 30. XVIII w. Budowla znajdowała się poza 
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obrębem murów miejskich Chojnowa, przy ważnym trakcie wiodącym do Bolesławca. Pałac zdobi 

okazały portal  

z kartuszem herbowym.   

 

 

 

 

W Chojnowie funkcjonują:  

- Żłobek Miejski - ul. Sikorskiego 20 

- Przedszkole Miejskie nr 1 - ul. Wojska Polskiego 18 

- Przedszkole Miejskie nr 3 - ul. Krasickiego 1 

- Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Reymonta 1 – baza szkoły to m.in.: sala gimnastyczna, boisko 

szkolne, plac zabaw,  

- Szkoła Podstawowa nr 4 - ul. Kilińskiego 23 – baza szkoły to m.in.: międzyszkolny basen kryty,  

2 sale gimnastyczne, sala do squosha,  

- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – ul. Małachowskiego 7 - wyposażony w salę kinową, 

kręgielnię, salę fitness, pracownię muzyczną i plastyczną, 2 boiska zielone, kort tenisowy, boisko  

z nawierzchnią sztuczną, Otwartą Strefę Aktywności, ściankę wspinaczkową, plac zabaw oraz 

siłownię terenową. 

- Miejska Biblioteka Publiczna – Plac Zamkowy 2 

- Muzeum Regionalne – Plac Zamkowy 3 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Kolejowa 9 

- Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - ul. Drzymały 30 

- Przychodnia Rejonowa – ul. Legnicka 12/Kazimierza Wielkiego 11 

- Warsztat Terapii Zajęciowej – ul. Kolejowa 9 
 

Miasto stwarza atrakcyjne warunki zamieszkania, dostępność do nowoczesnej bazy edukacyjnej, 

kulturalnej i rekreacyjno-sportowej, z której korzystają mieszkańcy Chojnowa i przyjezdni. 
 

 

Gmina Miejska Chojnów jest członkiem organizacji: 

* Związku Miast Polskich (Uchwała Nr XXIII/103/96 Rady Miejskiej Chojnowa z 16 lipca 1996r.  

w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich), 

* Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (Uchwała Nr LVI/267 Rady Miejskiej Chojnowa  

z 26 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia Miasta Chojnów do Stowarzyszenia Dolnośląskiej 

Organizacji Turystycznej), 

* Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy (Uchwała Nr VII/34/19 Rady 

Miejskiej Chojnowa z 28 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnów do 

Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy”), 

* Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna (Uchwała Nr XXXIV/161/20 Rady Miejskiej 

Chojnowa z 29 grudnia 2020r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnów do 

Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”). 

 

 

 

 

 
 

 

Tabela nr 1  
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Dane statystyczne dot. migracji ludności na podstawie rejestru mieszkańców  

Osoby 

zameldowane 

na pobyt stały  

Osoby zameldowane 

 na pobyt czasowy 

 

Osoby, które 

zmieniły miejsce 

zameldowania   

na terenie miasta  

Liczba dzieci 

urodzonych  

w 2020 r. 

12.508* 243 102 
106 

(54 chłopców,  

52 dziewczynki) 

Osoby, które zameldowały się  

w Chojnowie  

Osoby wymeldowane  

z Chojnowa  

Osoby zmarłe  

w 2020r. 

409 (bez przemeldowań 307) 
326 

 (w tym poza gminę 224) 

141 

(80 mężczyzn, 61 kobiet), 

* Ruch migracyjny powoduje nieustanne zmiany w liczbie mieszkańców stąd w danym dniu liczba może się zmienić 

 

Zgłoszenia wyjazdów za granicę w 2020 r. 

- na pobyt stały 13 osób 

- na pobyt czasowy 11 

 

Tabela nr 2  

Stan ludności – porównanie lat 2017 - 2020 

Rok Liczba ludności wg stanu na 31.12. 2020 

zameldowanych w Chojnowie 

Liczba urodzonych 
dzieci zameldowanych  

w Chojnowie 
 

pobyt stały pobyt czasowy 

2017 12.981 265 119 

2018 12.750 296 113 

2019 12.566 253 111 

2020 12.508 243 106 

 

W porównaniu z rokiem 2019 liczba mieszkańców Chojnowa w roku 2020 zmniejszyła się  

o 68 osób tj. 0,53%. 

 

Tabela nr 3  

Statystyka ludności wg płci na dzień 31.12.2020r. (pobyt stały i pobyt czasowy) 

Wiek w latach Mężczyźni Kobiety 

0-4 288 282 

5-9 320 299 

10-14 331 325 

15-19 236 223 

20-24 279 298 

25-29 426 375 

30-34 492 487 

35-39 541 583 

40-44 482 448 

45-49 356 381 

50-54 321 376 

55-59 394 525 

60-64 500 597 

65-69 435 551 

70-74 295 406 
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75-79 107 191 

80-84 86 229 

85+ 83 187 

ogółem 5972 6763 

 

Tabela nr 4  

Struktura osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym 

 mężczyźni kobiety razem 

0-17 osoby w wieku 

przedprodukcyjnym 

1080 1039 2119 

18-59/64 osoby w wieku 

produkcyjnym 

3886 3563 7449 

60/65+ osoby w wieku 

poprodukcyjnym 

1006 2161 3167 

 

 

 

Realizacja zadań zleconych z zakresu USC i spraw obywatelskich w 2020r. 

 

Tabela nr 5  

Liczba zadań wykonanych przez organ gminy w okresie sprawozdawczym (od 1 stycznia do 

31 grudnia 2020 r.) 

Lp. Zadanie 
Liczba 

zadań  

1 
Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) – tryb zwykły  

i tryb szczególny. 
265 

2 
Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego  

nieskutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego 
70 

3 
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych,  

na drukach wielojęzycznych) 
1910 

4 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń 88 

5 Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 214 

6 Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 709 

7 Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 1010 

8 Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 10 

9 
Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy, stały, 

zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego 
731 

10 Usuwanie niezgodności 738 

11 Decyzje w sprawach meldunkowych 15 

12 Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL 97 

13 

Udostępnianie danych z rejestrów: PESEL, mieszkańców (RM) oraz zamieszkania 

cudzoziemców (RZC), udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i 

dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 

430 
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14 

Wydawanie zaświadczeń z pełnym wykazem danych osoby, której dot. wniosek,  

z rejestru: mieszkańców-RM, zamieszkania cudzoziemców-RZC wydawanie 

zaświadczeń z RDO z pełnym wykazem danych osoby, której dot. wniosek 

209 

15 Wydawanie dowodów osobistych 712 

16 Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 163 

17 Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Tabela nr 6  

Udostępnianie danych przez organ gminy 
1  

Liczba udostępnień z rejestru mieszkańców  

i rejestru zamieszkania cudzoziemców 

(Ustawa o ewidencji ludności)  

podmioty prywatne  

- art. 46 ust. - odpłatnie 

60  

podmioty publiczne  

- art. 46 ust. 1 - nieodpłatnie 

255  

2 Liczba udostępnień z rejestru PESEL 

(Ustawa o ewidencji ludności) 

podmioty prywatne  

- art. 46 ust. 2 - odpłatnie 

6  

podmioty publiczne  

- art. 46 ust. 1 - nieodpłatnie 

109  

3 Liczba udostępnień z Rejestru Dowodów 

Osobistych (Ustawa o ewidencji ludności) 

podmioty prywatne - odpłatnie 0  

podmioty publiczne 

(realizujące zadania ustawowe 

lub publiczne) - nieodpłatnie 

1  

4 Liczba postanowień o odmowie wszczęcia 

postępowania 

z RM i z rejestru PESEL  
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* Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chojnowa na lata 2016-2023 Program rewitalizacji. 

(Uchwała Rady Miejskiej Chojnowa nr XXIX/142/16 z dnia 27 grudnia 2016r.) 

 

* Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chojnowa na lata 2015-2020 (Uchwała Rady 

Miejskiej Chojnowa nr XX/95/16 z dn. 04.05.2016r.) 

 

* Gminny Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie osób 

powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej Chojnów na lata 2018-2020 (Uchwała 

Rady Miejskiej Chojnowa nr XLIX/252/18 z dnia 29 maja 2018r.) 

 

* Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Chojnowa na lata 2014-

2020 (Uchwała Rady Miejskiej Chojnowa nr XXXVI/18/13 z dnia 30 grudnia 2013r.) 

 

* Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Chojnowa (Uchwała Rady Miejskiej 

Chojnowa nr LII/254/06 z dnia 25 stycznia 2006r.) 

 

* Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (Uchwała 

Rady Miejskiej Chojnowa nr XXXIV/157/20 z dnia 29 grudnia 2020r.) 
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* Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Uchwała Rady Miejskiej Chojnowa  

nr LVII/236/10 z dnia 10 listopada 2010r.) 

 

* Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 (Uchwała Rady Miejskiej Chojnowa  

nr XLVII/239/18 z dnia 27 marca 2018r.) 

 

* Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Miejskiej Chojnowa nr XX/92/19  

z dnia 27 listopada 2019r.) 

 

* Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin 

wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Uchwała Rady Miejskiej 

Chojnowa nr XXIX/139/20 z dnia 25 czerwca 2020r.) 

 

* Projekt grantowy w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pn: „Zdalna szkoła” i „Zdalna 

Szkoła+”  

 

* Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej 

Chojnów 

 

* Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 

 

* Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020” 

 

 

 

 

Budżet Miasta na 2020 rok został przyjęty Uchwałą nr XXIII/98/19 Rady Miejskiej 

Chojnowa  

z dnia 30.12.2019 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wys. 60.966.448.28 zł oraz 

limit wydatków w kwocie 63.033.986,28 zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028 

została ustalona Uchwałą nr XXIII/97/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.12.2019 r. 

 

Wskaźniki zaprezentowane w tabeli nr 7 w podziale na wskaźniki budżetowe, per capita 

oraz zobowiązań według tytułów dłużnych umożliwiają porównanie i ocenę sytuacji finansowej 

Miasta Chojnowa w latach 2017– 2020. 

 

 

Tabela 7  

Wybrane wskaźniki oceny sytuacji finansowej Miasta Chojnowa 

wskaźnik / rok 2017 2018 2019 2020 

I. Wskaźniki budżetowe         

  
Udział dochodów bieżących w dochodach 

ogółem 
96,9% 94,8% 95,9% 95,6% 

  Udział dochodów własnych w dochodach 46,5% 51,2% 49,3% 44,2% 
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ogółem 

  
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach 

ogółem 
5,7% 8,0% 7,7% 4,4% 

  
Udział wydatków majątkowych w 

wydatkach ogółem 
12,1% 12,3% 8,1% 6,3% 

  
Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze 

sprzedaży majątku w dochodach ogółem 
7,9% 11,8% 11,0% 6,7% 

  Wskaźnik samofinansowania 70,3% 108,4% 151,1% 144,8% 

  
Poziom wolnych środków po odliczeniu 

obsługi zadłużenia* 
1 139 453,17  1 278 181,82  5 896 522,67  8 398 304,22  

II. Wskaźniki per capita*         

  Nadwyżka operacyjna na mieszkańca 222,88  357,09  362,87  208,47  

  Zobowiązania ogółem na mieszkańca 274,51  233,91  403,71  462,88  

III. Wskaźniki zobowiązań według tytułów 

dłużnych 
        

  
Udział zobowiązań ogółem w dochodach 

ogółem 
7,0% 5,2% 8,5% 9,8% 

  
Obciążenie dochodów ogółem obsługą 

zadłużenia 
2,4% 2,2% 2,0% 1,8% 

  
Obciążenie dochodów własnych obsługą 

zadłużenia 
5,1% 4,3% 4,0% 4,0% 

  
Udział zobowiązań wymagalnych  

w zobowiązania ogółem 
5,1% 0,3% 0,0% 0,0% 

 

W 2020 r. nadwyżka operacyjna wyniosła 2.655.472,14 zł, co stanowi 9,96% dochodów 

własnych miasta i jest to o 5,61% mniej niż w zeszłym roku. Niższa wysokość nadwyżki 

operacyjnej przy liczbie mieszkańców na poziomie zbliżonym do zeszłego roku spowodowała 

naturalny spadek nadwyżki operacyjnej per capita do kwoty 208,47 zł. 

Relacja zrealizowanych dochodów majątkowych powiększonych o nadwyżkę budżetową  

w stosunku do wydatków majątkowych wyniosła w 2020 r. 144,8%. Za wartość optymalną 

wskaźnika samofinansowania uznaje się 100%, co oznacza, że planowane inwestycje zostały w 

całości pokryte wygenerowaną nadwyżką budżetową i dochodami majątkowymi. Utrzymująca się 

wartość wskaźnika samofinansowania powyżej 100%, przy racjonalnym planowaniu i kontroli 

wykonania wydatków bieżących umożliwia generowanie nadwyżki budżetowej, która w 

przeciwieństwie do środków zwrotnych, nie obciąża przyszłych budżetów kosztami obsługi 

zadłużenia, zwiększając płynność finansową i potencjał inwestycyjny miasta. 

Brak planowanych dodatkowych spłat kapitału oraz niskie stopy procentowe umożliwiły 

utrzymanie w 2020 r. udziału zadłużenia w dochodach własnych na ubiegłorocznym poziomie 4%. 

Na koniec 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

Wykres nr 1 przedstawia procentowy udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem w latach  

2017-2020. 
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Wykres 1 

Zadłużenie Miasta Chojnowa 

 

Wykonanie budżetu miasta 

Dochody budżetowe w 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 62.282.575,68 zł, co stanowi 96,69% 

planu po zmianach. Wydatki budżetowe w 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 58.639.840,67 zł, 

co stanowi 89,80%% planu po zmianach.  

Tabela nr 8 prezentuje wykonanie budżetu Miasta Chojnowa w 2020 r. w zakresie dochodów  

w układzie klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do wartości planowanych. 

Tabela nr 8  

Dochody wykonane w 2020 r. w porównaniu z wartościami planowanymi 

DOCHODY 

Dział / rozdział 

Dochody 

planowane 

Dochody 

wykonane 

(-) niewykonanie / (+) 

przekroczenia 

10   Rolnictwo i łowiectwo 5 267,61 5 267,61 0,00 

1095   Pozostała działalność 5 267,61 5 267,61 0,00 

600   Transport i łączność 590 900,00 500 867,40 -90 032,60 

60014   Drogi publiczne powiatowe 5 438,00 5 437,50 -0,50 

60016   Drogi publiczne gminne 585 462,00 495 429,90 -90 032,10 

700   Gospodarka mieszkaniowa 2 269 300,00 1 626 938,56 -642 361,44 

70005   Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
2 269 300,00 1 626 938,56 -642 361,44 

710   Działalność usługowa 115 000,00 186 729,01 71 729,01 

71035   Cmentarze 115 000,00 186 729,01 71 729,01 

750   Administracja publiczna 256 970,00 406 183,39 149 213,39 

75011   Urzędy wojewódzkie 132 145,00 129 318,25 -2 826,75 

75023   Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 
90 000,00 259 156,50 169 156,50 

75056   Spis powszechny i inne 22 825,00 11 325,00 -11 500,00 

75095   Pozostała działalność 12 000,00 6 383,64 -5 616,36 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

64 489,00 64 489,00 0,00 

75101   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
2 688,00 2 688,00 0,00 

75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej 
61 801,00 61 801,00 0,00 

9,78% 

8,57% 

5,22% 

7,07% 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2017 2018 2019 2020
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DOCHODY 

Dział / rozdział 

Dochody 

planowane 

Dochody 

wykonane 

(-) niewykonanie / (+) 

przekroczenia 

752   Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 

75212   Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 0,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
2 000,00 0,00 -2 000,00 

75414   Obrona cywilna 2 000,00 0,00 -2 000,00 

756   Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem 

21 025 805,00 20 258 758,67 -767 046,33 

75601   Wpływy z podatku dochodowego od 

osób fizycznych 
11 000,00 11 621,54 621,54 

75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn. 

podatków i opłat lokalnych od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

4 448 670,00 4 371 244,31 -77 425,69 

75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawn. oraz 

podatków i opłat lokalnych od osób fizyczn. 

3 244 500,00 2 769 144,29 -475 355,71 

75618   Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu terytorialnego 

na podstawie ustaw 

510 000,00 500 513,39 -9 486,61 

75621   Udziały gmin w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa 
12 811 635,00 12 606 235,14 -205 399,86 

758   Różne rozliczenia 14 198 783,00 14 177 768,10 -21 014,90 

75801   Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu terytorialnego 
8 687 550,00 8 687 550,00 0,00 

75802   Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
200 497,00 200 497,00 0,00 

75807   Część wyrównawcza subwencji 

ogólnej dla gmin 
4 164 177,00 4 164 177,00 0,00 

75814   Różne rozliczenia finansowe 1 132 462,00 377 567,10 -754 894,90 

75816   Wpływy do rozliczenia 0,00 733 880,00 733 880,00 

75831   Część równoważąca subwencji 

ogólnej dla gmin 
14 097,00 14 097,00 0,00 

801   Oświata i wychowanie 1 896 479,25 1 606 623,07 -289 856,18 

80101   Szkoły podstawowe 923 068,00 464 007,34 -459 060,66 

80104   Przedszkola 565 699,00 750 255,66 184 556,66 

80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 16 364,00 4 797,06 -11 566,94 

80153   Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

120 147,97 118 852,73 -1 295,24 

80195   Pozostała działalność 271 200,28 268 710,28 -2 490,00 

851   Ochrona zdrowia 3 806,79 14 285,51 10 478,72 

85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 10 478,72 10 478,72 

85195   Pozostała działalność 3 806,79 3 806,79 0,00 

852   Pomoc społeczna 1 452 421,00 1 405 058,57 -47 362,43 
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DOCHODY 

Dział / rozdział 

Dochody 

planowane 

Dochody 

wykonane 

(-) niewykonanie / (+) 

przekroczenia 

85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

47 100,00 43 967,80 -3 132,20 

85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc  

w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

274 800,00 275 793,15 993,15 

85215   Dodatki mieszkaniowe 16 501,00 16 454,90 -46,10 

85216   Zasiłki stałe 511 100,00 500 194,46 -10 905,54 

85219   Ośrodki pomocy społecznej 377 674,00 375 991,62 -1 682,38 

85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
130 344,00 133 209,84 2 865,84 

85230   Pomoc w zakresie dożywiania 59 447,00 59 446,80 -0,20 

85295   Pozostała działalność 35 455,00 0,00 -35 455,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
75 124,00 75 124,00 0,00 

85311   Rehabilitacja zawodowa i społeczna 

osób niepełnosprawnych 
68 320,00 68 320,00 0,00 

85395   Pozostała działalność 6 804,00 6 804,00 0,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 93 402,00 79 818,00 -13 584,00 

85415   Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym 
93 402,00 79 818,00 -13 584,00 

855   Rodzina 16 864 820,00 16 699 160,38 -165 659,62 

85501   Świadczenie wychowawcze 11 862 000,00 11 810 000,00 -52 000,00 

85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie  

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. 

społecznego 

4 269 124,00 4 212 078,97 -57 045,03 

85503   Karta Dużej Rodziny 436,00 380,45 -55,55 

85504   Wspieranie rodziny 387 800,00 387 800,00 0,00 

85505   Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 264 060,00 213 887,77 -50 172,23 

85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, na podst. ustawy  

o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie  

z przepisami ustawy z 4.04. 014 r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

81 400,00 75 013,19 -6 386,81 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
3 432 200,00 3 175 204,41 -256 995,59 

90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 3 404 200,00 3 153 641,23 -250 558,77 

90019   Wpływy i wydatki związane  

z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

20 000,00 11 514,12 -8 485,88 

90020   Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

0,00 164,62 164,62 
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DOCHODY 

Dział / rozdział 

Dochody 

planowane 

Dochody 

wykonane 

(-) niewykonanie / (+) 

przekroczenia 

90026   Pozostałe działania związane  

z gospodarką odpadami 
8 000,00 9 884,44 1 884,44 

Suma końcowa 62 347 067,65 60 282 575,68 -2 064 491,97 

Dochody budżetowe w 2020 r. zostały niewykonane w stosunku do wartości planowanych na kwotę 

2.064.491,97 zł. 

Tabela nr 9 prezentuje wykonanie budżetu Miasta Chojnowa w 2020 r. w zakresie wydatków  

w układzie klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do wartości planowanych. 

 

Tabela nr 9  

Wydatki wykonane w 2020 r. w porównaniu z wartościami planowanymi 

WYDATKI 

Dział / rozdział 

Wydatki 

planowane  

Wydatki 

wykonane  

(-) niewykonanie / 

(+) przekroczenia 

10   Rolnictwo i łowiectwo 16 767,61 5 896,86 -10 870,75 

1008   Melioracje wodne 10 000,00 0,00 -10 000,00 

1022   Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 

oraz badania monitoringowe pozostałości 

chemicznych i biologicznych w tkankach 

zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 

1 000,00 270,60 -729,40 

1030   Izby rolnicze 500,00 358,65 -141,35 

1095   Pozostała działalność 5 267,61 5 267,61 0,00 

600   Transport i łączność 1 566 924,00 1 332 536,92 -234 387,08 

60013   Drogi publiczne wojewódzkie 1 300,00 557,24 -742,76 

60014   Drogi publiczne powiatowe 13 021,00 13 020,50 -0,50 

60016   Drogi publiczne gminne 1 552 603,00 1 318 959,18 -233 643,82 

700   Gospodarka mieszkaniowa 1 486 683,00 1 313 383,23 -173 299,77 

70001   Zakłady gospodarki mieszkaniowej 305 000,00 189 965,07 -115 034,93 

70005   Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 
1 181 683,00 1 123 418,16 -58 264,84 

710   Działalność usługowa 218 300,00 156 736,42 -61 563,58 

71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 48 700,00 0,00 -48 700,00 

71035   Cmentarze 169 600,00 156 736,42 -12 863,58 

750   Administracja publiczna 5 373 651,20 4 452 615,95 -921 035,25 

75011   Urzędy wojewódzkie 135 451,00 132 268,94 -3 182,06 
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
212 000,00 166 669,09 -45 330,91 

75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
4 660 139,20 3 905 992,62 -754 146,58 

75056   Spis powszechny i inne 22 825,00 11 325,00 -11 500,00 
75075   Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 
147 814,00 59 834,15 -87 979,85 

75095   Pozostała działalność 195 422,00 176 526,15 -18 895,85 

751   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

64 489,00 64 489,00 0,00 

75101   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
2 688,00 2 688,00 0,00 

75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej 
61 801,00 61 801,00 0,00 
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WYDATKI 

Dział / rozdział 

Wydatki 

planowane  

Wydatki 

wykonane  

(-) niewykonanie / 

(+) przekroczenia 

752   Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 

75212   Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 0,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
123 201,00 97 974,96 -25 226,04 

75414   Obrona cywilna 67 601,00 61 371,21 -6 229,79 

75495   Pozostała działalność 55 600,00 36 603,75 -18 996,25 

757   Obsługa długu publicznego 150 000,00 123 348,11 -26 651,89 
75702   Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań 

jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych 

do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 

150 000,00 123 348,11 -26 651,89 

758   Różne rozliczenia 374 491,00 0,00 -374 491,00 

75818   Rezerwy ogólne i celowe 374 491,00 0,00 -374 491,00 

801   Oświata i wychowanie 19 837 799,05 18 274 607,83 -1 563 191,22 

80101   Szkoły podstawowe 12 539 801,61 11 619 429,37 -920 372,24 

80104   Przedszkola 5 606 413,69 5 096 706,78 -509 706,91 

80113   Dowożenie uczniów do szkół 219 500,00 173 005,00 -46 495,00 

80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 84 343,00 51 623,30 -32 719,70 

80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 645 851,58 594 814,13 -51 037,45 
80153   Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych 

120 147,97 118 852,72 -1 295,25 

80195   Pozostała działalność 621 741,20 620 176,53 -1 564,67 

851   Ochrona zdrowia 492 706,79 356 630,63 -136 076,16 

85111   Szpitale ogólne 55 200,00 53 099,10 -2 100,90 

85121   Lecznictwo ambulatoryjne 26 000,00 26 000,00 0,00 

85141   Ratownictwo medyczne 2 200,00 2 200,00 0,00 

85153   Zwalczanie narkomanii 28 000,00 8 831,00 -19 169,00 

85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 322 000,00 231 153,74 -90 846,26 

85195   Pozostała działalność 59 306,79 35 346,79 -23 960,00 

852   Pomoc społeczna 3 836 672,60 3 386 753,69 -449 918,91 
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

47 100,00 43 967,80 -3 132,20 

85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 
799 466,00 647 206,20 -152 259,80 

85215   Dodatki mieszkaniowe 336 501,00 288 236,98 -48 264,02 

85216   Zasiłki stałe 511 100,00 499 758,67 -11 341,33 

85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 330 145,23 1 189 572,98 -140 572,25 
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
581 760,37 575 098,82 -6 661,55 

85230   Pomoc w zakresie dożywiania 104 781,00 94 360,00 -10 421,00 

85295   Pozostała działalność 125 819,00 48 552,24 -77 266,76 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
75 124,00 75 124,00 0,00 
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WYDATKI 

Dział / rozdział 

Wydatki 

planowane  

Wydatki 

wykonane  

(-) niewykonanie / 

(+) przekroczenia 

85311   Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 
68 320,00 68 320,00 0,00 

85395   Pozostała działalność 6 804,00 6 804,00 0,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 974 709,15 898 286,89 -76 422,26 

85401   Świetlice szkolne 763 507,15 714 113,28 -49 393,87 

85404   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 61 300,00 60 923,21 -376,79 
85415   Pomoc materialna dla uczniów  

o charakterze socjalnym 
119 402,00 93 350,40 -26 051,60 

85416   Pomoc materialna dla uczniów  

o charakterze motywacyjnym 
30 500,00 29 900,00 -600,00 

855   Rodzina 17 919 739,25 17 653 185,91 -266 553,34 

85501   Świadczenie wychowawcze 11 862 000,00 11 810 000,00 -52 000,00 
85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie  

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego 

4 301 119,75 4 213 525,21 -87 594,54 

85503   Karta Dużej Rodziny 436,00 380,45 -55,55 

85504   Wspieranie rodziny 498 423,50 475 247,42 -23 176,08 

85505   Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 905 360,00 815 010,50 -90 349,50 

85508   Rodziny zastępcze 102 500,00 98 973,95 -3 526,05 
85510   Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych 
168 500,00 165 035,19 -3 464,81 

85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze-

nia rodzinne, na podst. ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy  

z 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

81 400,00 75 013,19 -6 386,81 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
9 953 219,00 8 518 724,49 -1 434 494,51 

90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 688 400,00 1 880 026,44 -808 373,56 

90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 4 666 000,00 4 618 064,91 -47 935,09 

90003   Oczyszczanie miast i wsi 423 000,00 404 081,52 -18 918,48 

90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 306 950,00 302 223,54 -4 726,46 
90005   Ochrona powietrza atmosferycznego  

i klimatu 
20 976,00 20 976,00 0,00 

90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 868 794,00 495 068,19 -373 725,81 

90095   Pozostała działalność 979 099,00 798 283,89 -180 815,11 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
2 638 170,00 1 780 965,78 -857 204,22 

92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 388 900,00 908 455,93 -480 444,07 

92116   Biblioteki 637 887,00 534 800,63 -103 086,37 

92118   Muzea 606 383,00 337 709,22 -268 673,78 
92120   Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami 
5 000,00 0,00 -5 000,00 

926   Kultura fizyczna 201 000,00 148 280,00 -52 720,00 

92601   Obiekty sportowe 35 000,00 23 780,00 -11 220,00 

92695   Pozostała działalność 166 000,00 124 500,00 -41 500,00 
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WYDATKI 

Dział / rozdział 

Wydatki 

planowane  

Wydatki 

wykonane  

(-) niewykonanie / 

(+) przekroczenia 

Suma końcowa 65 303 946,65 58 639 840,67 -6 664 105,98 

    Wydatki budżetowe w 2020 r. zostały niewykonane w stosunku do wartości planowanych na 

kwotę 6.664.105,98 zł. 

 

W tabeli nr 10 zaprezentowano dane finansowe umożliwiające ustalenie wyniku 

finansowego budżetu, nadwyżki lub deficytu operacyjnego oraz wyniku na działalności 

inwestycyjnej Miasta Chojnowa w 2020 r. 

 

Tabela nr 10  

Wykonanie budżetu w 2020 r. 

Lp Pozycja Kwota w zł Struktura % 

A dochody ogółem A = A1+A2 60 282 575,68  100,00% 

A1    dochody bieżące   57 630 301,49  95,60% 

A2    dochody majątkowe   2 652 274,19  4,40% 

B wydatki ogółem B = B1+B2 58 639 840,67  100,00% 

B1    wydatki bieżące   54 974 829,35  93,75% 

B2    wydatki majątkowe   3 665 011,32  6,25% 

     
C wynik finansowy (nadwyżka/deficyt) A-B 1 642 735,01  

 
     

I wynik operacyjny I = II-III 2 655 472,14  
 

II    dochody bieżące   57 630 301,49  
 

III    wydatki bieżące   54 974 829,35  
 

1 wynik na działalności inwestycyjnej 1 = 2-3 -1 012 737,13  
 

2    dochody majątkowe   2 652 274,19  
 

3    wydatki majątkowe   3 665 011,32  
 

 

Na wykresie nr 2 przedstawiono porównanie zmian dochodów i wydatków oraz wyniku 

finansowego (nadwyżka/deficyt) budżetu Miasta Chojnowa w latach 2017 – 2020.  
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Wykres 2 

Wynik finansowy miasta w latach 2017-2020 

 

 

Na wykresie nr 3 porównano dochody i wydatki bieżące oraz wynik operacyjny budżetu 

Miasta Chojnowa na przestrzeni lat 2017 – 2020. 

Wykres 3 

Wynik operacyjny miasta w latach 2017-2020 
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Wykres nr 4 odzwierciedla źródła finansowania inwestycji Miasta Chojnowa wskazując 

w jakim stopniu wydatki inwestycyjne były pokrywane z dochodów majątkowych a w jakim ze 

środków własnych miasta w latach 2017 – 2020. 

Wykres 4 

Struktura finansowania wydatków majątkowych w latach 2017-2020 

 

 

 

 

Tabela nr 11 przedstawia wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 r.  

 

Tabela nr 11  

Programy współfinansowane ze środków unijnych 

Rodzaj wydatków Wyszczególnienie 

Plan na 2020 rok 

Razem 
Środki 

UE 

Środki 

budżetu 

krajowego 

Nazwa 

projektu 

Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy 

Miejskiej Chojnów 

Cel 

ogólny 

Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów umożliwiająca zwiększenie 

szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie 

przyjętych rozwiązań do praktyki szkół 

WYDATKI BIEŻĄCE 

plan 
317 

350,48  

259 

591,34  
57 759,14  

wykonanie 
317 

277,97  

259 

591,34  
57 686,63  

% wyk. 99,98  100,00  99,87  

Nazwa 

projektu 

zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego 

Cel 

ogólny 

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 

WYDATKI BIEŻĄCE 

plan 69 999,00  59 240,15  10 758,85  

wykonanie 69 999,00  59 240,15  10 758,85  

% wyk. 100,00  100,00  100,00  

2017 2018 2019 2020

wkład własny 4 872 719,46 4 057 735,37 2 231 205,05 1 012 737,13

dochody majątkowe 1 611 707,54 3 003 710,07 2 493 132,65 2 652 274,19

[ZAKRES 
KOMÓREK] 
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Nazwa 

projektu 
zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  

Cel 

ogólny 

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 

WYDATKI BIEŻĄCE 

plan 55 000,00  46 546,50  8 453,50  

wykonanie 55 000,00  46 546,50  8 453,50  

% wyk. 100,00  100,00  100,00  

Nazwa 

projektu 

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób  

z niepełnosprawnościami 

Cel 

ogólny 
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych 

WYDATKI BIEŻĄCE 

plan 6 804,00  6 804,00  0,00  

wykonanie 6 804,00  6 804,00  0,00  

% wyk. 100,00  100,00  0,00  

WYDATKI OGÓŁEM 

plan 
449 

153,48  

372 

181,99  
76 971,49  

wykonanie 
449 

080,97  

372 

181,99  
76 898,98  

% wyk. 99,98% 100% 99,91% 

 

 

 

Podatki i opłaty lokalne  

• Wydano 5.813 decyzji ustalających i określających wysokość zobowiązań lub ich zmianę oraz  

45 decyzji w zakresie ulg w spłacie należności podatkowych (rozłożenia na raty, odroczenia, 

umorzenia). 

• Wydano 26 zaświadczeń w sprawach podatkowych i o udzieleniu pomocy de minimis. 

• Sporządzono 304 pisma i wezwania do podatników oraz do urzędów skarbowych. 

• Dokonano czynności sprawdzających w zakresie 810 deklaracji i informacji podatkowych 

• Wysłano 511 upomnień w sprawie zaległości podatkowych oraz z tytułu najmu i dzierżawy 

składników majątku Miasta. 

• Wystawiono 131 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych oraz 4 wnioski o sprawdzenie 

rozliczenia 2% wpływów z podatku rolnego, przekazywanych na rzecz Dolnośląskiej Izby 

Rolniczej oraz 165 postanowień o zarachowaniu wpłaty. 

• Dokonano 6 zwrotów gwarancji ubezpieczenia zapłaty wadium. 

• Wystawiono 642 faktury dotyczące najmu i dzierżawy składników majątku Miasta. 

• Sporządzono 58 not księgowych w sprawie przedawnień podatkowych oraz dokonano 48 zwrotów 

nadpłat z tytułu podatków i użytkowania wieczystego. 

• Wystawiono 40 postanowień o przeksięgowaniu wpłaty.  

 

* Gmina Miejska Chojnów realizuje zadania z zakresu ustawy z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3 (Dz. U. 2019 r. poz. 409 ze. zm.).  

Do funkcjonującego od 1.01.2016 r. Żłobka Miejskiego w Chojnowie, ul. Władysława Sikorskiego 

20 uczęszcza 50 dzieci. 
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W 2020 r. Gmina Miejska Chojnów otrzymała dofinansowanie na realizację zadań z zakresu 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w kwocie 81.000,00 zł. 

* Przyznano uczniom 49 stypendiów naukowych oraz 2 nagrody sportowe Burmistrza Miasta 

Chojnowa na kwotę 29.900 zł. 

* Wydano 147 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego dla uczniów na kwotę 99.348,80 zł. 

* Rozpatrzono wnioski i przyznano 7 nagród Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli na 

kwotę 22.500 zł. 

* Zorganizowano dowożenie 23 niepełnosprawnych uczniów do szkół i placówek specjalnych  

w Legnicy, Złotoryi i Szklarach Górnych.  

* Zrealizowano Rządowy program wyposażania szkół podstawowych w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji w wys. 118.852,73 zł.  

* Zrealizowano dwa projekty grantowe w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pn: „Zdalna 

szkoła” i „Zdalna Szkoła+” na kwotę ogółem 124.999 zł; w ramach projektów zakupiono 50 

laptopów dla szkół podstawowych, które udostępniane były uczniom i nauczycielom podczas 

prowadzenia nauki zdalnej. 

* Przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

* Wydano 6 decyzji w sprawie przyznania pracodawcom dofinansowania kosztów poniesionych  

w związku z kształceniem młodocianych pracowników na kwotę 48.381,48 zł. 

* Wydano 6 zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis.  

 

 

 

Stan organizacji szkół i przedszkoli  

Tabela nr 12/13 

Liczba uczniów w przedszkolach samorządowych 

Rok szkolny 2019/2020 

Lp. Nazwa przedszkola Liczba dzieci 

poniżej „0” 

Liczba dzieci „0” Razem liczba 

dzieci 

1. Przedszkole Miejskie Nr 1  114 29 143 

2. Przedszkole Miejskie Nr 3  122 64 186 

Rok szkolny 2020/2021 

Lp. Nazwa przedszkola Liczba dzieci 

poniżej „0” 

Liczba dzieci „0” Razem liczba 

dzieci 

1. Przedszkole Miejskie Nr 1  99 41 140 

2. Przedszkole Miejskie Nr 3  113 68 181 

 

Tabela nr 14/15 

Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych 

Rok szkolny 2019/2020 

Lp. Nazwa przedszkola Liczba dzieci 

poniżej „0” 

Liczba dzieci „0” Razem liczba 

dzieci 

1. Przedszkole Niepubliczne 

„Skrzat”  

38 8 46 

2. Przedszkole Niepubliczne 

„Ochronka”  

35 15 50 

3. Niepubliczne Przedszkole 

Terapeutyczne  

4 

 

6 10 
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Rok szkolny 2020/2021 

Lp. Nazwa przedszkola Liczba dzieci 

poniżej „0” 

Liczba dzieci „0” Razem liczba 

dzieci 

1. Przedszkole Niepubliczne 

„Skrzat”  

33 13 6 

2. Przedszkole Niepubliczne 

„Ochronka”  

34 15  

49 

3. Niepubliczne Przedszkole 

Terapeutyczne  

5 

 

8 13 

 

Tabela nr 16  

Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 

 

L.p. 
Rok 

szkolny 

2019/2020 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła 

Podst. nr 3  

18 451 50 52 53 28 95 78 44 51 

2. Szkoła 

Podst. nr 4 

29 682 72 100 87 68 89 101 76 89 

Razem 47 1.133 122 152 140 96 184 179 120 140 

 

 

L.p. 

Rok 

szkolny 

2020/2021 

 

Liczba 

oddziałów 

 

Liczba 

uczniów 

 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

 

1. 
Szkoła 

Podst.nr 3  

18 461 50 52 54 59 28 95 80 43 

2. Szkoła 

Podst.nr 4 

27 659 71 71 101 83 66 90 102    75 

Razem 45 1 120 121 123 155 142 94 185 182 118 

 

Tabela nr 17/18 

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego w przedszkolach  

Rok szkolny 2019/2020 

Lp. Nazwa przedszkola stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

1. Przedszkole 

Miejskie Nr 1 

0 3 5 7 15 

2. Przedszkole 

Miejskie Nr 3 

1 5 5 5 16 

Rok szkolny 2020/2021 

Lp. Nazwa przedszkola stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

1. Przedszkole 

Miejskie Nr 1 

0 3 5 7 15 

2. Przedszkole 

Miejskie Nr 3 

1 5 5 4 15 

 

Tabela nr 19/20 

Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego w szkołach samorządowych 
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Rok szkolny 2019/2020 

 

 

Szkoły 

samorządowe 

 

Stopień awansu zawodowego 

b
ra

k
 

st
aż

y
st

a 

k
o
n
tr

ak
to

w
y
 

m
ia

n
o
w

an
y
 

d
y
p
lo

m
o
w

an
y
 

R
az

em
 (

et
at

y
) 

Szkoła Podstawowa nr 3 2 4 5 5 25 41 

Szkoła Podstawowa nr 4 0 2     9    6 41 58 

Razem    2   6 14 11 66 99 

Rok szkolny 2020/2021 

 

 

Szkoły 

samorządowe 

  

Stopień awansu zawodowego 

b
ra

k
 

st
aż

y
st

a 

k
o
n
tr

ak
to

w
y
 

m
ia

n
o
w

an
y
 

d
y
p
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m
o
w

an
y
 

R
az

em
 (

et
at

y
) 

Szkoła Podstawowa nr 3 1 2 8 7 30 48 

Szkoła Podstawowa nr 4 1 1   12    7 40 61 

Razem     2   3    20 14 70 109 

 

 

 

 

Wyniki egzaminów klas ósmych w roku szkolnym 2019/2020. 

Efekty kształcenia w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 należy uznać za 

dobre. Do egzaminu klas ósmych przystąpiło 123 uczniów, w tym 11 uczniów miało dostosowane 

warunki egzaminu ze względu na kształcenie specjalne.  

Tabela nr 21  

Średnie wyniki egzaminu w Chojnowie, w powiecie legnickim i w dolnośląskim  

(w procentach) 

 

 Język polski  Matematyka  Język angielski  Język niemiecki 

miasto Chojnów 60 % 42 % 53 % 45 % 

powiat legnicki 60 % 43 % 50 % 46 % 

województwo 

dolnośląskie  

59 % 45 % 55 % 44 % 

 

Tabela nr 22  

Średnie wyniki egzaminu w miejskich szkołach podstawowych 

 Język polski  Matematyka  Język angielski Język niemiecki 

Szkoła Podstawowa 

Nr 3 

56 % w tym: 

Kl.VIIIa  67 % 

33 % w tym: 

Kl.VIIIa  36 % 

48 % w tym: 

Kl.VIIIa  52 % 

34 %  
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Kl.VIIIb  44 % Kl.VIIIb  29 % Kl.VIIIb  44 % 

 

Szkoła Podstawowa 

Nr 4 

 

61 % w tym: 

Kl.VIIIa  72 % 

Kl.VIIIb  63 % 

Kl.VIIIc  55 % 

Kl.VIIId  54 % 

47 % w tym: 

Kl.VIIIa  56 % 

Kl.VIIIb  50 % 

Kl.VIIIc  47 % 

Kl.VIIId  35% 

56 % w tym: 

Kl.VIIIa  61 % 

Kl.VIIIb  56 % 

Kl.VIIIc  50 % 

Kl.VIIId  57 % 

71 % w tym: 

Kl.VIIIb  100 % 

Kl.VIIId    42 % 

 

 

Dyrektorzy i nauczyciele szkół przeanalizowali wyniki egzaminu, również w kontekście 

kilkumiesięcznej pracy zdalnej spowodowanej epidemią koronawirusa. W tym trudnym czasie 

wielu nauczycieli wykazało się dużym zaangażowaniem przygotowując uczniów do egzaminu, 

potrafiło zmobilizować młodzież do bieżącej nauki i powtarzania materiału. Dużą rolę w 

przygotowaniu uczniów do egzaminu odegrały uruchomione konsultacje, podczas których 

uczniowie ćwiczyli arkusze egzaminacyjne, poznawali techniki rozwiązywania zadań, utrwalali 

wiedzę.  

Osiągnięcia i sukcesy uczniów w roku szkolnym 2019/2020 

Rok szkolny 2019/2020 był szczególny z uwagi na wprowadzoną od marca naukę zdalną. Pomimo 

tych czasowych trudności uczniowie chojnowskich szkół podstawowych wzięli udział w wielu 

konkursach i zawodach sportowych. 

Szkoła Podstawowa Nr 3  

- Stypendiada wczesnoszkolna – konkurs plastyczny – sześć wyróżnień oraz konkurs ogólnopolski 

ortograficzny – dwa wyróżnienia, 

- Konkurs plastyczny w Różynach ,,Moja Ojczyzna Polska” – I miejsce, 

 

- Grand Prix – w II Konkursie Piosenki Patriotycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie - 

Chór szkolny, 

- II miejsce w XII Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Miłkowicach.  

 

Szkoła Podstawowa Nr 4  

- Tytułu laureata z fizyki i matematyki dla uczennicy w Wojewódzkim konkursie „Zdolny Ślązak”,  

- 9 wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, 

- Ogólnopolski Konkurs „Logicznego myślenia” – III miejsce, 

- Ogólnopolski konkurs „Synapsik” – I miejsce, 

- Ogólnopolska Olimpiada Mitologicznej „Olimpus” – 3 laureatów, 

- 1 miejsce w Wojewódzkim Turnieju Dolnośląskiej Akademii Piłki Ręcznej Dziewcząt kl.VI  

we Wrocławiu, 

- 2 miejsce w finale strefy koszykówka dziewcząt klas V/VI w Polkowicach, 

- 3 miejsce w eliminacjach podstrefy koszykówka chłopców klas V/VI ;  

- 3 miejsce w eliminacjach podstrefy piłka koszykowa chłopców kl. VII/VIII Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej, 

- 1 miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców klas V – Mnichovo Hradise 

(Czechy).  

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 

 

Wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 3 wzięli udział w szkoleniach: „Interaktywna 

tablica”, „Wyzwania edukacyjne w kontekście cyfrowej dydaktyki”, „Praca zdalna w Office 365 – 

usługa MS Teams”, „Jak z sensem uczyć zdalnie”, „Wykorzystywanie nowoczesnych technik 
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multimedialnych w pracy dydaktycznej”, „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych”. 

W ramach doskonalenia zawodowego w Szkole Podstawowej Nr 4 odbyły się 3 szkolenia rady 

pedagogicznej do czasu wprowadzenia zdalnego nauczania:  

1. Zmiany w prawie oświatowym - 57 nauczycieli,  

2. Zmiany w RODO - 52 nauczycieli,  

3. Jak pomóc uczniom w przyswajaniu wiedzy – 55 nauczycieli.  

W czasie pracy zdalnej odbyło się szkolenie – „O e-nauczaniu, czyli jak z sensem zorganizować 

zdalną naukę z uczniami” – udział w szkoleniu wzięło 62 nauczycieli. Kadra zarządzająca placówką 

(3 osoby) wzięła udział w 3 szkoleniach: „Organizacja pracy w czasie kwarantanny”, „Nowa 

organizacja pracy” oraz „Zakończenie zajęć dydaktycznych, Nadzór w dobie pandemii”. 

Nauczyciele Przedszkola Miejskiego Nr 1 wzięli udział w szkoleniach on-line – m.in. „Rozwijanie 

kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne korzystanie z zasobów sieci”, „Praca  

z uczniem zdolnym”, „Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i szkole”, „O poro-

zumieniu bez przemocy i stawianiu granic”.  

 

W Przedszkolu Miejskim Nr 3 przeprowadzona została Rada szkoleniowa – „Budowanie zespołu”; 

3 nauczycieli wzięło udział w Konferencji „Jak założyć miejscowość, wioskę tematyczną”.  

W okresie kwiecień-czerwiec dla wszystkich nauczycieli przedszkola prowadzone były szkolenia 

internetowe: m.in. Asertywna komunikacja, Kształcenie na odległość, ABC pracy zdalnej  

w wychowaniu przedszkolnym, Myślenie krytyczne jako niezbędna kompetencja XXI – kodowanie 

z matą, Czym jest higiena cyfrowa i jak o nią zadbać.  

 

 

 

 

 

 
 

W 2020 r. realizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.665.011,32 zł, w tym: 

Przebudowa drogi nr 104383D – ul. Asnyka w Chojnowie”, którego wykonawcą była firma 

brukarska GRANIT – BRUK, Mirosław Furmanek z Chojnowa. Umowna kwota zadania wynosiła 

725.700,00 zł. Łączne koszty inwestycji wyniosły 853.103,00 zł. Zadanie zostało dofinasowane w 

ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 495.429,90 zł. 
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Rewitalizacja amfiteatru w Parku Śródmiejskim obejmująca swoim zakresem przebudowę 

schodów, nawierzchni amfiteatru, wykonanie nowych okładzin tynkarskich na ścianach i murkach 

oraz budowę zadaszenia sceny. Zadanie zrealizowała firma PHU „TRANS-PIOTR” Agnieszka 

Osiadacz  

z Chojnowa. Łączna wartość zadania wyniosła 117.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane  

w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody 

w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej – w 2020 roku 

poniesiono wydatki w wysokości 1847151,91 zł. 

Nowe ujęcie wody dla Chojnowa  

Dobiegły końca prace związane ze strategiczną inwestycją dla miasta Chojnowa „Budowa 

rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. 
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Bielawskiej w Chojnowie". Całkowity koszt wyniósł 2 637 291,84 zł. Przedsięwzięcie zostało 

dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główne 

zamierzenia istotnej modernizacji to uporządkowanie gospodarki wodnej, poprawa warunków życia 

oraz poprawa jakości wody dla mieszkańców.  

Ujęcie Konradówka zostało przejęte przez miasto od syndyka masy upadłościowej firmy Dolzamet 

za zobowiązania podatkowe. W 2015 roku rozpoczęto prace związane z nową inwestycją. 

Wywiercono studnie oraz zaprojektowano budowę nowego rurociągu.  

Na początku 2020 roku rozpoczęto budowę sieci tranzytowej z ujęcia Konradówka do Stacji 

Uzdatniania Wody przy ulicy Bielawskiej. Przebudowano ujęcie poprzez budowę trzech nowych 

studni oraz sieci tranzytowo – przesyłowej o długości 3 tys. metrów. Przedsięwzięcie zostało 

wyposażone w nowoczesny monitoring, oparty na elektronicznym sterowaniu całego ujęcia, 

podglądu na studnie, kontroli przesyłu wody oraz ochronę terenu, skąd pobierana jest woda. 

Powstało nowe ogrodzenie, utwardzono nawierzchnię oraz przebudowano i utwardzono drogę 

dojazdową do ujęcia. Modernizację przeszła również Stacja Uzdatniania Wody przy ul. 

Bielawskiej, w której unowocześniono pomieszczenia technologiczne służące do napowietrzania 

wody oraz wymieniono zestawy hydroforowe do przesyłu wody uzdatnionej na terenie miasta Prace 

były prowadzone przez firmę Jasta Plus Sp. z o.o. Sp.k. ul. Zamkowa Żary natomiast firma Hydro 

Partner Sp. z o.o.  

ul. Gronowska z Leszna wyposażyła studnie głębinowe oraz SUW w urządzenia. W 2020 roku 

poniesiono wydatki w wysokości 1847151,91 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zasilanie wody z Konradówki bezpośrednio trafia do SUW przy ul. Bielawskiej. Po wszystkich 

procesach związanych z uzdatnianiem wody i jest przesyłana istniejąca siecią wodociągową na 

teren miasta. Ujęcie Konradówka zaopatrzy dostawę wody dla Chojnowa na najbliższe lata.  

Budowa nawierzchni ul. Słowiańskiej w Chojnowie – wykonawcą zadania jest firma MK Granit 

Mariusz Gąsior z Chojnowa. 
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Adaptacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie na potrzeby przeniesienia 

Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnowie przy ul. Kilińskiego. Łączne koszty inwestycji wyniosły 

63.596,89 zł. 

 

Montaż nowoczesnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 składającego się z zestawu do 

ćwiczeń, zestaw zabawowy oraz punkt wspinaczkowy firmy CITYCONCEPT Sp. z o.o.  

z Latchorzewa na łączna kwotę 115.066,95 zł.  

Od stycznia do maja 2020 r. prowadzone były prace modernizacyjne Targowiska Miejskiego  

w 

Chojnowie przy ul. Grodzkiej, mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i estetykę 

obiektu.  

Zdemontowano metalowe konstrukcje, wyczyszczano i odnowiono stragany z cegły klinkierowej, 

pomalowano ogrodzenie oraz konstrukcje stalowe na kolor zielony, zamontowano nową bramę 

wjazdową i bramki wejściowe. Zamocowano także tablice informacyjne dotyczące regulaminu 
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targowiska i cennika opłaty targowej oraz zaleceń zapobiegających zagrożeniu 

epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus). 

Prace te przyniosły korzyść nie tylko prowadzącym działalność handlową, ale przede wszystkim 

klientom. 

 

W 2020 r. sporządzono następującą dokumentację projektową: 

1. Budowa terenu rekreacyjnego – skateparku i pumptracka wraz z dojściami i elementami 

malej architektury – 30.750,00 zł; 

2. Instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 

przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie - 46 740,00 zł brutto. 

3. Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnicka w Chojnowie w pasie drogi wojewódzkiej  

– 7.000,00 zł. 

4. Przebudowa istniejącego zbiornika na komorę tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego na 

terenie oczyszczalni ścieków w Goliszowie - 17 220,00 brutto 

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano: 

1 Zakupiono 110 t. kruszyw bazaltowych o frakcji 0-31,5 mm w celu wyrównywania  

i utwardzania dróg o nawierzchni gruntowej ulice: fabryczna, Leśna, Wrzosowa, Miła, Radosna, 

Pogodna, Bielawska, Ogrodowa-Reymonta, drogi przy garażach ul. Parkowa i ul. Legnicka ), 

2 Zakupiono 30 szt. barier drogowych, które zostały zamontowane na skrzyżowaniach ulic: 

Dąbrowskiego-Małachowskiego-Niemcewicza, M. Reja-Wolności, Wolności- W. Polskiego, 

3 Zakupiono 12 szt. słupków chodnikowych, które zostały zamontowane na ulicach: Ciemna, 

Matejki, Konarskiego, Rynek, 

4 Zakupiono 38 szt. znaków drogowych i tablic informacyjnych, które zamontowano  

w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej w związku uszkodzeniami lub utraciły 

prawidłową widoczność (barwę odblaskową) 

5 Wydano 35 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia prac związanych  

z budową przyłączy: wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, 

telekomunikacyjnych, 

6 Przeprowadzono prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego – przejścia dla 

pieszych i osi jezdni: odnowiono powierzchnię oznakowania w kolorze białym 1.450 m2  

i kolorze czerwonym 1.250 m2. 

 

Miejski monitoring 

Monitoring miejski ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo w zakresie utrzymania porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Rejestrowanie obrazów z wszystkich kamer odbywa się w trycie ciągłym w stacji monitoringu 

firmy Piast Patrol, stały dostęp do obrazów z kamer ma również Komisariat Policji  

w Chojnowie. 

Miasto monitorują 33 kamery. Obraz z kamery Live-24h śledzić można na stronie www.chojnow.eu 

W roku 2020 zamontowano kamery na terenie PSZOK w Chojnowie, zostały on przekazane 

Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 23 

 Ogrody zabaw na terenie miasta 

l.p. Lokalizacja Nr ewidencyjny dział 

http://www.chojnow.eu/
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1 Ul. Złotoryjska 4 abc 204/3 

2 Ul. G. Zapolskiej 1.12.2013 

3 Ul. Witosa 28-30 450/15 

4 Ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego 287/3 

5 Ul. Kilińskiego - Park Piastowski 78/3 

6 Ul. Komuny Paryskiej przy Baszcie Tkaczy 284/2 

7 Ul. Sikorskiego obok Żłobka Miejskiego  289/7 

8 Kwartał Witosa -Kolejowa- Kościuszki 56/72 

9 Park Śródmiejski 393,394/2 i 395 

10 Otwarta Strefa Aktywności - MOKSIR 12/4, 14/1, 13/6 

11 Plac Zielony - MOKSiR 12/10 

12 Ul. Sikorskiego – „Morskie Oko” 288 

13 ul. Samorządowa 164/5 

14 SP 3 – przy szkole 339 

15 SP 4 – przy szkole 37/3 

16 Ul. Paderewskiego – przekazany Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Młodość” 

242 

17 Ul. Kilińskiego – przekazany Wspólnocie 

Mieszkaniowej 

159/7 

18 Na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1 8 

19 Na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 53 

20 Na terenie Żłobka Miejskiego 293 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrzymanie dróg miejskich i oświetlenie uliczne 

- na utrzymanie dróg publicznych wydatkowano kwotę 143.256,18 zł, między innymi: 
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1. zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz pracę sprzętu), 

2. oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do 

malowania pasów i zakup elementów progów), 

3. równanie dróg gruntowych, zakup kruszywa oraz na naprawy cząstkowe jezdni 

asfaltowych,  

4. zakupiono i zamontowano bariery drogowe które zostały zamontowane w obrębach 

skrzyżowań ulic, 

5. remonty wpustów ulicznych. 

- wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w kwocie 488.068,19 zł, zostały 

przeznaczone w 2020 roku na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia 

ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do 

oświetlenia chojnowskich ulic. 

 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna 

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie - Oddział Wodociągów 

i Kanalizacji został powołany uchwałą nr XXXIII/173/2000 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia  

29 grudnia 2000 r. by służyć i zaspokajać potrzeby mieszkańców Chojnowa w zakresie dostarczania 

wody i odbioru ścieków. 

 

Zaopatrzenie w wodę - dane ogólne za 2020 r.: 

a) długość czynnej sieci wodociągowej: 

- magistralnej (przesyłowej): 6,6 km (100%) w tym z rur: 

 stalowych = 6,6 km (100%) 

- rozdzielczej (bez przyłączy): 28,09 km  (100%) w tym z rur:  

• cementowo-azbestowych  = 0,4 km  - ( 1,42 %) 

• PCV = 2,6 km     - ( 9,26 %) 

• żeliwnych  = 14,14 km    - ( 50,34 %) 

• stalowych = 0,07 km    - ( 0,25 %) 

• wymieniono ze stalowych na PEHD = 0,13 - ( 0,46 %) 

• PEHD = 10,75 km     - ( 38,27 %) 

• PEHD (nowo wybudowane w ramach inwestycji własnej) = 0,13 km   

 - Liczba przyłączy do sieci wodociągowej od budynków mieszkalnych i niemieszkalnych: 888 szt. 

- Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: 13.112 mieszkańców   

- Woda pobrana z ujęć własnych w ilości: 581.604,00 m
3
  =  581,60 tys. m

3 
 

- Woda zakupiona od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ilości: 59.096 m
3
  

= 59,09 tys. m
3
 

 

W ubiegłym roku zakupiono: 

A) w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Miasta: 

- przyczepę do przewozu wody pitnej typ T507/5 o pojemności 4000 litrów, 

- kamery na ujęcie wody podziemnej w Konradówce, 

 

B) w ramach działalności Oddziału Wod-Kan: 

- 53 szt. urządzeń do zdalnego odczytu stanu wodomierza, 

- masę asfaltową do naprawy i odtworzenia nawierzchni asfaltowej po awariach wod-kan  

w ilości 15 szt. 

- urządzenia do wymiany przyłącz i usuwania awarii na sieci wodociągowej (tj.: rury, nawiertki, 

kształtki itp.) 
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-  materiały do wymiany urządzeń na sieci kanalizacyjnej (tj.: włazy, rury, kształtki), 

-  kruszywo do odtworzenia nawierzchni po usunięciu awarii i wymianie przyłączy, 

-  środki chemiczne do uzdatniania wody (tj.: podchloryn sodu, wodorotlenek sodu),  

- materiały budowlane do przeprowadzenia remontów na obiektach zarządzanych przez ChZGKiM 

(tj.: farby, płytki itp.,) 

- opał do centralnego ogrzewania na Stację Uzdatnia Wody ul. Bielawska, 

- 2 zbiorniki ciśnieniowe do wody na hydrofornię przy ul. Sikorskiego, 

- wydzierżawiono pojazd wielofunkcyjny do udrażniania kanałów pod wysokim ciśnieniem  

z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu - na okres 3 lat. 

- 235 szt. wodomierzy 

- wymieniono przyłącza wodociągowe w ilości 19 szt. 

- wymieniono wodomierze w ilości 256 szt. na terenie miasta. 

- zainstalowano 248 szt. modułów radiowych na wodomierzach do zdalnego odczytu, 

- usunięto na sieci wodociągowej przesyłowej 1 awarię, 

- Oddział Wod-Kan. uczestniczył przy poborach próbek wody i popłuczyn przez Sanepid i inne 

laboratoria - 57, 

- na bieżąco utrzymywano tereny zielone przy ujęciach wody w Jaroszówce, Michowie, przy Stacji 

Uzdatniania Wody - ul. Bielawska i ul. Okrzei oraz przy hydroforniach - ul. Sikorskiego  

i Samorządowa, 

 

Dział Windykacji sporządził: 

 20 umów na dostawę wody i odbiór ścieków, 

 1 umowę na dostawę wody, 

 2 umowy na odbiór ścieków, 

  36 ugód na spłatę zaległości z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, 

 u 7 odbiorców wstrzymano dostawę wody, w tym włączono 3 odbiorcom (zawarto 

porozumienie z dłużnikiem). 

 

Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Okrzei - wykonano: 

 - roboty polegajcie na obsypaniu zbiornika wody oraz zagospodarowaniu terenu. 

 

Hydrofornia przy ul. Sikorskiego:  

- wykonano wymianę zbiorników ciśnieniowych do wody pitnej wraz z wymianą instalacji 

zasilającej w ilości 2 szt., 

- wykonano remont pomieszczenia hydroforni. 

 

Hydrofornia przy ul. Samorządowej: 

- przeprowadzono remont pomieszczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

 

Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej: 

- przeprowadzono kapitalny remont pomieszczenia garażowego w celu garażowania zakupionej 

przyczepy do przewozu wody pitnej typ T507/5 o pojemności 4000 litrów. 

 

W ramach działalności Oddziału Wod-Kan zlecono prace firmom zewnętrznym:  
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- wymianę sieci wodociągowej poprzez wykonanie przewiertów sterownych w ulicach: Długosza, 

Szpitalnej, Kwiatowej, Różanej. 

 

Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej: 

- wykonano i zamontowano podpory pod belkę dachową w budynku w ilości 2 kpl.,  

- wykonano wymianę dwuteowników І – 160 zwykły INP walcowanych na gorąco o długości 6 

mb., kotwionych do ściany z obu stron, ocynkowanych ogniowo w pomieszczeniach deszczowni w 

ilości 16 szt. x 2 kpl. oraz montaż skrzynek wentylacyjnych z blachy nierdzewnej w ilości 4 szt., 

- wymieniono elementy krat w pomieszczeniu maszynowni, 

- zamontowano metalową bramę garażową, 

- wyczyszczono zbiornik betonowy i osadnik z popłuczyn. 

 

Opracowano dokumentacje: 

- operat wodno-prawny na odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych w rejonie ulic Asnyka, 

Południowej i Złotoryjskiej w Chojnowie poprzez istniejący wylot kanalizacyjny do rzeki Skora 

przez firmę PROCART inż. Krzysztof Wroński, 

- operat wodno-prawny na usługę wodną w zakresie poboru wody z ujęcia wody podziemnej przy  

ul. Bielawskiej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EKO-KARAT”  

s.c. z Jeleniej Góry. 

 

Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji oraz kosztorysu na wymianę odcinka sieci wod-kan  

w ul. Bogusławskiego oraz odtworzono nawierzchnie wraz z podbudową po awariach wodo-

ciągowych i kanalizacyjnych przez firmę zewnętrzną w ilości 17 szt.  

 

Miasto Chojnów w 2020r. zaopatrywane było w wodę pitną z trzech, niezależnych od siebie, ujęć 

podziemnych: Jaroszówka, Bielawska oraz Michów. 

 

Tabela nr 24 

Podsumowanie wydajności ujęć wody z trzech ujęć w m3  

 Ujęcie wody Produkcja roczna 

Jaroszówka 41.563,00 

Michów 153.202,00 

Bielawska 386.839,00 

Razem 581.604,00 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 25  

Zestawienie zbiorcze produkcji i zużycia wody: 

Rok Produkcja 

wody 

 (tys. m
3
)

 

Sprzedaż 

(tys. m
3
) 

Technologia 

(tys. m
3
) 

WUKO  

(samochód 

specjalistyczny)  

Zużycie wody 

Inne 

zużycie 

 

 na sieci* 

Długość 

sieci 

wod. 

(km) 

Długość 

sieci kan. 

z 

przyłącza
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(tys. m
3
) (tys. m

3
) mi (km) 

 

2020 

 

581,60 

 

462,03 

 

16,46 

 

5,98 

 

97,13 

 

28,09   

 

37,49 km 

* na inne zużycia wody na sieci składają się trzy bardzo ważne składowe:  

- cele pożarowe – pobór przez straż pożarną; 

- płukanie sieci na terenie miasta - przy pomocy hydrantów po awariach oraz przepłukiwanie 

kanalizacji; 

- straty wody - awarie sieci wodociągowej i nieopomiarowane ubytki wody; 

 

Kontrola jakości wody: 

Kontrola jakości wody odbywa się według ustalonego w umowie z Państwową Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną „Harmonogramu pobierania próbek wody” obejmujący 10 punktów 

poboru wody na terenie miasta Chojnowa. W 2020 roku pobrano  47  próbek w ramach monitoringu 

kontrolnego i 4 próbki w ramach monitoringu przeglądowego (w tym: 2 wykonane przez PPIS 

Legnica i 2 wykonane przez Firmę „SGS z Pszczyny).  

W ciągu roku w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej uzyskaliśmy sprawozdania z badań 

wody w zakresie mikrobiologii i fizykochemii, na podstawie których co kwartał ChZGKiM 

otrzymywał decyzję wydawaną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy 

stwierdzającą przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego w Chojnowie. 

 

Kanalizacja - dane ogólne za 2020 r.: 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej z przyłączami: 37,49 km  

Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

(łącznie w budowie budynki mieszkalne i odebrane przyłącza): 864 szt. 

Liczba awarii na sieci kanalizacyjnej - 4 szt.  

- zatory, zatkania, niedrożności, uszkodzenia rur i awarie na przepompowniach ścieków 

Oddział Wod-Kan ChZGKiM w chwili obecnej posiada monitoring trzech przepompowni ścieków 

sanitarnych i jedną przepompownię ścieków deszczowych. System monitoringu pozwala 

Oddziałowi Wod-Kan na bezpośredni podgląd sytuacji wewnątrz przepompowni ścieków, co 

ułatwia codzienną obsługę przepompowni (szybsza reakcja na zatory, zatkania, awarie pomp).  

Na terenie miasta zlikwidowano u właścicieli prywatnych szambo stałe, natomiast przy 

budynkach zarządzanych przez zarząd ChZGKiM zlikwidowano szambo stałe oraz 3 szamba 

przepływowe. Pozostało do likwidacji 8 szamb stałych u właścicieli prywatnych. Przy budynkach 

zarządzanych przez ChZGKiM pozostało do likwidacji 4. szamba stałe. 

U innych Zarządców - zlikwidowano 1 szambo stałe i 2 szamba przepływowe. 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi  

W roku 2020 gospodarka odpadowa Miasta opierała się na trzech sektorach działania. 

Pierwszym był odbiór odpadów zmieszanych oraz przeterminowanych leków, realizowany przez 

firmę zewnętrzną wyłonioną w procedurze przetargowej, tj. firmę EkoPartner Recykling sp. z o.o. - 

członka konsorcjum trzech firm (EconTrader Sp. z o.o., EkoPartner Recykling sp. z o.o. oraz 

Remondis Legnica sp. z o.o.).  

Odpady zmieszane odbierane były od wszystkich mieszkańców miasta oraz od właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych, którzy zostali objęci organizowanym przez miasto systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Przeterminowane leki odbierane były natomiast  

z punktów, które prowadziły zbiórkę tego rodzaju odpadów.  

Drugim sektorem działania miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi było 

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Trzeci sektor realizowanej przez Miasto 

gospodarki odpadowej to prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
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(PSZOK). PSZOK mieści się w Chojnowie, przy ulicy Kraszewskiego 1, a jego operatorem jest 

CHZGKiM. 

 

Tabela nr 26 

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w 2020 r. 

L.p. Kod 

odpadów 

Rodzaj odpadów j.m. Ilość 

odpadów 

1. 20 03 01 Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne   Mg 970,1000    

2. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  Mg 136,8900 

3. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  Mg 302,9700 

4. 15 01 04 Opakowania z metali Mg 27,9900 

5. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe Mg 20,7200 

6. 15 01 07 Opakowania ze szkła  Mg 248,4600 

7. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji kod  Mg 44,4600 

8. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21  
Mg 6,6000 

9. 20 01035* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 023 zawierające niebezpieczne 

składniki  

Mg 
7,4000 

10. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony Mg 6,5000 

11. 17 01 01   Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  

i remontów 

Mg 72,7200 

12. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

Mg 
13,9200 

13. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

Mg 
15,1800 

14. 17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 

17 08 01 
Mg 16,1800 

15. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  Mg 173,240 

16. 15 01 03 Zużyte opony  Mg 19,2000 

17. 20 01 11   Tekstylia  Mg 7,0000 

18. 20 01 32   Leki inne niż wymienione w 20 01 31 Mg 0,1100 

                                     Łącznie: Mg 2.089,64 

        Zebrane odpady zostały poddane dodatkowym procesom recyklingu i odzysku, w łącznej 

ilości 2.089,64 ton odpadów, w tym: 

 136,89 ton opakowań z papieru i tektury; 

 302,97 ton opakowań z tworzyw sztucznych; 

 27,99 ton opakowań z metali; 

 20,72 ton opakowań wielomateriałowych; 

 248,46 ton opakowań ze szkła; 

 6,50 tony urządzeń zawierających freony;   

 6,60 tony zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych; 

 7,40 ton zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawierających składniki 

niebezpieczne; 

 7,00 ton odpadów tekstylnych 

 44,46 tony odpadów ulegających biodegradacji; 

 172,18 tony odpadów wielkogabarytowych; 

 118,00 ton odpadów budowlanych i rozbiórkowych;  
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 19,20 ton zużyte opony 

 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy przekazali w 2020 r. 

łącznie 361,90 ton odpadów, w tym: 

 odpady wielkogabarytowe - 173,24 ton 

 odpady ulegające biodegradacji - 44,46 ton 

 zużyte opony - 19,20 ton 

 materiały budowlane i rozbiórkowe - 118 ton 

 tekstylia – 7,00 ton 

 

Z terenu Miasta w 2020 r. zostało zebranych 2.089,64 ton odpadów komunalnych, z czego 

poszczególne frakcje w stosunku do łącznej ilości odpadów stanowią: 

 Odpady zmieszane        46,42 % 

 Opakowania z papieru i tektury       6,55%  

 Opakowania z tworzyw sztucznych       14,50 % 

 Opakowania z metali         1,34%      

 Opakowania wielomateriałowe      1,00%                      

 Szkło i odpady szklane       11,89 % 

 Odpady biodegradowalne       2,13% 

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne    0,32%                                                                     

 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki     

                                                                                                            0,35% 

 Urządzenia zawierające freony      0,31% 

 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  3,48%  

 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia     0,67% 

 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu   0,73% 

 Materiały budowlane zawierające gips     0,77% 

 Odpady wielkogabarytowe       8,29% 

 Zużyte opony         0,92%  

 Tekstylia         0,33%                               

 

Gospodarka odpadami komunalnymi - koszty 

Prowadzona w 2020 r. gospodarka odpadami komunalnymi obciążyła budżet miejski  

w kwocie 4.360.305,11 zł - w tym: 

 

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowany przez firmę świadczącą usługę 

na podstawie zawartej umowy:      3.588.178,72 zł  

b) selektywna zbiórka prowadzona w roku 2020 przez CHZGKiM: 331.200,00 zł 

c) PSZOK – łączne koszty:        408.552,38 zł  

d) likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów:    32.374,01 zł  

Udział poszczególnych sektorów gospodarki odpadami komunalnymi w ogólnych kosztach wynosi: 

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych realizowany przez firmę świadczącą 

usługę na podstawie zawartej umowy:      82,29% 

b) selektywna zbiórka prowadzona w 2020 r. przez CHZGKiM:   7,60 % 

c) PSZOK - łączne koszty:       9,37 % 

d) likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów:     0,74 % 

 

Dodatkowym kosztem w wysokości 5.931,80 zł poniesionym w 2020 r. był montaż systemu 

monitoringu dla PSZOK. Z budżetu Gminy Miejskiej Chojnów przyznana została dotacja celowa  

w wys. 70.616,00 zł, w ramach której zakupiono kontenery (KP5, KP7, KP12) na odpady 
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komunalne oraz elektroniczną wagę samochodową o nośności 15 Mg o wymiarze pomostu 7x2,5m 

umożlwiającą kontrolowanie ilości odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK oraz 

wywożonych do instalacji komunalnej. Z przyznanej dotacji sfinansowano również wyposażenie 

pomieszczeń socjalnych i biurowych, a także wymianę pieca centralnego ogrzewania w wys. 

76.547,80 zł. 

 

 

Substancją mieszkaniową będącą w zasobie Gminy Miejskiej Chojnów zarządza i administruje 

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Budynków Mieszkalnych. 

W roku 2020 w zasobie mieszkaniowym Miasta było: 

- 87 lokali socjalnych, 

- 814 lokali komunalnych. 

 

W roku 2020 przydzielono 8 lokali osobom z listy oczekującym na przydział lokalu z zasobów 

Miasta. 

 

Tabela nr 27 

Przygotowanie lokali do zasiedlenia 2020r 

Lp. Adres Koszty brutto w zł 

1. Złotoryjska 13/12 4.774,87 

2. Rynek 6/1 14.849,47 

3. Kom. Paryskiej 15/4 1.639,82 

4. Rejtana 10/3 24.820,16 

5. Legnicka 47/4 20.306,63 

6. Legnicka 30/1 9.528,04 

 Razem: 75.919,02 

Średni koszt przygotowania jednego lokalu – 12.653,17 zł 

 

 

Tabela nr 28 

Prace naprawcze, konserwatorskie, usunięcia usterek lub awarii wykonane przez służby 

remontowe ChZGKiM: 

Lp. Rodzaj prac Ilość 

1 Szklenie stolarki okiennej i drzwiowej (strychy, klatki schod., piwnice ) 7 szt 

2 Wymiana drzwiczek wyciorowych w piwnicach i strychach 26 szt 

3 Wymiana drzwi wejściowych do lokali i klatek schodowych 7 szt 

4 Naprawa drzwi 11 szt 

5 Wymiana okienek piwnicznych 2 szt 

6 Wymiana inst. elektrycznych w lokalach, piwnicach i klatkach schod. 17 lokali 

7 Wymiana instalacji wodnych w lokalach i piwnicach 10 szt 

8 Wymiana instalacji kanalizacyjnych w lokalach i piwnicach 8 szt 

9 Wymiana rynien dachowych 28 mb 

10 Wymiana rur spustowych 17 mb 

11 Czyszczenie rynien dachowych 26 budynków 
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12 Wymiana pokrycia papowego 186 m
 2
 

13 Wymiana tralek na klatkach schodowych 4 szt 

14 Wykonanie poręczy schodowych 3 szt 

15 Wykonanie wentylacji wywiewnych w lokalach mieszkalnych 13 szt 

16 Wykonanie pokryw drewnianych na studzienkach i wsypach 17 szt 

17 Wymiana instalacji gazowych, uszczelnienia 34 szt 

18 Wykonanie c.o. gazowego w lokalach mieszkalnych 5 szt 

19 Wymiana kotła c.o. w lokalu 1 szt 

20 Wydanie materiałów na malowanie klatek schodowych 1 szt 

21 Wymiana podłóg w lokalach i klatkach schodowych 130 m
2
 

22 Wykonanie progu drewnianego 3 szt 

23 Likwidacja szamba 3 szt 

24 Wykonanie drabiny 7 szt 

25 Budowa trzonów ogrzewczych 9 szt 

26 Przebudowa trzonów ogrzewczych 3 szt 

W 2020 r. Gmina Miejska Chojnów wpłaciła na Fundusz Remontowy 703.193,68 zł. 

 

Tabela nr 29 

Prace remontowe wykonane i sfinansowane w ramach zgromadzonych środków na Funduszu 

remontowym w 2020 r. 

Lp. Rodzaj finansowanych wydatków 

Ilość 

budynków 

Koszty  

w złotych 

1 

Porządkowanie podwórek m.in. przygotowanie infrastruktury 

pod wiaty śmietnikowe/ utwardzenie terenu 41 61.754 

2 

Prace dekarskie, w tym wkład własny w finansowanie 

inwestycji w ramach kredytu 23 309.573 

3 

Wymiana lub modernizacja instalacji elektrycznych na kl. 

schodowych 4 13.937 

4 

Zlecone do wykonania dokumentacje projektowe na 

planowane inwestycje 14 70.273 

5 Wzmocnienie ścian budynku 3 26.758 

6 Remont kl. schodowej 1 43.352 

7 Naprawa schodów 2 7.596 

8 Montaż anteny zbiorczej 1 7.100 

9 Montaż instalacji domofonowej 2 5.044 

10 Wymiana stolarki okiennej/drzwiowej 12 59.754 

11 Prace murarsko-tynkarskie 5 16.979 

12 Wyk. instalacji gazowej 1 1.475 

13 Wymiana instalacji wod-kanalizacyjnej 8 20.082 

14 Inne prace naprawcze 18 24.874 

Razem 135 668.551 

  

 

Tabela nr 30 

Remonty/modernizacje budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem własnościowym 

Gminy Miejskiej Chojnów 
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Lp Adres 

Termin 

reali-

zacji 

Nazwa zadania 
Finanso- 

wannie* 

Udziały we 

współwłasności 

(% ) 

Insp. 

Nadz. 

koszt 

brutto  

w zł. 

Wykonanie 

koszt 

brutto  

w zł. 
Prywatne 

Gmina 

Miejska  

1 Mickiewicza 12 2020 
Remont kapitalny 

dachu 
NR  60,00  40,00  2.480     153.500     

2 Legnicka 69 2020 
Remont klatki 

schodowej 
FR 60,60  39,40   22.140    

3 Kościuszki 18b 2020 
Wykonanie iniekcji 

krystalicznej 
FR 90,00  10,00   9.493     

4 Legnicka 48 2020 Remont elewacji NR 64,00  36,33  3.309      228.200     

5 Legnicka 48 2020 
Remont klatki 

schodowej 
FR 64,00  36,33   34 305     

6 Legnicka 48 2020 
Wzmocnienie ścian 

budynku 
FR 64,00  36,33   3.780      

7 Wolności 8 2020 
Remont dachu ceram. – 

papowego 
NR 49,00  51,00  1.860 125 746    

8 Wolności 8 2020 
Renowacja drzwi 

wejściowych 
FR 49,00  51,00   5.000     

9 Wolności 10 2020 Remont ganku FR 67,30  32,70   
17 964   

  

10 Małachowskiego 2 2020 Likwidacja szamba FR 84,00  16,00   
18 450   

  

11 Legnicka 9 2020 Likwidacja szamba FR 85,00  15,00   16.236     

12 Legnicka 75 2020 Likwidacja szamba FR 86,00  14,00   13 530     

13 
Małachowskie

go 2 
2020 

Remont dachu 

ceramicznego 
NR 84,00  16,00  1.890     129.840   

14 
Wojska 

Polskiego 8 
2020 

Budowa wewnętrznej 

instalacji gazowej  

w budynku 

FR 50,00  50,00   12 846   

15 
Wojska 

Polskiego 22 
2020 

Remont dachu ceram.  

i wzmocnienie ścian 

zewnętrznych budynku 

FR 65,30  34,70  1.500     148 000   

16 Kolejowa 17 2020 
Wymiana pionu 

instalacji wodnej 
FR 14,00  86,00   2.300     

17 Kolejowa 28 2020 

Remont dachu 

papowego  

i ceramicznego  

NR 83,00  17,00   65 636   

18 Rynek 5 2020 
Budowa wewnętrznej 

instalacji gazowej 
FR 93,39  6,61   17.841   

19 Legnicka 19 2020 
Wymiana instalacji 

wodno - kanalizacyjnej 
FR 85,00  15,00   7.400     

20 Witosa 24 2020 
Remont dachu 

papowego, 
NR 46,00  54,00  1.200     97 207     
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ceramicznego i okapów 

21 Piotra Skargi 12 2020 
Remont klatki 

schodowej 
FR 96,70  3,30   10.600     

22 Piotra Skargi 14 2020 
Remont klatki 

schodowej 
FR 96,70  3,30   12.700     

23 Rynek 40 2020 

Remont dachu 

papowego oraz 

przemurowanie ściany 

FR 59,00  41,00   27.076     

24 Rynek 40 2020 
Wzmocnienie ścian 

budynku 
FR 59,00  41,00   3.078     

25 Reja 4 2020 
Remont i malowanie 

klatki schodowej 
FR 61,64  38,36   30.000   

26 Legnicka 30 2020 

Remont z ociepleniem 

dachu, ociepleniem 

stropu nad I poziomem 

poddasza w budynku 

NR 14,70  85,30  2.000      120.411     

27 
Bolesławiecka 

7 

2020/

2021 

Remont dachu 

ceramicznegowzmocni

enie ścian oraz izolacja 

ścian przyziemia 

NR  

- zakończ.  

w 2021r 

25,00  75,00  2.621     174.718    

28 Legnicka 66 2020 
Wykonanie kostki 

brukowej 
FR 87,00  13,00   14.800     

29 
Grunwaldzka 

8-10-12 

2020/

2021 

Remont klatek 

schodowych 

FR 

- zakończ. 

w 2021r 

77,00  23,00   
56 000   

 

30 Legnicka 32 2020 

Remont i ocieplenie 

ściany szczytowej  

w budynku 

FR 69,00  31,00   4.157     

razem 16.859 1.097.104 

* FR oznacza Fundusz Remontowy, NR oznacza kredyt Nasz Remont 

 

 

Do PSZOK wszyscy mieszkańcy Miasta, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, a także właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy dobrowolnie 

przystąpili do organizowanego przez miasto systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

mogą nieodpłatnie przekazywać selektywnie zebrane odpady. 
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Obecnie Podstrefa Chojnów to obszar 8,8423 ha, składający się z trzech kompleksów: 

- o pow.3,1106 ha położony przy ul. Łużyckiej, 

- o pow,2,3657 ha położony przy ul. Kraszewskiego, 

- o pow.3,3660 ha położony przy ul. Okrzei,  

Miasto oferuje dla inwestorów łącznie 3,1106 ha terenów objętych strefą. 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Chojnów 

Tereny inwestycyjne o pow.3.11 ha 

 

W ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa w Chojnów funkcjonują 

następujące podmioty gospodarcze:  

1. DOMEX - Mariusz Cichoński, funkcjonująca w branży stolarki okiennej i osłonowej. 

2. FEERUM S.A., projektująca i budująca kompleksowe obiekty suszarniczo-magazynowe. 

3. IMPEL-PERFEKTA Sp. z o.o., działająca w branży pralniczej. 

 

Oprócz zakładów w LSSE na terenie miasta działają następujący przedsiębiorcy, m.in.  

1. KRYSZCZUK SP. z o.o. Sp.k.: obróbka mechaniczna metali. 

2. STAHLBAU AUTOMOTIVE Sp. z o.o.: usługi obróbki metalu. 

3. HÖCKER Sp. z o.o.: producent i dostawca produktów ze stali nierdzewnej. 
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4. „RMA POLSKA” Sp. z o.o.: produkcja armatury i urządzeń ciśnieniowych. 

5. BMC POLAND Sp. z o.o.: budowa silników pojazdowych. 

6. MÖLNDALS INDUSTRIPRODUKTER POLSKA Sp. z o.o.: części do napędów 

mechanicznych. 

7. MAGROTEX - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Sp. z o.o.: urządzenia do transportu  

8. APIS Sp. z o.o.: produkcja tektury falistej i opakowań tekturowych. 

9. Zakład Produkcji Wyrobów Papierowych „DOLPAP” Sp. z o.o.: produkcja powlekanych 

papierów i folii. 

10. „KOMERC” Sp. z o.o.: konstrukcje, technologia i produkcja łańcuchów. 

11. KRET I S-KA TADEUSZ KRET: asortyment elementów hydrauliki siłowej, pneumatyki  

i automatyki. 

12. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "OSKAR": 

obróbka mechaniczna metali. 

13. OPAKOWANIA PIĄTKI Sp. z o.o. Sp.k.:  produkcją opakowań z kartonu, tektury. 

14. materiałów sypkich. 

15. POLERS S.J. A. Kaczmarek i s-ka oraz POLERS S.J. K. Makowiec i s-ka: usługi sprzątające. 

16. EKO-KOLOR Sp. z o.o. Sp. k.: producent farb wodnych i lakierów do tektury falistej, tissue 

oraz folii polipropylenowych, polietylenowych i polistyrenowych.  

17. AGENCJA OCHRONY PRACY I ŚRODOWISKA "BHPE" PAWEŁ PACUŁA, zajmująca się 

obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie BHP. 

18. PPHU "KARTOL - PLUS" SAJEWICZ URSZULA: środki ochrony roślin. 

19. BIG FORM Sp. z o.o. sp. komandytowa: działalność reklamowa i poligraficzna. 

20. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "UNIFOT" BOBIK ANDRZEJ: 

usługi drukowania. 

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona jest  

w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie 

ustawy z 6.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy. 

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy i Technologii, w Chojnowie na dzień 31.12.2020r. znajdowały się 832 wpisy  

o prowadzeniu działalności gospodarczej.  

W roku 2020 przyjęto, przekształcono w formę elektroniczną, podpisano i przekazano do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 339 wniosków przedsiębiorców w tym  

w sprawach dotyczących: 

 wpisów do ewidencji (rozpoczęcie działalności) – 56, 

 wykreślenia z ewidencji (zakończenie działalności) – 18, 

 zmiany wpisów (zmiana treści wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności) – 265. 

 

W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Chojnowie dominują usługi takie 

jak: fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych, a także roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków.  

Liczba wpisów wg sekcji działalności gospodarczej: 

- handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych – 218 przedsiębiorców,  

- budownictwo - 139 przedsiębiorców,  

- działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 69 przedsiębiorców, 

- przetwórstwo, w tym produkcja – 71 przedsiębiorców,  

- opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 62 przedsiębiorców, 

- pozostała działalność usługowa – 51 przedsiębiorców, 
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- transport – 38 przedsiębiorców. 

 

* Ewidencja miejsc noclegowych 

W 2020 r. dwóch przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie dokonało zgłoszenia 

prowadzonego przez siebie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi 

hotelarskie, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Chojnowa. 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie przepisów 

ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

uchwały  

Nr LIII/273/18 Rady Miejskiej Chojnowa z 25.09.2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Chojnów. 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. na terenie miasta Chojnów funkcjonowało 38 punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych. W 28 punktach prowadzona była sprzedaż napojów 

alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (lokale handlowe) i w 10 punktach do 

spożycia tych napojów w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).  

 

 

Tabela nr 31 

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydano:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 32 

Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2020 r.: 

Rodzaj alkoholu 
Handel 

detaliczny 
Gastronomia 

Organizacja 

przyjęć 
Razem Limit 

do 4,5 % oraz piwo  28 9 - 37 60 

powyżej 4,5% do 18 % 24 5 - 29 60 

powyżej 18 % 27 4 - 31 60 

Razem 79 18 - 97  

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 5 

Rodzaj alkoholu 
Handel 

detaliczny 
Gastronomia 

Zezwolenia 

jednorazowe 
Razem 

do 4,5 % oraz piwo  8 - - 8 

powyżej 4,5% do 18 % 7 - - 7 

powyżej 18 % 8 - - 8 

Razem 23 - - 23 
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Z powodu pandemii, na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rada Miejska Chojnowa Uchwałą  

Nr XXXI/145/20 z dnia 27.08.2020 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r., zwolniła przedsiębiorców prowadzących 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Chojnowa przeznaczanych do spożycia w 

miejscu sprzedaży (działalność restauracyjna) z opłaty trzeciej raty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. 

 

Targowisko miejskie 

 

W związku z sytuacją epidemiczną w okresie od 17 marca 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. 

Targowisko Miejskie w Chojnowie było zamknięte, w związku z tym opłata targowa nie była 

pobierana.  

W celu wsparcia lokalnych, małych przedsiębiorców, z dniem 1 czerwca 2020 r. uchylono 

pobieranie opłaty za rezerwację miejsca handlowego na Targowisku Miejskim w Chojnowie na 

czas nieokreślony. 

Od stycznia do maja 2020 r. prowadzone były prace modernizacyjne Targowiska Miejskiego  

w Chojnowie przy ul. Grodzkiej, mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i estetykę 

obiektu. Zdemontowano metalowe konstrukcje, wyczyszczano i odnowiono stragany z cegły 

klinkierowej, pomalowano ogrodzenie oraz konstrukcje stalowe na kolor zielony, zamontowano 

nową bramę wjazdową i bramki wejściowe. Zamocowano także tablice informacyjne dotyczące 

regulaminu targowiska i cennika opłaty targowej oraz zaleceń zapobiegających zagrożeniu 

epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus). Prace te przyniosły korzyść nie tylko 

prowadzącym działalność handlową, ale przede wszystkim klientom. 

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie legnickim w 2020r. to 1.900 osób , a stopa bezro-

bocia wynosiła 9,4% 

W Chojnowie według stanu na 31.12.2020r. zarejestrowane były 623 osoby bezrobotne (w tym 322 

kobiety) - dane z Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Chojnowie. 

 

W szczególnej sytuacji na rynku pracy znalazło się 526 osób (w tym 277 kobiet): 

[WARTOŚĆ
] 
 
 

[PROCENT
OWE] 

[WARTOŚĆ
] 
 
 
 

[PROCEN… 

[WARTOŚĆ
] 
 
 

[PROCENT
OWE] 

Ilość zezwoleń w Chojnowie 

do 4,5 % oraz piwo powyżej 4,5% do 18 % powyżej 18 %
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- do 30 roku życia - 121 osób (80 kobiet); - w tym do 25 roku życia 59 osób (43 kobiety); 

- długotrwale bezrobotne – 374 osoby (203 kobiety) 

- powyżej 50 roku życia - 194 osoby (66 kobiet) 

- korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - 47 osób (22 kobiety) 

- posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - 118 osób (101 kobiet) 

- posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 1 osoba (1 kobieta) 

- niepełnosprawni - 24 osoby (11 kobiet) 

 

Tabela nr 33 

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Wyszczególnienie 

Bezrobotni  

w szczególnej 

syt. na rynku 

pracy  

Do 30 r. 

życia 

W tym do 

25 r. 

życia 

Długo-

trwale 

bezrobotni 

Pow. 50 r. 

życia 

Korzysta-

jący  

z pomocy 

społ. 

Z co 

najmniej 

1 

dzieckie

m do 6 r. 

życia 

Mający 

co 

najmniej 

jedno 

dziecko 

niepełno-

sprawne 

do 18 r. 

życia 

Nie-

pełno

spra

wni 

Wykształ-

cenie 

Wyższe 37 8 1 22 5 0 14 0 1 

Policeal.  

i średnie 

zawod./ 

branżowe 

113 25 11 84 31 5 33 0 5 

Średnie 

ogólno-

kształ. 

48 22 10 31 11 1 12 1 4 

Zasadnicze 

zawodo

we/ 

branżowe 

171 33 14 124 76 15 37 0 6 

Gimnaz./ 
podstaw.

i poniżej 
157 33 23 113 71 26 22 0 8 

Staż pracy 

ogółem 

Do 1 

roku 
81 36 23 60 8 10 21 0 2 

1-5 155 59 23 107 22 11 51 1 6 

5-10 81 5 0 66 29 9 21 0 5 

10-20 90 0 X 70 62 5 11 0 5 

20-30 51 X X 32 47 6 1 0 3 

30 lat i 

więcej 
23 X X 11 23 1 0 0 2 

Bez 

stażu 
45 21 13 28 3 5 13 0 1 

 

Tabela nr 34 

Liczba osób z terenu miasta Chojnowa objętych aktywizacją w roku 2020 

Lp. forma aktywizacji 

ilość 

osób kwota 

1 staż 10 42 506,57 

2 prace interwencyjne 20 123 654,90 

3 roboty publiczne 7 90 175,56 
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4 

dofinansowanie wynagrodzenia osób 

powyżej 50 roku życia 3 46 713,34 

5 bon na zasiedlenie 5 45 000,00 

6 bon zatrudnieniowy 1 13 880,00 

7 szkolenia 4 17 814,19 

8 

jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej 28 625 572,95 

9 doposażenie stanowiska pracy 4 88 000,00 

10 prace społecznie użyteczne 32 73 959,12 

  Ogółem: 114 1 167 276,63 

  COVID-19 Tarcza antykryzysowa     

1 pożyczki dla mikroprzedsiębiorców 555 2 775,00 

2 

dofinansowanie przedsiębiorcy części 

kosztów wynagrodzeń pracowników 75 959 954,43 

3 

pożyczki organizacji pozarządowej/or. 

pożytku publicznego 4 15 700,00 

4 

dofinansowanie części kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej 

(przedsiębiorca - osoba fizyczna 

niezatrudniająca pracowników) 136 704 440,00 

  Ogółem 770 1 682 869,43 

 

W zakresie organizacji przez Urząd Miejski prac publicznych, interwencyjnych i społecznie  

– użytecznych 

Zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy, Filia w Chojnowie 13 umów na 

organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i staży dla 14 osób. 

Sporządzono 78 wniosków o refundację części wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem 

bezrobotnych. 

 

Ponadto w roku 2020 zawarto z PUP Filia w Chojnowie porozumienie na aktywizację bezrobotnych 

w ramach prac społecznie-użytecznych w okresie: 03.02.2020 r. - 18.12.2020 r. Zaktywizowano 32 

osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, będące jednocześnie podopiecznymi Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Bezrobotni wykonywali pracę w wymiarze 45 godzin miesięcznie, bez 

zawierania umowy o pracę, w zamian za świadczenie finansowe w wysokości 8,50 zł za każdą 

przepracowaną godzinę (5,10 zł (60 %) refundował PUP, 3,40 zł (40%) wypłacana była ze środków 

samorządowych). Od 01.06.2020 r. stawka podstawowa wzrosła do 8,70 zł za godzinę, przy 

refundacji 60% = 5,22zł, oraz kosztach własnych 40% = 3,48 zł.  

 

Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych wykonywały pracę przy: 

- utrzymaniu czystości ulic w mieście, 

- sprzątaniu w Muzeum Regionalnym, 

      - utrzymania porządku na terenach Cmentarza Komunalnego oraz na terenach Miejskiego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, 

- utrzymaniu porządku na terenach komunalnych miasta.  

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 
 

Samorząd Miasta Chojnowa przyjął Uchwałę nr XLIX/252/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 

29 maja 2018 r. w sprawie 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 2020 r. realizatorem Programu była Przychodnia Rejonowa w Chojnowie - zaszczepiono  

w ramach programu 126 osób w wieku powyżej 60 lat. Środki wydatkowane z budżetu miasta na 

ten cel wyniosły 8.560 zł.  

* Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, na bieżąco przekazywano 

informacje, komunikaty i zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewody 

Dolnośląskiego, Starostwa Powiatowego oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Dofinansowano z budżetu Miasta Chojnowa: 

- zakup 13 szt. urządzeń do dezynfekcji rąk niezbędnych do skutecznej walki z COVID-19 dla 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy w kwocie 20.000 zł 

- zakup pralki niezbędnej w zapobieganiu i przeciwdziałaniu zachorowaniu na COVID-19 dla 

Pogotowia Ratunkowego w Legnicy w kwocie 2.200 zł  

- zakup urządzenia do oczyszczania powietrza dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

w Legnicy na potrzeby podejmowania działań przeciwepidemicznych w kwocie 35.200 zł 

W ramach działań w walce z COVID-19 Dyrektorzy przedszkoli oraz Żłobka Miejskiego zakupili  

z budżetów jednostek urządzenia do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach w celu 

zapewnienia dzieciom właściwych warunków przebywania.   

 

Tabela nr 35 

Świadczenia zdrowotne wykonane w 2020r. w Przychodni Rejonowej 

Nazwa ośrodka Ilość świadczeń Rodzaj świadczeń 

Środowisko 992 świadczenia 

EKG 737 badanie 

USG 771 badanie 

Gabinet spirometrii 9 badanie 

Poradnia ogólna 27067 ilość pacjentów 

Punkt szczepień 2809 ilość iniekcji 

Poradnia ginekologiczna 1282 ilość pacjentów 

Gabinet zabiegowy 6438 ilość iniekcji 

Medycyna szkolna 50 świadczenia 

Poradnia chirurgii ogólnej 3054 ilość pacjentów 

Poradnia otolaryngologiczna 1034 ilość pacjentów 

Poradnia preluksacyjna 587 ilośc pacjentów 

Poradnia urazowo-ortopedyczna 1405 ilość pacjentów 

Laboratorium 65528 ilość badań 

Rehabilitacja 1737 ilość pacjentów 

RTG 5754 ilość zdjęć 
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Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 

Ze względu na panującą pandemię w roku 2020 program profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii był realizowany w ograniczonym zakresie. Nie było 

możliwości zorganizowania corocznych kolonii letnich dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym. 

* Uczniowie miejskich szkół uczestniczyli w 3 programach profilaktycznych dotyczących różnych 

sfer uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki). Z powodu zamknięcia szkół i prowadzenia w 

głównej mierze zajęć w trybie on-line z tej formy profilaktyki skorzystała dużo mniejsza liczba 

uczniów niż w latach poprzednich. 

* W pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji działa świetlica 

terapeutyczna z grupą terapeutyczną dla dzieci młodszych w wieku 7-14 lat. Na zajęcia uczęszcza 

ok. 18 dzieci  

z rodzin z problemami alkoholowymi i niewydolnymi wychowawczo. Dzieci uczestniczą  

w trzygodzinnych zajęciach terapii psychoedukacyjnej prowadzonej w każdy poniedziałek, w zajęciach 

terapeutyczno-edukacyjnych w każdy wtorek i środę oraz z zakresu pedagogiki i logopedii w każdy 

wtorek, prowadzonych przez pedagogów i psychologów. Na zajęciach szczególną uwagę zwraca się 

na odrabianie zajęć domowych, rozwój emocjonalny dziecka, integrację-współpracę z dziećmi  

i młodzieżą specjalnej troski. Świetlica w roku 2020 również działała w ograniczonym trybie. 

* W Domu Schrama działa Punkt Konsultacyjny, w którym pracują: terapeuta ds. uzależnień, 

konsultant ds. dzieci i młodzieży oraz psycholog udzielający pomocy osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie. W Punkcie Konsultacyjnym, czynnym w trzy dni w każdym miesiącu, średnio  

w miesiącu z porady terapeuty korzysta około 30 osób. Konsultant ds. dzieci i młodzieży przyjmuje 

zainteresowanych w każdy II, III i IV wtorek miesiąca, natomiast psycholog dwa poniedziałki  

w miesiącu. 

* W pomieszczeniu Punktu Konsultacyjnego prowadzone są również terapie dla osób 

współuzależnionych od alkoholu. Osoby współuzależnione spotykają się na terapii w wyznaczone 

dwie soboty w każdym miesiącu. 

Przez kilka tygodni 2020 roku porady udzielane były zdalnie poprzez komunikatory internetowe lub 

telefonicznie z powodu obostrzeń i zawieszenia działalności Domu Schrama.  

* Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnowie prowadziła  

w 2020 roku 5 spraw z zakresu procedury przymusowego leczenia uzależnienia od alkoholu oraz 

zaopiniowała 9 wniosków o wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu. 

* Sprawdzoną i potrzebną formą pomocy rodzinom i osobom korzystającym ze świadczeń opieki 

społecznej jest zatrudnienie na umowę-zlecenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Chojnowie psychologa. Pełniony przez psychologa raz w tygodniu dyżur cieszy się dużym 

zainteresowaniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, które nie radzą sobie z 

problemami życiowymi  

i oczekują wsparcia. Udzielono 140 konsultacji psychologicznych.  

 

* Dla czynnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież zakupiono wyposażenie do ogrodów zabaw 

na terenie miasta oraz siłowni zewnętrznej. 

* W ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

zakupiono sprzęt komputerowy (laptopy) wraz z oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną w 

czasie pandemii.  

* Samorząd podpisał na rok 2020 porozumienie z Gminą Legnica w zakresie profilaktyki 

przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzanych do Miejskiej Izby Wytrzeźwień  
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w Legnicy, co umożliwia umieszczanie w Izbie osób będących pod wpływem alkoholu  

i zakłócających porządek publiczny lub domowy. Z każdą z osób umieszczonych w izbie 

przeprowadzane są rozmowy profilaktyczno-motywujące do podjęcia leczenia oraz o szkodliwości 

nadużywania alkoholu. Ze sprawcami przemocy domowej przeprowadzane są rozmowy 

motywujące do zmiany postawy życiowej. Ponadto osoby uzależnione nakłaniane są do podjęcia 

leczenia odwykowego łącznie z wydawaniem skierowania na leczenie przez lekarza Izby 

Wytrzeźwień.  

 

Obowiązujące Programy: 

1. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Chojnowa. 

2. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. 

3. Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. 

4. Gminny Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie 

osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej Chojnów na lata 2018-

2020. 

 

 

 
 

Zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, o pomoc finansową mogą starać się 

osoby, które spełniają następujące warunki: 

 trudna sytuacja życiowa  

 trudna sytuacja finansowa  

przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie. 

Zgodnie z art. 7 w związku z trudną sytuacją życiową prawo doświadczeń przysługuje ze względu na: ubóstwo, 

sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc  

w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w integracji, 

cudzoziemców którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm 

lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna.  

 

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty 

określonej w ustawie o pomocy społecznej /tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie  

z art.8 ust. 1 / wynosi odpowiednio: 

 dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie może przekraczać kwoty 701 zł 

 dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł 

Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł: budżetu państwa (dotacja 

celowa) oraz budżetu gminy (środki własne gminy). 

 

Każda z gwarantowanych przez ustawę form pomocy wymaga zarówno klasyfikacji przypadku do 

odpowiedniej kategorii i zadań, jak i spełnienia kryterium dochodowego. 

Formy pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, uchwały Rady Ministrów w sprawie programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019- 2023 
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Tabela nr 36 

Formy pomocy  

Forma pomocy Liczba osób korzystających Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Zasiłek stały 89 919 499.759 

Zasiłek okresowy 142 767 282.413 

Zasiłek celowy 168 X 92.236 

Posiłki 101 7.327 68.752 

Program „Posiłek  

w szkole i w domu” 

205 X 94.360 

Odpłatność gminy za pobyt 

w DPS 

11 101 287.339 

Pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej 

44 X 264.009 

Usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psych. 

12 2.769 84.796 

Usługi opiekuńcze 64 9.391 275.000 

Schronienie 2 x 6.264 

 

Tabela nr 37 

Inne zadania realizowane na rzecz rodziny i mieszkańców miasta 

Forma pomocy 

 

Liczba osób 

korzystających 

Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Zasiłki rodzinne  

i dodatki do zasiłków 

228 X 594.522 

Jednorazowa zapomoga  

z tyt. urodzenia dziecka 

X 63 63.000 

Świadczenie pielęgnacyjne X 591 1.080.614 

Zasiłek pielęgnacyjny X 3.888 838.337 

Specjalny zasiłek opiekuńczy X 121 73.900 

Zasiłek dla opiekuna X 55 33.769 

Świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego 

107 X 539.791 

Opłacanie składki ubezp. 

zdrowotnego 

115 X 118.925 

Opłacanie składki ubezp. 

społecznego 

43 X 230.188 

Świadczenie rodzicielskie X 302 261.687 

 

Tabela nr 38 

Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną 

Świadczenia bez względu na ich rodzaj, formę, 

liczbę oraz źródło finansowania 
 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób  

w 

rodzinach 

 

  

  

Świadczenia przyznane w ramach zadań 380 317 520  

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych  12 11 16  

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych   309 508  
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371 

Pomoc udzielona w postaci pracy  183 363  

w tym: wyłącznie w postaci pracy X 50 125  

socjalnej     

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w 2020 r. 

objął swoim wsparciem 317 gospodarstw domowych. Wydanych zostało 2.502 decyzji 

administracyjnych w sprawach: 

- pomocy społecznej w ilości   1.232 

- świadczeń rodzinnych w ilości   890 

- funduszu alimentacyjnego w ilości  240 

 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego  

Realizując ustawę z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.  

z 2020r poz. 218), i Uchwałę nr LVII/237/10 Rady Miejskiej Chojnowa z 10.11.2010 r. Burmistrz 

Miasta Chojnowa powołał do działań Miejski Zespół Interdyscyplinarny. 

Celem głównym Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na 

rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez: 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy  

w środowisku lokalnym, 

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

 realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W 2020 r. odbyły się 3 posiedzenia pełnego składu Zespołu, analizowano zjawisko przemocy  

w rodzinie na terenie Miasta Chojnowa oraz planowano zadania w celu przeciwdziałaniu przemocy. 

Ustalano działania grup roboczych i poszczególnych członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

procedurę „Niebieskiej karty”- A. 

 

W 2020 r. do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło 27 formularzy Niebieskich Kart,  

w 2 przypadkach procedura dotyczyła zaniedbywania dzieci.  

Pomocą grup roboczych objętych było 31 rodzin. 

Podmiotami wszczynającymi procedurę „Niebieskiej Karty” był w 23 przypadkach Komisariat 

Policji w Chojnowie w 2 przypadkach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie  

w 1 przypadku Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu i w 1 przypadku Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. 

Członkowie Zespołu diagnozowali sytuację w poszczególnych rodzinach, wymieniali się 

informacjami, omawiali możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia rodzinie.  

Grupy robocze utworzono w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy 

w rodzinie w indywidualnych przypadkach.  

Miejski Zespół Interdyscyplinarny zajmował się 31 sprawami. W związku z epidemią wirusa 

SARS-CoV-2 współpraca pomiędzy członkami grupy roboczej odbywała się za pomocą zdalnych 

środków komunikacji jedynie w uzasadnionych przypadkach spotkania grup roboczych odbywały 

się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, odbyły się 34 spotkania grup roboczych. 

Po ustaleniu indywidualnego planu pomocy do pracy z osobą, wobec której istniało podejrzenie, że 

doznaje przemocy w rodzinie wyznaczony był pracownik socjalny. Natomiast do kontaktu z osobą, 

wobec której istniało podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie wyznaczony był policjant. W celu 
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zapewnienia bezpieczeństwa rodzinom borykającym się z problemem przemocy, sytuacja tych 

rodzin była na bieżąco monitorowana poprzez utrzymywanie stałego kontaktu za pomocą zdalnych 

środków komunikacji. 

 

W 2020r zakończono 19 procedur „Niebieskiej Karty”, zakończenie 14 procedur nastąpiło  

w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.  

W 5 przypadkach zakończenie procedury nastąpiło w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności 

podejmowania działań.  

 

Pomoc rodzinie 

 

* Organizacja wypoczynku dla dzieci młodzieży 

W roku 2020 w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 tylko 17 dzieci wyjechało na 

letnie kolonie do Radkowa w terminie od 10.07.2020 r. - 23.07.2020 r. - 5 osób oraz w terminie 

23.07.2020 r. - 05.08.2020 r. - 12 osób. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie 

zajmował się rekrutacją dzieci i młodzieży z naszej gminy, pomocą objęte zostały dzieci i młodzież 

z najuboższych rodzin, a także z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

* Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 

W 2020 r. na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -

2023 otrzymaliśmy dotację celową jako wsparcie finansowe w zakresie realizacji zadania własnego 

określonego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na realizację zadań 

własnych gmin  

w wysokości 59.447 zł. 

Gmina na program przeznaczyła środki własne w wysokości 34.913 zł. 

Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na: 

- posiłki – 68.752 zł, 

- zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych – 25.608 zł. 

Liczba osób objętych programem to 205 osób.  

 

* Pomoc żywnościowa w ramach PEAD 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie zakwalifikował 265 rodzin do pomocy 

żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” FEAD. 

Wsparcie trafiało do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki 

wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, 

długotrwała lub ciężka choroba, sieroctwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza  

w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania). Dochód tych osób lub 

rodzin nie mógł przekraczać 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze 

świadczeń pomocy społecznej, tj.1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby  

w rodzinie. 

 

* Potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Kierownik Ośrodka w ramach realizowanej ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004r. z póź. zm. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych wydaje decyzje potwierdzające prawo do w/w świadczeń.  

Wniosek o wydanie decyzji może złożyć świadczeniobiorca lub podmiot udzielający świadczeń 

zdrowotnych w stanie nagłym. 
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W roku 2020 wydano 41 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 8 decyzji wygaszających w/w świadczenie, 3 decyzje 

odmowne – ogółem 52 decyzje. 

 

 

 

* Karta Dużej Rodziny 

Od dnia 16 czerwca 2014r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie realizowana jest 

ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, przysługuje rodzinom 

wychowującym troje i więcej dzieci. Z tej formy pomocy skorzystało narastająco 539 rodzin. 

Do dnia 31 grudnia 2020r do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie wpłynęło 437 

wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, z czego 267 wniosków złożonych po raz pierwszy 

przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców, ogółem wydano 1386 kart. 

 

* Realizacja zadań wynikających z zakresu wspierania rodziny w roku 2020 

Według stanu na dzień 31.12.2020r. w rodzinach zastępczych przebywało 30 dzieci natomiast  

w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 14 dzieci pochodzących z terenu gminy miejskiej 

Chojnów (23 na terenie powiatu legnickiego a 21 poza naszym powiatem). 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek partycypowania 

gmin w kosztach utrzymania dziecka. Zgodnie z art. 191 ust 9 i 10 ustawy w przypadku 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy 

zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

• 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, 

• 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej, 

• 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej. 

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 

zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 

•10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

• 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

• 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

Całkowity koszt jaki poniosła gmina miejska Chojnów za rok 2020 z tytułu umieszczenia dzieci 

zarówno w rodzinnej pieczy zastępczej (98.973,95 zł) oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej 

(165.035,19 zł) wyniósł 264.009,14 zł. 

Oprócz współfinansowania wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy 

zastępczej ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakłada na gminy obowiązek 

udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy wychowawcze. Rozwiązaniem 

proponowanym przez ustawę jest zatrudnianie w gminach asystentów rodzinnych i obejmowanie 

ich wsparciem rodzin zagrożonych rozpadem. Pod opieką zatrudnionego w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej asystenta w roku 2020 było 24 rodziny. W rodzinach objętych asystą udzielono 

pomocy w poprawie sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego 

prowadzenia gospodarstwa domowego. Udzielono pomocy w rozwiązywaniu problemów 

socjalnych, podczas pracy z rodziną zbierane są informacje o jej sytuacji, środowisku 

wychowawczym, problemach  

i dotychczasowych próbach ich rozwiązania. Na tej podstawie sporządzane są plany pracy z rodziną 
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obejmujące m.in. wskazania dotyczące możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe.  

Rodziny wieloproblemowe, nieprzystosowane społecznie, objęte są również wsparciem ze strony 

instytucji takich jak: placówki oświatowe, służba zdrowia, Miejska Komisja Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych, Miejski Zespół Interdyscyplinarny oraz sądy powszechne, istotne więc 

staje się tworzenie spójnego wsparcia dzieci i rodzin - systematycznie realizowanego przez 

jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz współpracujące instytucje i organizacje 

pozarządowe. 

MOPS w Chojnowie realizując Miejski Program Wspierania Rodziny w 2020 r. m.in.  

- objął pomocą finansową i rzeczową 367 rodzin wydatkując środki w wysokość 1.241.324,87 zł, 

- objął pomocą asystenta rodziny 24 rodziny, 

- zawarł 9 kontraktów socjalnych, 

- udzielił 45 porad i konsultacji prawnych (radca prawny zatrudniony w MOPS),  

 

Świadczenia realizowane przez Urząd Miejski w Chojnowie 

* Świadczenie wychowawcze 500+ 

W roku 2020 wypłacono 23.528 świadczeń na kwotę 11.710.595,80 zł w tym: 

 świadczenia w pełnej wysokości: 22.865 na kwotę 11.432.500,00 zł 

 świadczenia cząstkowe: 207 na kwotę 50.095,80 zł 

 świadczenia w ramach koordynacji: 456 na kwotę 228.000,00 zł 

 

* Świadczenie z programu "Dobry Start" 

W roku 2020 wypłacono 1.240 świadczeń na kwotę 372.000,00 zł z tego: 

 dla dzieci uczących się w szkole podstawowej - 908 

 dla dzieci uczących się w szkole ponadpodstawowej – 313 

 dla dzieci uczących się / przebywających w ośrodku, w którym jest realizowany obowiązek 

szkolny lub nauki: 

› w młodzieżowym ośrodku szkolno- wychowawczym – 1 

› w specjalnym ośrodku szkolno- wychowaczym – 17 

› w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym – 1 

 

* Dodatki mieszkaniowe 

W roku 2020 przyjęto i rozpatrzono 254 wnioski, wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 

271.782,08 zł,  

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych – 1.774 z tego: 

- w zasobach komunalnych 1.421 na kwotę 212.893.00 zł 

- spółdzielczych 161 na kwotę 30.160,00 zł 

- wspólnot mieszkaniowych 192 na kwotę 28.729,00 zł 

 

* Dodatki energetyczne 

W roku 2020 przyjęto i rozpatrzono 228 wniosków, wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 

16.133,22 zł 

 liczba wypłaconych dodatków energetycznych 1.153 z tego: 

- dla gospodarstwa jednoosobowego 478 na kwotę 5.302,42 zł 

- dla gospodarstw od 2 do 4 osób 536 na kwotę 8.299,71 zł 

- dla gospodarstw 5 i więcej osób 137 na kwotę 2.531,09 zł 

 

* Sprawy wojskowe 

W 2020 r. do kwalifikacji wojskowej wezwano: 

 mężczyzn z rocznika podstawowego - 42 osoby oraz 5 osób z rocznika starszego 

 kobiety - 1 
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Zgłosiło się z rocznika podstawowego 42 mężczyzn oraz 1 kobieta 

 

 

 

 

Realizacja „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku” 

Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1057 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 cyt. Ustawy. 

 

Zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami 

pozarządowymi Program Współpracy. 

Projekt Programu Współpracy został poddany konsultacjom na podstawie Uchwały Nr LV/228/10 

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26.08.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji 

podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z gminną radą działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Chojnowa. Ogłoszenie o konsultacjach wraz  

z projektem Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zostało umieszczone  

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej chojnow.eu, oraz dostarczone w formie 

pisemnej organizacjom działającym na terenie miasta Chojnowa. Zainteresowane podmioty 

otrzymały możliwość przekazania swoich wniosków i uwag. Nie wniesiono uwag do projektu 

programu. 

Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. został uchwalony 27.11.2019 r. Uchwałą 

Nr XX/92/19 Rady Miejskiej Chojnowa. 

Współpraca Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. obejmowała zadania własne gminy 

mieszczące się  

w sferze zadań publicznych wg. katalogu zadań z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, a w szczególności z zakresu:  

- ochrony i promocji zdrowia, 

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania nauki, 

- 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 2020 r. zaplanowano na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert 

199 000 zł., z tego wykorzystano 150 000 zł. 

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 
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ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Udzielono także dotacji w trybie uproszczonym 

(pozakonkursowym) na realizację zadań publicznych.  

 

* Dotacje udzielone w ramach konkursów na realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2020 r. 

Na realizację zadań publicznych w 2020 r. w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych 

zostało 12 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. Wsparcie zadań było do 90 % wartości realizowanych zadań. 

Na 4 konkursy wpłynęły oferty, które zawierały błędy. Komisja konkursowa wezwała oferentów do 

uzupełnienia braków. W wyznaczonym terminie oferenci nie uzupełnili braków i konkursy 

pozostały nierozstrzygnięte. Ostatecznie zawarto 8 umów.  

 

1. Klub Sportowy „CHOJNOWIANKA”, otrzymał dotacje w wysokości 50 000 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 11.02.2020 r. do 

18.12.2020 r. Dotacja wykorzystana w całości. 

2. Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie „ORIENS MTB” otrzymał dotację w wysokości 26 000 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 11.02.2020 r. do 18.12.2020 r. Dotacja wykorzystana  

w całości. 

3. Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „SFORA” Chojnów otrzymał dotację w wysokości 

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 Taekwondo Olimpijskim. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 11.02.2020 r. 

do 18.12.2020 r. Dotacja wykorzystana w całości. 

4. Klub Sportowy „CHOJNOWIANKA”, otrzymał dotacje w wysokości 18 000 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. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 2.03.2020 r. do 

18.12.2020 r. Realizacja zadania nie odbyła się dotacja zwrócona w całości.  

5. Klub Sportowy „CHOJNOWIANKA”, otrzymał dotacje w wysokości 6 000 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. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 12.08.2020 r. do 

18.12.2020 r. Dotacja wykorzystana w całości. 

6. Klub Sportowy „CHOJNOWIANKA”, otrzymał dotacje w wysokości 3 500 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 Orlik. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 12.08.2020 r. do 

18.12.2020 r. Dotacja wykorzystana w całości. 

7. Klub Sportowy „CHOJNOWIANKA”, otrzymał dotacje w wysokości 3 000 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 12.08.2020 r. do 18.12.2020 

r. Dotacja wykorzystana w całości. 
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8. Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS” otrzymał dotację w wysokości 6 000 zł., na organizację  

i prowadzenie zajęć szkoleniowych zespołu tańca nowoczesnego i aerobiku. Realizacja zadania 

odbywała się w okresie od 12.08.2020 r. do 18.12.2020 r. Dotacja wykorzystana w całości. 

 

Na realizację zadań publicznych w 2020 r. w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia na wsparcie realizacji zadania publicznego został ogłoszony jeden 

konkurs. Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpiło po otrzymaniu pozytywnej opinii komisji 

konkursowej do spraw opiniowania wniosków w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zawarto 

umowę: 

1. Społeczne Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski w Chojnowie 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 14.03.2020 r. do 

18.12.2020 r. Dotacja wykorzystana w całości.  

 

* Dotacje udzielone w ramach trybu pozakonkursowego w 2020 roku 

W ramach procedury art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  

z pominięciem otwartego konkursu ofert złożonych zostało 2 oferty na realizację zadań publicznych. 

Zawarto 2 umowy. 

1. 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 10.12.2020 r. do 30.12.2020 r. Dotacja wykorzystana w całości. 

Łącznie w 2020 r. zawartych zostało 11 umów na realizację zadań publicznych. 

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 8.09.2020 r. do 14.10.2020 r. Dotacja wykorzystana w całości. 

 

 

 
 

Mienie komunalne 

Mienie komunalne to przede wszystkim własność i inne prawa majątkowe gminy, 

a także mienie innych komunalnych osób prawnych, obejmuje nieruchomości gruntowe oraz 

majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego wchodzą także rzeczowe 

aktywa trwałe jak środki trwałe i inwestycje nie zakończone. 

 

* Prawo własności oraz inne niż własność prawa majątkowe  

Mienie Gminy Miejskiej Chojnów stanowią grunty o pow. 244 ha (223 ha na terenie miasta 

Chojnowa i 21 ha na terenie gminy Chojnów w miejscowościach Goliszów i Michów), w tym: 

* grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym - 1 ha 

* grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym (Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Młodość" w Chojnowie, Polski Związek Działkowców, Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w 

Złotoryi, Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich "Florian" we Wrocławiu, 

TAURON dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Chojnowie) - łącznie 44 ha 

* grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości 

prawnej (Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 

4, Żłobek Miejski ogółem - 22 ha (w tym 9 ha na terenie miejscowości Goliszów i Michów), 

* grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości - 177 ha są to m.in.: 

użytki rolne o pow. 67 ha: 
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- grunty orne 53 ha (12 ha w Goliszowie) 

- łąki i pastwiska 11 ha 

- grunty pod rowami 2 ha 

- nieużytki 1 ha 

- grunty leśne 2 ha 

- grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 105 ha: 

- mieszkaniowe 18 ha 

- przemysłowe 2 ha 

- inne zabudowane 10 ha 

- zurbanizowane niezabudowane 8 ha 

- rekreacyjno-wypoczynkowe 23 ha 

- komunikacyjne: drogi - 41 ha, tereny kolejowe - 3 ha 

- grunty pod wodami 3 ha, w tym grunty pod wodami płynącymi - 1 ha, pod wodami stojącymi - 2 ha. 

Grunty o pow. 8,84 ha położone są na terenie objętym granicami Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej – Podstrefa Chojnów przy ul. Józefa Kraszewskiego, ul. Łużyckiej i ul. Stefana 

Okrzei. Do zainwestowania na terenie Podstrefy pozostały tereny przy ul. Łużyckiej o pow. 3,11 ha. 

 

Gmina jest właścicielem: 

* 901 lokali mieszkalnych, w tym: 87 lokali socjalnych, 26 lokali użytkowych i 120 garaży 

objętych umowami najmu, 

* 2 przedszkoli: Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego i Nr 3 przy ul. Ignacego Krasickiego oraz żłobka 

przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, 

* 2 szkół podstawowych: Nr 3 przy ul. Władysława Reymonta i Nr 4 przy ul. Jana Kilińskiego oraz 

z międzyszkolnym basenem krytym i budynkiem szkoły przy ul. Stanisława Konarskiego, 

* budynku „Dom Schrama” - obiekt wpisany do rejestru zabytków oddany w użyczenie dla 

Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie - część pomieszczeń oraz Po-

wiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie - część pomieszczeń,  

* budynku przy ul. Kolejowej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

* obiektów oddanych w trwały zarząd Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej, w skład których wchodzą: 

- budynki administracyjno-magazynowe przy ul. Drzymały 30, 

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 2, 

- ujęcia wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej, 

- oczyszczalnia ścieków w Goliszowie, 

- „wieża ciśnień” w Parku Piastowskim, 

- przepompownia wody wraz z obiektami infrastruktury technicznej przy ul. Okrzei, 

- dwóch hydroforni przy ul. gen. Wł. Sikorskiego i ul. Samorządowej, 

- 6 studni wody pitnej we wsi Michów, 5 studni (ujęcia wody) we wsi Piotrowice, obręb 

Konradówka wraz z siecią wodociągową oraz ujęcia „Jaroszówka” (studnie głębinowe we wsi 

Goliszów i we wsi Biała), w 2020r. dokonano rozbudowy rurociągu przesyłowego wody z ujęcia 

we wsi Konradówka do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, 

- Składowiska Odpadów Komunalnych w Białej - grunt stanowi własność Gminy Chojnów,  

W 2020 r. Gmina zakończyła rekultywację Składowiska, 

* obiektów oddanych umową użyczenia do bezpłatnego używania dla: 

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji budynku MOKSiR przy ul. Stanisława 

Małachowskiego wyposażonego w salę kinową, kręgielnię, salę Fitness, pracownię plastyczną  

i muzyczną oraz stadionu sportowego wraz z boiskiem i zapleczem socjalnym, 

- Miejskiej Biblioteki Publicznej budynku przy Pl. Zamkowym, mieszczącego społeczne Ognisko 

Muzyczne i Urząd Stanu Cywilnego, 

- Muzeum Regionalnego: budynek Muzeum przy placu Zamkowym i Baszty Tkaczy przy  

ul. Tkackiej - obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 
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- Przychodni Rejonowej w Chojnowie budynku przy ul. Legnickiej, (nowe Centrum Medyczne 

znajduje się na działce przekazanej Przychodni umową użytkowania), 

* targowiska miejskiego przy ul. Grodzkiej, 

* Cmentarza Komunalnego o powierzchni 8,24 ha wraz z budynkami: administracyjnym, 

gospodarczym, kaplicą oraz chłodnią, 

* dwóch parków: Parku Piastowskiego o powierzchni 11,54 ha i Parku Śródmiejskiego  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego o powierzchni 1,77 ha, który wpisany jest do rejestru zabytków. 

* 2 stawów: przy ul. Okrzei i przy ul. Bielawskiej, o łącznej powierzchni 3,11 ha, oddanych  

w użyczenie Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. 

* 4 boisk wielofunkcyjnych: przy SP Nr 3 i Nr 4, przy Stadionie Miejskim, kompleksu boisk 

wielofunkcyjnych wykonanych w ramach programu „Orlik” przy ul. Kilińskiego, pięciu siłowni 

terenowych: w sąsiedztwie „Orlika” przy ul. Jana Kilińskiego, przy Morskim Oku oraz Miejskim 

Domu Kultury, Sportu i Rekreacji (2 siłownie) i przy ul Samorządowej, 

* 13 ogrodów zabaw (ponadto 5 ogrodów na terenie szkół, przedszkoli i żłobka, 1 przekazano 

Spółdzielni Mieszkaniowej, 1 przekazano Wspólnocie Mieszkaniowej)   

* 4 wiat autobusowych, 

* obiektów inżynierskich takich jak: dwa mosty przy ul. Wolności i ul. Złotoryjskiej, most stalowo-

żelbetowy oraz trzy kładki dla pieszych nad rzeką Skorą. 

 

Zmiany w stanie mienia Miasta Chojnowa w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.: 

* Sprzedaż w drodze bezprzetargowej: 

- na rzecz najemców sprzedano 25 lokali przy zastosowaniu obowiązujących bonifikat przy 

jednorazowej wpłacie ceny lokalu i dwie nieruchomości zabudowane garażami przy ul. Samo-

rządowej i Złotoryjskiej, 

- trzy działki na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy ul. Igna-

cego Paderewskiego, Młynarskiej, Lipowej, 

- na rzecz użytkownika wieczystego grunt oddany w użytkowanie wieczyste położony przy ul. Le-

gnickie, 

 

* W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano: 

- 5 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Wolności, Wincentego Witosa, Legnickiej w tym dwa 

nabyte na podstawie postanowienia sądu przez Gminę w drodze spadkobrania położone przy ul. Wł. 

Łokietka i Jana Kochanowskiego, 

- 6 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: przy ul. Pogodnej (1 działka), ul. Miłej (5 działek), 

- nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

położoną przy ulicy Ogrodowej, 

- nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną pod stację transformatorową położona przy ul. Leśnej, 

- 3 działki niezabudowane przeznaczone pod budowę garaży położone przy ul. Parkowej  

(2 działki), ul. Zielonej (1 działka), 

* w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali usytuowanych w budynkach: 

- pomieszczenie mieszkalne przy ul. Mikołaja Reja. 

 

* W 2020 r. wydano: 

- 211 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz sporządzono 215 

informacji o wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntów, 

- 5 decyzji na podział działek oraz 5 zawiadomień o ustaleniu numerów porządkowych dla 

nieruchomości, 

- 15 zezwoleń na wykreślenie hipotek obciążających nieruchomości lokalowe z tytułu zwrotu 

bonifikaty oraz 38 zaświadczeń na wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o roczne opłaty 

przekształceniowe, 
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- 34 wypisy i wyrysy i 52 zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta oraz 9 postanowień pozytywnie opiniujących podziały działek pod względem zgodności  

z planem zagospodarowania przestrzennego,  

- w 2020 r wpłynęły 3 wnioski o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zago-

spodarowania przestrzennego, 

- 15 decyzji zezwalających na usunięcie drzew oraz przeprowadzono 13 oględzin 

drzew pod względem zamiaru ich usunięcia przez osoby fizyczne. 

* Przygotowano i przeprowadzono 34 przetargi na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości, 

* Zawarto 10 umów dzierżawy pod: ogrody przydomowe, podwórka, grunty rolne oraz dwie najmu, 

* Zawarto 3 umowy użyczenia - na postawienie wiat śmietnikowych dla Wspólnot 

Mieszkaniowych, 

* Wydano dwie decyzje w sprawie wygaszenia i ustanowienia trwałego zarządu dla Szkoły 

Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4. 

Mieszkaniowe w ramach zaliczek na fundusz remontowy. 

*Założono 209 kart OT na wprowadzenie do ewidencji środków trwałych nieruchomości gminnych 

w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz 43 

karty PT i LT, w związku ze sprzedażą i podziałem działek. 

*Dokonano weryfikacji 243 adresów, w związku z rozpoczęciem prac organizacyjnych i przy-

gotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w 2021r. 

* Na bieżąco, co miesiąc sprawdzane są powierzchnie użytkowe zasobów komunalnych w poszcze-

gólnych budynkach co do poprawności wystawianych faktur przez Wspólnoty 

 

Zasoby środowiska kulturowego 

Liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz wpisanych do wojewódzkiej ewidencji 

zabytków, ulega sukcesywnym uzupełnieniom.  Na terenie Miasta posiadamy 365 zabytków 

nieruchomych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz 26 stanowisk archeologicznych. 

Z tej liczby 16 zabytków wpisano do rejestru zabytków, w tym m.inn.: 

 

Tabela nr 39 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków, podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej 

Lp Adres Obiekt Datowanie Nr rej. Data wpisu 

1.  Ośrodek historyczny 

miasta Chojnów 

 A/2644/420 02.02.1956 

2. ul. Dąbrowskiego Kościół parafialny 

pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP 

1909-1911 A/1461/583/L 14.04.1981 

 

3. 

Rynek Kościół 

poewangelicki  

pw. Panny Marii 

(parafialny pw. Św. 

Piotra i Pawła) 

XIV, XV, 

1659, 1857 

A/1462/134 02.01.1950 

4. Pl. Zamkowy Zamek (ob. Muzeum) XVI-XVII A/2800/527 23.02.1959 

5. ul. Piotrowicka 2, 

d. Bolesławiecka 13 

Pałac 1739, 

XVIII/XIX, 

pocz. XX 

A/2804/529 23.02.1959 

6.  Mury obronne XIV, XV, 

XVI 

A/2645/1218 17.12.1965 

7. ul. Tkacka Baszta Tkaczy 1438, pol. 

XVI, XX 

A/2808/528 23.02.1959 

8. ul. Ściegiennego 4 Plebania 2 pol. XV, 

1717, 1820 

A/3205/632 14.11.1959 
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9. ul. Głowackiego 1 Budynek dawnej 

plebanii 

Pol. XVIII 535/A/05 03-06-2005 

10. ul. Królowej 

Jadwigi 

Park o charakterze 

plantów miejskich 

XIX A/2807/519/L 13.05.1977 

11. Rynek 20 d. 43 Dom Schrama 1544, k. 

XIX 

A/2803/1219 17.12.1965 

12. Rynek 29 d. 27 Budynek mieszkalny 1768, k. 

XIX 

A/2801/1921 05.06.1967 

13. Rynek 31, d. 65 Budynek mieszkalny XVIII, k. 

XIX 

A/2802/1922 05.06.1967 

14. ul. Grottgera 1 Dom mieszkalny XVIII A/2844/637/L 25.10.1982 

15. Pl. Dworcowy Budynek dworca  A/2806/807/L 28.12.1987 

16. ul. Goleszańska Zespół przemysłowo-

administracyjny 

dawnej cukrowni 

 A/2805/832/L 28.12.1988 

Dla zachowania wartości kulturowych miasta, w studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego, wyznaczono: 

- obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej ośrodka historycznego miasta (tożsamy z wpisem do 

rejestru zabytków). Obejmuje on obszary szczególnie wartościowe, o zachowanej historycznie 

strukturze przestrzennej, w tym zabudowę staromiejską oraz Park Śródmiejski. Działania 

konserwatorskie w tym obszarze zmierzają do zachowania uczytelnienia historycznego układu 

przestrzennego oraz konserwacji jego głównych elementów, 

- obszar ochrony konserwatorskiej nowożytnego układu urbanistycznego kształtowanego do 1945 r. 

Obejmuje on część miasta o stosunkowo dobrze zachowanych głównych elementach historycznej 

struktury przestrzennej. Działania konserwatorskie w tym obszarze zmierzają do utrzymania 

zasadniczych elementów historycznej struktury przestrzennej i istniejącej substancji zabytkowej. 

- obszar OW obserwacji archeologicznej, obowiązuje dla historycznej części miasta  

o średniowiecznej metryce. 

 

 

Ochrona środowiska obejmuje między innymi takie sfery jak: ochrona przyrody, ochrona 

zwierząt, ochrona powietrza, wód, gleby, ochrona przed hałasem, gospodarka odpadami 

komunalnymi, ochrona przed polem elektromagnetycznym, poprawa efektywności energetycznej 

budynków.  

Miasto Chojnów, w oparciu o opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej podejmowało działania 

zmierzające do poprawy jakości powietrza na terenie miasta. Do działań należy zaliczyć:  

- promowanie prac termomodernizacyjnych budynków, 

- propagowanie oraz wspieranie wykorzystania energii odnawialnej, w szczególności instalację 

kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, 

- modernizację oświetlenia ulicznego (wymiana obecnie stosowanych lamp sodowych na LED-owe), 

- popularyzowanie redukcji niskiej emisji poprzez rozbudowę alternatywnych sposobów zasilania  

w ciepło, 

- propagowanie transportu rowerowego, 

- zwiększanie świadomości społeczności lokalnej w zakresie oszczędności energii oraz 

podejmowania działań promujących wszelkie sposoby redukcji emisji CO² i wykorzystania 

źródeł odnawialnych. 
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Na terenie miasta zamontowane są trzy czujniki jakości powietrza. Czujniki umieszczone są na 

następujących budynkach: 

- pl. Zamkowy 1 - Urząd Miejski, 

- ul. Małachowskiego 7 - MOKSiR, 

- ul. Sikorskiego 20 - Żłobek Miejski. 

Ponadto zamontowane są dwie tablice informacyjne wskazujące aktualny stan powietrza na 

budynku Urzędu Miejskiego i basenu miejskiego. 

Wyniki dostępne są na stronie miasta i darmowej aplikacji na urządzeniach mobilnych. 

Informacja o stanie jakości powietrza na terenie miasta na podstawie urządzeń 

monitorujących 

Wyniki pomiarów jakości powietrza w mieście Chojnów od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. 

 

Ocena jakości powietrza w 2020r. 

Lp. Indeks jakości powietrza liczba dni w roku 

1. Bardzo dobry    135 

2. Dobry     131 

3. Umiarkowany    57 

4. Dostateczny    12 

5. Zły      19 

6. Bardzo zły     12 

 

Skala - jakość powietrza: 

0 Bardzo dobry 0 – 20 μm 

1 Dobry 20 – 60 μm 

2 Umiarkowany 60 – 100 μm 

3 Dostateczny 100 – 140 μm 

4 Zły 140 – 200 μm 

5 Bardzo zły ≥ 200 μm 

 

Pył zawieszony jest mieszaniną niezwykle małych cząsteczek. 

Pyłem zawieszonym PM 10 są wszystkie cząstki mniejsze niż 10 μm (mikrometr), natomiast  

w przypadku PM 2,5 osiągają mniejsze rozmiary niż 2,5 μm. 

Zanieczyszczenia pyłowe mają zdolność do absorpcji na swojej powierzchni innych szkodliwych 

zanieczyszczeń, m.in. metali ciężkich i węglowodorów. Pyły zawieszone są przede wszystkim 

emitowane bezpośrednio z takich źródeł, jak pożary, unoszenie się pyłu z placów budów i dróg czy 

emisja procesów spalania paliw. 

Wyniki pomiarów można śledzić na bieżąco pod adresem: 

https://air.beskidinstruments.com/widget/map/chojnow?zoom=13&colorMode=dark&autopla 

y=1&openStation=synge0001481 

* W ramach edukacji ekologicznej również na zamontowanych Zestawach Edukacyjnych do 

wizualizacji jakości powietrza w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 4. 

* W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ochrony powietrza przeprowadzono  

11 kontroli rodzaju spalanych substancji w celach grzewczych. 

 

* Zarządzanie kryzysowe 

- Finansowano i obsługiwano program ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta system 

SiSMS, dzięki któremu błyskawicznie można docierać do odbiorców. Ponadto zamieszczano 

informacje – powiadomienia o zagrożeniach na stronach internetowych oraz słupach 

ogłoszeniowych miasta. 

Jednym z elementów systemu wczesnego ostrzegania SISMS jest funkcjonująca w Chojnowie 

aplikacja „Blisko”, za pomocą której mieszkańcy bezpłatnie mogą otrzymywać informacje 
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dotyczące m.in. występujących niebezpiecznych zdarzeń (wichury, powodzie, ulewne deszcze, 

upały, obostrzenia dot. epidemii). W systemie zarejestrowanych jest 681 użytkowników. 

- Współpracowano z Policją i Państwową Strażą Pożarną w ramach likwidacji miejscowych 

zagrożeń w akcji ewakuacji ludności, w związku z pożarem budynku mieszkalnego przy ul. 

Drzymały oraz ulatniającym się gazem przy ul. Tadeusza Kościuszki, 

- Samorząd uczestniczył w ćwiczeniach obronnych oraz w treningach zgrywających system 

wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach województwa dolnośląskiego. 

- Wydano 12 decyzji uchylających obowiązek świadczeń na rzecz obrony kraju oraz 18 decyzji 

nakładających obowiązek świadczeń rzeczowych na rzecz obrony kraju. 

- Przeprowadzono akcję kurierską na terenie miasta Chojnowa uruchomioną przez WKU Głogów. 

- Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, na bieżąco przekazywano 

informacje komunikaty i zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewody Dolnośląskiego, 

Starostwa Powiatowego oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

- W ramach zabezpieczenia miejsc na kwarantannę zakupiono 18 łóżek wraz z wyposażeniem  

(po 20 szt. poduszek, prześcieradeł, koców).  

 

* Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Chojnowa”.  

W ramach programu wykonano zabiegi weterynaryjne w zakresie: 

- sterylizacji 105 bezdomnych kotów, 

- kastracji 2 bezdomnych kotów,  

- kastracji 2 psów domowych,  

- oddano do adopcji bezdomnego psa. 

 

Zieleń miejska  

Wydatki budżetowe w łącznej wys. 252.420,84 zł zostały przeznaczone m.in. na pokrycie 

wydatków bieżących związanych z konserwacją parków i zieleńców, zieleni przy ulicach  

i terenów parków, zakupu materiału roślinnego do nasadzeń zieleni miejskiej, zabiegów 

pielęgnacyjnych między innymi:  

- utrzymanie zieleni w zakresie drzewostanu, 

- ciecia pielęgnująco-formujące drzew rosnących przy ciągach pieszo-jezdnych na terenie miasta, 

- część terenów wyłączonych z przetargów na utrzymanie terenów zielonych jest koszona i 

sprzątana przez pracowników interwencyjnych,  

- systematycznie podlewane są kwiaty oraz krzewy, których utrzymanie nie jest objęte przetargiem.  

W 2020 roku na terenie miasta nasadzono 81 drzew, w tym: 49 drzew gat. lipa, 28 drzew gat. klon  

i 4 szt. gat. jesion. 

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta w 2020 roku realizowane było przez podmioty 

prywatne, wyłonione w trybie przetargu oraz przez pracowników zatrudnionych przez Urząd. Firmy 

zewnętrzne zajmowały się przede wszystkim koszeniem największych terenów zielonych miasta, 

pielęgnacją terenu Rynku oraz przy ul. Sikorskiego (tzw. Morskie Oko), a także nasadzeniami 

kwiatów, ich pielęgnacją i podlewaniem. Wykonawcy zajmowali się również utrzymywaniem  

w czystości podległych im terenów, naprawami i malowaniem ławek oraz koszy ulicznych.   

 

* Drzewa pomnikowe  

 

Tabela nr 40 

Wykaz drzew pomnikowych w Chojnowie 

Nr 

ewiden. 

Nazwa polska Nazwa łacińska Nazwa własna 

1 Klon jawor Acer pseudoplatanus Jacuś 

2 Iglicznia trójcieniowa Gleditsia triacanthos Kolczatki 
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3 Buk  pospolity czerwonolistny Fagus sylvatica Grześ 

4 Dąb bezszypułkowy Quercus robur  Szafer 

5 Platan klonolistny Platanus aceritolia Willd Witos 

6 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jowisz 

7 Wiąz szypułkowy Ulmu laevis Pall. Orfeusz 

8 Dąb bezszypułkowy Quercus robur L.  Druid 

9 Dąb szypułkowy Quercus robur   Lech 

10 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Czech 

11 Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum Rus 

12 Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum Schiller 

13 Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum Słowacki 

14 Buk pospolity Fagus sylvatica Mickiewicz 

15 Grab pospolity Carpinus betulus Siedmiu 

Wspaniałych 

16 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lem 

17 Klon pospolity Acer platanoides Miłosz 

18 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Reymont 

19 Klon pospolity Acer platanoides Sienkiewicz 

20 Platan klonolistny Platanu x acerifolia  Waldek 

21 Kasztanowiec biały  Aesculus hippocastanum Jasiu 

22 Klon jawor Acer pseudoplatanus Piotruś 

23 Dąb szypułkowy Quercus robur  Zbysiu 

24 Dąb czerwony Quercus rubra  Jurek 

25 Topola szara Populus x canescens Majka 

26 Cis pospolity Taxus baccata L. Pocztowiec 

27 Cis pospolity Taxus baccata L. Jagiełło 

28 Buk pospolity Fagus sylvatica Kopernik 

 

Parki miejskie 

Park Piastowski w południowej części miasta, został założony wg projektu Eduarda 

Petzolda po 1885 r. Teren południowo-zachodni przeznaczony był na cmentarz ewangelicki, a 

później żydowski i katolicki. Na szczycie wzgórza 

chmie-lowego we wschodniej części parku usytuowano 

wieżę ciśnień, była to jedna z pierwszych budowli 

konstrukcji żelbetonowych w Chojnowie. W 1920 r. 

została przebudowana i podwyższona, pełniła również 

funkcję wieży widokowej. Część zachodnia stanowiła 

miejsce zabaw i rekreacji. Park przecina sieć ścieżek 

spacerowych, wśród których zasadzono drzewa, między 

innymi lipy i dęby.  

 

Park Śródmiejski nad rzeką Skorą, 

usytuowany jest w bliskości Zamku 

Piastów legnicko-brzeskich oraz budynku 

Urzędu Miejskiego. Słynie z dużej ilości 

pomników przyrody. Wyjątkowym 

okazem jest grupa zrośniętych razem 

grabów pospolitych o nazwie „Siedmiu 
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wspa-niałych”. W 1905 r. odsłonięto w parku pomnik Friedricha Schillera, który nie przetrwał do 

naszych czasów. W 2018 r. nadano Parkowi Śródmiejskiemu imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Przy wejściu do parku od strony zamku znajdował się niegdyś ogródek skalny, obecnie scena do 

występów plenerowych zwana amfiteatrem.  

 

 

* Na bieżąco prowadzono wpisy na stronach internetowych oficjalnego portalu miejskiego 

www.chojnow.eu, serwisie społecznościowym Facebook i aplikacji Instagram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chojnow.eu/
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* Prowadzono system esemesowego powiadamiania czyli Samorządowy Informator SiSMS oraz 

aplikację „Blisko” na smartfony. 

* Kontynuowano współpracę z lokalnymi mediami – wydawnictwem Słowo Polskie, Gmina 

Polska, Radio Plus, portal e-legnickie. 

* Zaktualizowano plan miasta Chojnowa zawierający informacje o zabytkach, ważnych obiektach  

i wydarzeniach miejskich.  

* Samorząd był organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń:  

- Narodowe Czytanie - w związku z epidemią covid-19 przybrało inną formułę niż w 

latach poprzednich. „Balladyna w Chojnowie” została nagrana w formie filmików, a 

głównymi bohaterami byli czytający uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły 

Podstawowej nr 4. (szczegóły w dalszej części Raportu).  

* wydano promocyjny kalendarz miejski na rok 2021 z atrakcyjnymi 

fotografiami zabytków, terenów rekreacyjnych i miejskich terenów zieleni. 

 

 

Miasta Partnerskie 

 
11 czerwca 2005 r. Chojnów podpisał akt partnerstwa z miastem Egelsbach w Niemczech.  

Egelsbach to miejscowość niewiele mniejsza od Chojnowa, liczy około 10 tys. mieszkańców. 

Położona jest w trójkącie miast Frankfurt-Offenbach-Darmstadt, powstała jako osada z dwiema 

uliczkami, której punkt centralny stanowił gotycki kościół. Wzdłuż obu ulic wybudowano budynki 

mieszkalno-gospodarcze z muru pruskiego. Niektóre z nich zachowały się do dziś i są chronione 

jako zabytki.  
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20 sierpnia 2005 r. przebywająca we Francji delegacja chojnowskiego samorządu podpisała 

akt partnerstwa z Commentry - drugim partnerem Chojnowa. 

Miejscowość położona w środkowej części Francji, zamieszkuje ją około 7 tys. mieszkańców, 

wśród nich liczna Polonia. Commentry organizuje wiele imprez sportowych, muzycznych, 

teatralnych  

i artystycznych, na które zapraszani są Chojnowianie.  
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1 

7 września 2016r. w Czechach, a 11 listopada 2016 r. w Chojnowie podpisano umowę partnerską  

z miastem Mnichovo Hradiště, które położone jest w północnej części Republiki Czeskiej, 160 km od 

Chojnowa. Miasto było założone w 1250 r., dziś liczy 8150 mieszkańców, zajmuje pow. 3433 ha  

i obejmuje 9 sołectw. 

    

Podstawą partnerskiej współpracy są wszechstronne i bezpośrednie, oparte na wzajemnym 

szacunku kontakty mieszkańców obu miast. 

W 2020 r. przypadła piętnasta rocznica partnerstwa z niemieckim Egelsbach i francuskim 

Commentry oraz czwarta z czeskim Mnichovo Hradiště. 

Planowane uroczystości z powodu pandemii nie odbyły się. Jednak samorząd Chojnowa stale 

utrzymuje kontakt z miastami partnerskimi m.in. poprzez środki masowego przekazu – Gazetę 

Chojnowską, facebook oraz oficjalne strony miast. Za ich pośrednictwem przekazywane są 

przetłumaczone informacje z miast, a każde wydanie Gazety Chojnowskiej trafia do władz 

miejskich 

i osób prywatnych z Egelsbach, Commentry i Mnichovo Hradiště.  

Chojnów otrzymuje także miesięcznik wydawany przez samorząd Commentry. 

Ponadto utrzymywany jest stały kontakt telefoniczny między zaprzyjaźnionymi rodzinami  

z poszczególnych miejscowości. 

 

Media społecznościowe – dane statystyczne 

www.chojnow.eu 

W roku 2020 strony stowarzyszone ze stroną chojnow.eu odwiedziło 127 789 nowych 

użytkowników - w porównaniu z rokiem 2019, gdzie było 109 947 użytkowników, stanowi ponad 

9% wzrost.  

Użytkowników powracających (odwiedzających stronę miasta więcej niż raz) w roku 2020 było  

36 898 - w porównaniu z rokiem 2019 (33 072 użytkowników) stanowi ponad 11% wzrost. 

 

Wszyscy użytkownicy odwiedzili stronę w 2020 r. 547 055 razy co w porównaniu z 2019 r. (433 

092) stanowi ponad 26% wzrost. 

Największy wzrost wśród użytkowników odnotowano w grupie 65+, ponad 100% (2020 r. - 5066, 

2019 r. - 2520), następnie w grupie 55-64 - ponad 22% (2020 r. - 6504, 2019 r. - 5320). Jednak 

najwięcej użytkowników korzystających z miejskich serwisów to osoby w wieku 25-34 lat (2020 r. 

http://www.chojnow.eu/
http://chojnow.eu/
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- 16 723, 2019 r. - 15 136, wzrost ponad 10%) oraz w wieku 35-44 (2020 r. - 10 721, 2019 r. - 11 

525, spadek około 7%). 

Wśród 547 055 odwiedzin, 97 860 odwiedzin w 2020 r. było wygenerowane przez użytkowników 

odwiedzających chojnow.eu ponad 200 razy. 

 

Najwięcej użytkowników trafia na strony za pomocą wyszukiwarek Internetowych np. google.pl 

(58%), z innych stron (17%), bezpośrednio (17%) oraz z portali społecznościowych np. Facebook  

8 %. Największy przyrost (16% w stosunku do 2019 r.) nastąpił z portali społecznościowych. 

Prawie 64% odwiedzających w 2020 r. stanowią kobiety (w 2019 r. stanowiły 66%). 

Najwięcej użytkowników 45 631 (29%) jest z Wrocławia, 22 706 (14%) z Chojnowa, 21 296 (13%) 

z Warszawy. 

Użytkownicy najczęściej wpisywali w wyszukiwarki słowa: chojnów, chojnow.eu, www.chojnow, 

portal chojnów. 

 

Instagram – blisko 700 obserwujących w 2020 r. 

 

Facebook – Od stycznia do grudnia 2020 r. stronę polubiło 632 osoby (stan na 1.01.2020 r.  

- 2706 osób, stan na 31.12.2020 r. – 3338 osób.)  

Największa oglądalność Facebooka chojnow.eu w 2020 r:  

10 maja - 10133  

6 grudnia - 5826  

9 marca - 5704  

13 marca - 4734 

23 lipca - 4655 

28 listopada - 4626  

14 kwietnia - 4469 

26 grudnia - 4332  

13 stycznia - 4053 

 

 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

 

W powodu pandemii koronawirusa działania MOKSiR w ciągu roku znacząco odbiegały od 

znanych z wcześniejszych lat funkcjonowania instytucji, choć początek roku nie zwiastował jeszcze 

tego typu koniecznych zachowań. 

 W styczniu zorganizowano: koncert kolęd kapeli góralskiej TREBUNIE TUTKI  

w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła (04.01.2020), koncert kolęd łemkowskich we 

współpracy z parafią grekokatolicką z Zamienic (scena Domu Kultury – 10.01.2020), koncert kolęd 

chóru „Skoranta” w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, występy kolędowe Przedszkola 

Miejskiego nr 1 (23.01.2020) i koncert wypełniony kolędami w wykonaniu lokalnego Ogniska 

Muzycznego (30.01.2020). Styczeń owocował też prezentacjami teatralnymi - Teatru 

Współczesnego z Krakowa (3 przedstawienia dla szkół 09.01.2020) i Narodowego Teatru Edukacji 

z Wrocławia  

(4 przedstawienia dla szkół 21.01.2020). 25 stycznia w monodramie „Goła baba” zaprezentowała 

się chojnowianom Joanna Szczepkowska. Tradycyjnie organizowaliśmy finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy (12.01.2020). 

 

http://google.pl/
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W lutym ponownie z prezentacjami dla szkół goszczono Teatr Współczesny w Krakowa; łącznie  

7 przedstawień (05 i 06.02.2020). Tradycyjnie zorganizowano też w Domu Schrama Turniej Brydża 

Sportowego Par „Pamięci kolegów” (07.02.2020). W tym samym budynku, tyle że 27.02.2020 

odbyły się eliminacje miejskie Dolnośląskiego Turnieju Recytatorskiego „Pegazik”. W czasie ferii, 

które w Województwie Dolnośląskim przypadły w lutym, zapraszano dzieci na seanse filmowe  

17-20.02.2020, spotkanie z teatrem „Blaszany Bębenek”, który zaprezentował spektakl „Kot  

w butach” (19.02.2020) czy zabawę z klaunami Ruphertem i Rico (21.02.2020). W tym miesiącu 

dzięki podpisaniu umowy z czeską firmą Cikanek – zaproszono też mieszkańców na pierwszy  

z planowanej serii kontaktów ze światową muzyką operową koncert w kinie - „70 lat młodości. 

Andre Rieu”. Wydarzenie zgromadziło 92 widzów. 

W marcu udało się zaprosić mieszkańców na premierę spektaklu działającej przy Domu Kultury 

grupy teatralnej „Antykwariat” (07.03.2020 – „Dobranocki dla Dorosłych II”) oraz drugą odsłonę 

przybliżania światowych wydarzeń operowych - „Aidę” z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, 

którą obejrzało 35 osób (08.03.2020).  

 

Kino „Kultura” w tym czasie zorganizowało: w styczniu 20 seansów filmowych, które 

obejrzało 1307 osób, w lutym 47 seansów, w których uczestniczyło 1091 osób, w marcu jedynie  

4 seanse (62 osoby). 

11.03.2020 r.  w związku z pandemią zawieszono działalność sekcji, kół zainteresowań, 

kina, fitness, kręgielni. Niedostępność Ośrodka dla mieszkańców nie była równoznaczna z 

zawieszeniem prac. Od 12.03.2020 r. sukcesywnie pracownicy wykorzystali zaległe urlopy oraz 

godziny ponadwymiarowe. W miarę możliwości wykonywano też pracę zdalnie, np. przygotowując 

dla chojnowian quizy, konkursy czy prezentacje prac malarskich z wykorzystaniem Internetu. 

 W I półroczu zaproponowano 22 różne formy tego rodzaju aktywności. Czas zamknięcia ośrodka 

wykorzystano także do napraw i przeglądów systemów funkcjonujących w budynku Domu Kultury. 

Wykonywane były prace związane z pielęgnacją terenów zielonych (boisk) jak: nawożenie, 

koszenie, podlewanie itp.  

Od 4.05.2020 r. udostępniano – przez 7 dni w tygodniu i z zachowaniem reżimu sanitarnego - 

boisko ze sztuczną nawierzchnią, z którego korzystały przede wszystkim grupy zorganizowane  

z wyznaczonym opiekunem (trenerem).  

W drugim półroczu kino „Kultura” mogło działać tylko we wrześniu i październiku. W tym czasie 

zorganizowano łącznie 28 seansów, które obejrzało 406 widzów. We wrześniu oferowano 3 tytuły, 

w październiku 5.  

Zajęcia taneczne dla grup „Karambola” odbywały się na wydłużonych, dwugodzinnych 

spotkaniach. Formacje „Karambol” i „Karambol II” miały po 7 zajęć, a „Mały Karambol” - 5.  

Odbyło się także 31 zajęć aerobicu dla seniorów.  

Funkcjonowały niektóre sekcje - Pracownia Rzeźby p. Ireneusza Józefczuka, Pracownia Malarstwa 

p. Jadwigi Jędrzejczyk i Grupa Teatralna „AntykWariat” prowadzona przez p. Barbarę Słotwińską. 

W drugiej połowie października, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami, zajęcia zostały 

ponownie zawieszone. 

We wrześniu i październiku udostępniano kręgielnie i fitness – skorzystały 64 osoby.  

22 sierpnia 2020 r. we współpracy z parafią pw. Niepokalanego Poczęcia NMP zorganizowano 

wydarzenie zatytułowane „Mój dom Polska”, w którym wystąpiła dwójka artystów operowych.  

Ponadto, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną i Muzeum Regionalnym, nakręcono film  

w ramach „Narodowego Czytania” – czytanie fragmentów „Balladyny” Juliusza Słowackiego.  

W ramach akcji „Teatr Polska” odbyło się przedstawienie on-line Teatru Modrzejewskiej z Legnicy 

„Wierna wataha”.  
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Wśród działań on-line znalazły się też propozycje wzięcia udziału w konkursach. Zaproponowano 

chojnowianom quiz filmowy z wiedzy o twórczości Stanisława Barei oraz konkurs literacko-

muzyczny na stworzenie tekstu bluesowej piosenki, którą opracowałby muzycznie i wykonał zespół 

„Plug `n` blues”.  

Popularyzowano także działania i propozycje innych ośrodków – turniej tenisa ziemnego 

organizowany przez firmę „Jarex”, konkurs kulinarny ogłoszony przez Fundację „Wrzosowa 

Kraina” czy konkurs fotograficzny „Kochać człowieka” proponowany przez miasto Oświęcim. 

Kontakt z widzami/uczestnikami zajęć podtrzymywano w dużej mierze on-line. Strony: 

www.moksir.chojnow.eu, www.kino.chojnow.eu odwiedziło 163.570 osób, stronę kina 52.713 

osób.  

Zainteresowaniem cieszyły się także zamieszczone na youtube 3 sceny z marcowego 

przedstawienia grupy teatralnej „AntykWariat” (419 odwiedzin). 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

 

Z powodu pandemii biblioteka funkcjonowała na specjalnych zasadach, w zależności od 

sytuacji epidemiologicznej. 

 

1. Stan zbiorów w dniu 31.12.2020 r. 

- księgozbiór: 37 647 

- zbiory specjalne: 7 267, w tym: 

* audiowizualne i elektroniczne: 769 

*Dokumenty Życia Społecznego: 6 498 

- prasa: 30 tytułów 

2. Zakup zbiorów 

- księgozbiór: 1142 wol. (25 641 zł) 

- zbiory specjalne: 54 szt. audiobooków ( 1 202 zł),  

- prasa: 27 tytułów (5 200 zł) 

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup zbiorów: 9 154 zł 

3. Czytelnicy i usługi biblioteczne 

a) wypożyczanie zbiorów: 

- ilość czytelników (zarejestrowanych w 2020 r.): 1 336 

- odwiedziny: 11 122 

- wypożyczone książki - 31 033, wypożyczone pozostałe zbiory (audiobooki i inne) - 331, 

wypożyczone czasopisma - 459 

b) udostępnianie zbiorów na miejscu oraz bezpłatne udostępnianie stanowisk komputerowych  

z dostępem do Internetu: 

- odwiedziny w czytelni - 495 w tym liczba odwiedzin stanowisk komputerowych - 217  

- udostępnione książki – 44, pozostałe zbiory (audiobooki i inne) - 7, czasopisma - 251 

c) e-booki (od marca 2020 r. wydawanie kodów do e-booków również drogą mailową) 

 

IBUK Libra 

Od 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna uczestniczy w projekcie "Ibuki na Dolnym Śląsku" 

polegającym na wspólnym wykupieniu e-booków na platformie libra.ibuk.pl przez kilkadziesiąt 

dolnośląskich bibliotek publicznych.  

W edycji 2020 roku czytelnicy mieli dostęp do ok. 2500 elektronicznych publikacji z oferty 

Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw: pozycje obejmujące m.in.: literaturę 

piękną, pozycje z dziedziny prawa, medycyny, nauk społecznych, ekonomicznych. 

 

http://www.moksir.chojnow.eu/
http://www.kino.chojnow.eu/
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Projekt LEGIMI 

W 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie przystąpiła do projektu „Legimi na 

Dolnym Śląsku", w którym uczestniczy kilkadziesiąt bibliotek publicznych z naszego 

województwa. Projekt polega na wspólnym zakupie licencji uprawniającej do korzystania z 

elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez Legimi sp. z o.o. Dostępne w abonamencie 

e-książki czytelnicy mogli czytać za darmo na smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku, 

warunkiem było posiadanie ważnej karty bibliotecznej. 

d) ACADEMICA Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych  

Zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym książki i czasopisma naukowe ze wszystkich 

dziedzin wiedzy, plakaty, fotografie, rękopisy, mapy, nuty i inne dokumenty były udostępniane na 

terminalach w bibliotekach należących do systemu ACADEMICA - jedną z nich jest Miejska 

Biblioteka Publiczna w Chojnowie. Publikacje z domeny publicznej oraz licencjonowane, są 

dostępne on-line bez ograniczeń, natomiast utwory chronione prawem autorskim są Korzystanie z 

systemu jest bezpłatne.  

Wystawy w Galerii Młodych 

 

- Wystawa „Malujemy samodzielnie i z pomocą”(coroczna, IX edycja): styczeń 

Na wystawie zaprezentowano 180 prac malarskich i rękodzielniczych wykonanych przez 

uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie, Środowiskowego Domu 

Samopomocy nr 2 w Chojnowie, Warsztatu Terapii Zajęciowej i uczniów Zespołu Placówek 

Specjalnych w Legnicy.  

 

W wernisażu wystawy, który odbył się 27.01.2020 r., uczestniczyło 46. artystów oraz zaproszeni 

goście.  
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- Wystawa Tadeusza Rybczyńskiego „Podążając za marzeniami”: lipiec - sierpień 

Wystawa fotograficzna Tadeusza Rybczyńskiego „Podążając za marzeniami”, na której zostało 

zaprezentowanych kilkadziesiąt zdjęć ilustrujących jego pasje.  

 

Tadeusz 

Rybczyński - założyciel amatorskiego Klubu Psich Zaprzęgów "Sfora Chojnów”, miłośnik 

zwierząt, przyrody i lasu oraz samotnych górskich wędrówek z elementami Bushcraftu (w tym 

nocleg pod gwiazdami). Autor relacji ze swoich wojaży o nazwie "Wędrówki z Karelczykiem", 

kierujący się mottem "Żyję by się włóczyć, włóczę się by żyć...”. Pomysłodawca akcji 

charytatywnej  

"Z Chojnowa na Śnieżkę, piechotą dla Ewy", jak i "Z niepełnosprawną na szczyty". Biegacz  

i miłośnik zimowych kąpieli.  

 

 

 

- Wystawa Juliana Pamuły 

„POLSKA”: październik - grudzień 

Wystawa malarstwa Juliana Pamuły, 

który zaprezentował swoje prace po 

raz trzeci  
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Ferie z Biblioteką 2020: „Zima w baśniach Andersena”: luty 

W ramach ferii prowadzone były zajęcia czytelnicze i plastyczne oraz odbyło się przedstawienie 

teatralne „Brzydkie kaczątko” w wykonaniu Teatru w Drodze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelekcja dr Wojciecha Drzewickiego „Meksyk. W krainie Majów”: luty 

21 lutego odbyło się kolejne spotkanie z dr. Wojciechem Drzewickim, pochodzącym  

z Chojnowa podróżnikiem, dr geologii, zastępcą dyrektora ds. ogólnych Instytutu Nauk 
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Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2015 r. otrzymał honorowy tytuł „Amicus 

Librorum – Przyjaciel Biblioteki”. To zaszczytne wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę 

Legnickiej Biblioteki Publicznej osobom, instytucjom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla 

bibliotek publicznych Legnicy i powiatu legnickiego.  

 

Narodowe Czytanie: Juliusz Słowacki „Balladyna”: wrzesień 

Chojnów po raz siódmy uczestniczył w Narodowym Czytaniu, ogólnopolskiej akcji publicznego 

czytania największych polskich dzieł literackich.  

Narodowe Czytanie, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowali wspólnie Miejska Biblioteka 

Publiczna oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, we współpracy z lokalnymi szkołami - 

w tym roku Szkołą Podstawową nr 3, Szkołą Podstawową nr 4 i Powiatowym Zespołem Szkół  

w Chojnowie. 

W Narodowym Czytaniu 2020 uczestniczyli mieszkańcy Chojnowa – w formie bezpośredniej  

i on-line.  
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Zrealizowano film prezentujący czytanie fragmentów „Balladyny” Juliusza Słowackiego przez 

uczniów klas VII z chojnowskich szkół podstawowych. Każda z występujących przed kamerą osób 

musiała zmierzyć się z trudnym wyzwaniem wcielenia się w co najmniej dwie postaci. Wszystko 

dla zachowania bezpieczeństwa młodych wykonawców. Nagrania były wykonywane w plenerze,  

w wybranych miejscach stanowiących odpowiednią scenografię do czytanych fragmentów: w Parku 

Piastowskim, nad Stawem Miejskim oraz w lapidarium Muzeum Regionalnego w Chojnowie. Film 

opublikowano w Internecie 5 września - w dzień Narodowego Czytania.  

9 września, czytano „Balladynę” w dowolnych formach we wszystkich chojnowskich szkołach 

podstawowych i średnich: SP 3, SP 4 i Powiatowym Zespole Szkół. 

Aktywni uczestnicy Narodowego Czytania otrzymali nagrody książkowe opatrzone stemplem 

okolicznościowej pieczęci przysłanej z Kancelarii Prezydenta RP.  

 

Quiz „Książka z kluczem”: kwiecień - maj 

Cykliczny quiz – 14 edycji, uczestnicy: 56 osób 

Quiz ogłaszany był w środy i piątki. Zadaniem uczestników była odpowiedź, co jest kluczem, czyli 

co łączy 3 wymienione książki. Kluczem mogły być np. miejsce akcji, bohater literacki, rekwizyt,  

a nawet kolor okładki. Można było uczestniczyć w dowolnej liczbie edycji quizu. Wśród autorów 

prawidłowych odpowiedzi rozlosowane zostały nagrody. 

Galeria Pomysłów: kwiecień – lipiec 

Cykliczna prezentacja pomysłów prac plastycznych, do wykonania samodzielnie przez dzieci lub  

z niewielką pomocą dorosłych - 9 edycji. 

„Wakacje z Biblioteką on-line”: lipiec - sierpień 

- Konkurs literacki „Książkowe rymowanki” 

- Bajkowy quiz czytelniczy „Dawno, dawno temu...” - cykliczny, 4 edycje 

- Warsztaty plastyczne „Wakacyjne rolkowanie” - cykliczne, 4 edycje (jedna w formie filmu) 

- Wystawa prac warsztatowych „Wakacyjne rolkowanie” 

 

Spotkanie autorskie z Iwoną Kienzler „Kobiety ze 

słynnych polskich obrazów: boskie, natchnione, 

przeklęte”: listopad 

26 listopada, na zaproszenie Miejskiej Biblioteki 

Publicznej i Dyskusyjnego Klubu Książki ŁGARZ  

w Chojnowie, odbyło się spotkanie on-line z Iwoną 

Kienzler - autorką ponad 80 publikacji z zakresu historii, 

jak również leksykonów i słowników. Podczas spotkania 

Iwona Kienzler opowiadała o swojej ostatnio wydanej 
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książce pt. “Kobiety ze słynnych polskich obrazów: boskie, natchnione, przeklęte”.  

Relacja ze spotkania w formie filmu została opublikowana na stronie biblioteki. 

Ponadto biblioteka prowadziła m.in.: 

- Dyskusyjny Klub Książki ŁGARZ (dla dorosłych) oraz Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki,  

- cykliczne zajęcia „Bajki pod Słoneczkiem” (w Żłobku Miejskim „Słoneczko” oraz „Biblioteczną 

Akademię Malucha” (od marca zajęcia były zawieszone), 

- w 2020 r. biblioteka uczestniczyła w kolejnej edycji projektu w ramach ogólnopolskiej kampanii 

„Mała książka – wielki człowiek”, który był skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. 

Organizatorem i pomysłodawcą projektu był Instytut Książki, a biblioteka uczestniczyła jako 

partner przedsięwzięcia.  
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Muzeum Regionalne 

Wystawy czasowe połączone z wernisażami:   

„Dzieła Mistrzów Renesansu w grafice od XVI do XVIII wieku ze zbiorów 

Muzeum Architektury we Wrocławiu” - wystawa współorganizowana  

z Muzeum Architektury we Wrocławiu,  

14 I 2020 – 25 II 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„W 

ogrodzie barw. Wiesław Wojciechowski – malarstwo” – wystawa prac 

malarskich,  

03 III 2020 29.05.2020 
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Od 11 marca 2020 do 15 maja muzeum było nieczynne z powodu epidemii 

 

Wystawy czasowe w trakcie epidemii – bez wernisażu  

„Renesans i nie tylko. Kopie wielkich malarzy według Danuty Dudek”  

- wystawa prac malarskich, 19 IV do 30 IX 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w służbie Niepodległej – koniec 

września - 7 listopada 2020 r., wystawa edukacyjna przygotowana przez 

IPN w Krakowie  

 

 

Wystawy stałe udostępniane w 2020 r. w muzeum  

-„Renesansowe sgraffita z dworu Schellendorfów w Zagrodnie” 

-„Broń biała” 

-„Broń palna” 

-„Konwisarstwo śląskie i obce” 

-„Dawne śląskie kowalstwo i ślusarstwo” 

-„Historia Chojnowa” 

-„Renesansowe kafle z zamku w Chojnowie” 

-„Pradzieje ziemi chojnowskiej” 

-„Historia Chojnowa” 

-„Kamieniarka i rzeźba architektoniczna XVI-XIX w.” 

-„Rzeźba sepulkralna i ogrodowa od XVII do XX w.” 

-„Relikty średniowiecznego i nowożytnego założenia zamkowego” - ekspozycja plenerowa 
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Działalność popularyzatorska i oświatowa 

 

Sobotnie wykłady akademickie w Muzeum - 11 I 2020 r.: 

"Kościół a Synagoga (30 - 313 po Chr.). Na rozdrożu." - wykład ks. prof. 

Mariusza Rosika (frekwencja 41 osób)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Dzieła 

Mistrzów 

Renesansu 

w grafice 

od XVI do 

XVIII 

wieku ze 

zbiorów 

Muzeum 

Architektury we Wrocławiu” - prelekcja Pani Beaty Fekecz-Tomaszewskiej podczas otwarcia 

wystawy (frekwencja 41 

osób) 
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„Podstawy Tkactwa Tradycyjnego dla osób prowadzących warsztaty dla dzieci i młodzieży” - 28-

29 I 2020 r. - warsztaty współorganizowane i sponsorowane przez Lokalną Grupę Działania 

„Wrzosowa Kraina” - prowadzący: Beata Stasiak (frekwencja 12 osób) 

„Chojnów dawniej i dziś” - lekcja muzealna (frekwencja 

30 osób) 

 

Ferie w Muzeum 

Podczas ferii zimowych (10-23 lutego) dzieciom oraz młodzieży szkolnej przysługiwał darmowy 

wstęp do muzeum. We wtorki oraz czwartki odbywały się projekcje filmów z cyklu „Muzeum 

utracone”, środy oraz piątki realizowano lekcje muzealne „Muzeum co to takiego” oraz „Dawniej 

Haynau, dzisiaj Chojnów” (frekwencja  

102 osoby) 

 

„Kształtowanie się polskich struktur państwowych na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej ze 

szczególnym uwzględnieniem Chojnowa” - wykład przygotowany  

i wygłoszony przez Mariusza Garberę w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła  

 

 

 

Artykuły popularno-naukowe publikowane przez pracowników Muzeum: 

„Kształtowanie się polskich struktur państwowych na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej ze 

szczególnym uwzględnieniem Chojnowa” – artykuł M. Garbery opublikowany w Biuletynie 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej „Rodzina”, nr 56., czerwiec 2020. 
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W Gazecie Chojnowskiej opublikowano 11 artykułów m.in. prezentujących zabytki muzealne  

i historię Chojnowa. 

 

Wystawiennictwo, warsztaty i popularyzacja podczas „kwarantanny” 

W czasie trwania ścisłej kwarantanny od 11 marca do 15 maja podjęto akcję popularyzowania  

i upowszechniania zbiorów w formie elektronicznej. Każdego dnia tworzono relacje fotograficzne  

z tekstami edukacyjno-promocyjnymi oraz filmy promocyjne. W ten sposób, za pośrednictwem 

strony internetowej, oraz mediów społecznościowych, udostępniono wirtualnym zwiedzającym  

42 różne obiekty. Dodatkowo przedstawiono cztery ciekawe i kreatywne propozycje rodzinnych 

warsztatów plastyczno-technicznych do przeprowadzenia w domu. Ponadto promowano i udo-

stępniano koncerty, wykłady oraz filmy realizowane przez narodowe instytucje kultury.  

 

Frekwencja na stronie internetowej (11 III-15 V): 10 287 odsłon  

Frekwencja odsłon na portalu Facebook (11 III-15 V): 42 902 odsłony   

Frekwencja na stronie internetowej (listopad-grudzień 2020 – 2735 odsłon). 

Frekwencja odsłon na portalu Facebook (listopad-grudzień – 3636). 

 

W październiku 2020 r. pracownicy Muzeum przygotowali i złożyli wniosek o dofinansowanie 

remontu podłóg w dwóch salach wystaw stałych ze środków MKiDN w programie Ochrona zabytków 2021.  

 

 

 

 

 Uchwała Nr XXIV/104/20 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, 

 Uchwała Nr XXIV/105/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 

pasa drogowego, 

  Uchwała Nr XXIV/106/20 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie opłaty 

targowej, 

 Uchwała Nr XXIV/107/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Chojnowa, 

 Uchwała Nr XXIV/108/20 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020, 

 Uchwała Nr XXIV/109/20 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach 

regionalnej pomocy inwestycyjnej. 

 Uchwała Nr XXV/110/20 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2020”, 

 Uchwała Nr XXV/111/20 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Chojnowa,  

 Uchwała Nr XXV/112/20 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Chojnowa, 

 Uchwała Nr XXV/113/20 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020, 

 Uchwała Nr XXV/114/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Chojnowa, 

 Uchwała Nr XXV/115/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta 

Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu 

Miasta Chojnowa, 

 Uchwała Nr XXV/116/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miejskiej Chojnów, 
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 Uchwała Nr XXV/117/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospo-

darowania tych odpadów, 

 Uchwała Nr XXV/118/20 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych 

na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów, 

 Uchwała Nr XXV/119/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 

pojemności, 

 Uchwała Nr XXV/120/20 w sprawie zatwierdzenia zarządzeń dotyczących czasowego 

zamknięcia Targowiska Miejskiego, placów zabaw i siłowni plenerowych. 

 Uchwała Nr XXVI/121/20 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020, 

 Uchwała Nr XXVI/122/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,  

 Uchwała Nr XXVI/123/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miejskiej Chojnów, 

 Uchwała Nr XXVI/124/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, 

 Uchwała Nr XXVI/125/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o 

określonej pojemności, 

 Uchwała Nr XXVI/126/20 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych 

na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów. 

 Uchwała Nr XXVII/127/20 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Chojnowie, 

 Uchwała Nr XXVII/128/20 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020. 

 Uchwała Nr XXVIII/129/20 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020, 

 Uchwała Nr XXVIII/130/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Chojnowa. 

 Uchwała Nr XXIX/131/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnowa wotum 

zaufania; 

 Uchwała Nr XXIX/132/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2019 rok, 

 Uchwała Nr XXIX/133/20 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Chojnowa 

za 2019 rok, 

 Uchwała Nr XXIX/134/20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2019 rok, 

 Uchwała Nr XXIX/135/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska 

miejskiego w Chojnowie, 

 Uchwała Nr XXIX/136/20 w sprawie zatwierdzenia zarządzeń dotyczących otwarcia Targowiska 

Miejskiego, placów zabaw i siłowni plenerowych, 

 Uchwała Nr XXIX/137/20 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020, 

 Uchwała Nr XXIX/138/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa, 

 Uchwała Nr XXIX/139/20 w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 

oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-

Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 Uchwała Nr XXX/140/20 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020, 

 Uchwała Nr XXX/141/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej 

Chojnów, w roku szkolnym 2020/2021, 
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 Uchwała Nr XXX/142/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Chojnowa. 

 Uchwała Nr XXXI/143/20 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020, 

 Uchwała Nr XXXI/144/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa, 

 Uchwała Nr XXXI/145/20 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, należnej w 2020 r. 

 Uchwała Nr XXXII/146/20 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021, 

 Uchwała Nr XXXII/147/20 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020, 

 Uchwała Nr XXXII/148/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Chojnowa, 

 Uchwała Nr XXXII/149/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego dotyczącego współdziałania przy wyznaczeniu aglomeracji Chojnów. 

 Uchwała Nr XXXIII/150/20 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020, 

 Uchwała Nr XXXIII/151/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

 Uchwała Nr XXXIII/152/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, 

 Uchwała nr XXXIII/153/20 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M. I. na Dyrektora Chojnowskiego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

 Uchwała Nr XXXIV/154/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa, 

 Uchwała Nr XXXIV/155/20 w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok, 

 Uchwała Nr XXXIV/156/20 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji (II etap) do przedszkoli, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów, 

 Uchwała Nr XXXIV/157/20 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, 

 Uchwała Nr XXXIV/158/20 w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego  

w Chojnowie oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie z mienia komunalnego na Cmentarzu 

Komunalnym w Chojnowie, 

 Uchwała Nr XXXIV/159/20 w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Chojnowie, 

 Uchwała Nr XXXIV/160/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Chojnów, 

 Uchwała Nr XXXIV/161/20 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnów do Stowarzy-

szenia „Rzeczpospolita Samorządna”, 

 Uchwała Nr XXXIV/162/20 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020, 

 Uchwała Nr XXXIV/163/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Chojnowa, 

 Uchwała Nr XXXIV/164/20 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik 

lub worek o określonej pojemności, 

 Uchwała Nr XXXIV/165/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów, 

 Uchwała Nr XXXIV/166/20 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2020. 
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