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Szanowni Państwo 
 

 
Na podstawie art. 28aa ustawy o 

samorządzie gminnym, burmistrz 
miasta co roku do 31 maja przedstawia 
Radzie Miejskiej raport  
o stanie miasta, który stanowi 
podsumowanie działalności samo-
rządu gminnego w roku poprzednim.  

 
 
 

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację 
programów, strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego.  

Dane prezentowane w raporcie zostały sporządzone przez Urząd Miejski  
i miejskie jednostki organizacyjne wg stanu na 31.12.2021 r. 
 
Niewątpliwie za nami trudny i nieprzewidywalny 2021 r. - pełen obaw  
i niepokoju, wobec trudnej sytuacji wynikającej z pandemii koronawirusa SARS-
CoV-2, z którą przyszło się nam zmierzyć. 
Z niektórych zaplanowanych zadań, spotkań, uroczystości należało zrezygnować 
i odpowiedzieć na nowe wyzwania, w szczególności związane  
z ochroną zdrowia mieszkańców. Pomimo nieprzewidywalnej rzeczywistości 
samorząd funkcjonował prawidłowo, realizował inwestycje, wykonywał 
nałożone zadania  
Opracowywany Raport zawiera aktualne informacje o finansach publicznych, 
gospodarce nieruchomościami, działaniach społecznych, inwestycjach, 
infrastrukturze komunalnej. 
 
Szanowni Państwo! 

Niniejszy Raport ma w założeniu przybliżyć pracę samorządu Chojnowa w 
roku ubiegłym. Zachęcam do zapoznania się i dyskusji na temat obszarów 
działalności w sferze lokalnej. 
 
 

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. 

 
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. 

Rozkwit miasta na przestrzeni wieków poza dochodami płynącymi z wymiany 
handlowej, zapewniały organizacje cechowe, na czele których stali miesz-czanie zajmujący się 
tkactwem  
i sukiennictwem. Dobrą passę Chojnowa przerywały liczne wojny, pożary i epi-demie 

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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przetaczające się przez Śląsk. Pomimo tych 
niepomyślnych wydarzeń do dzisiaj Zamek 
Piastów legnicko-brzeskich, sięgający 
swymi korzeniami 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, wykonano także prace modernizacyjne przy instalacji 
elektrycznej.  

W Muzeum Regionalnym od 12.02.2021r. na parterze funkcjonuje Sala Ślubów Urzędu 
Stanu Cywilnego.  
 
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 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. 

 

 

Chojnowski Rynek jest jednym z naj-
dłuższych 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 
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gruntowną rewitalizację Rynku, która kosztowała ponad 6 mln złotych (dofinansowanie z 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Ope-racyjnego Województwa 
Dolnośląskiego objęło 69.99% kosztów kwalifikowalnych 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 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. (dofinan-sowanie 
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  
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z Wirtembergii. Kościół w nawiązaniu 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. 

 

Budynek Dworca kolejowego Chojnów zyskał 
połączenie kolejowe z Wrocławiem 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. 

 

 

 

Barokowy pałac przy ul. Piotrowickiej wzniesiony 
został w latach 30. XVIII w. Budowla znajdowała się 
poza 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, Skatepark, Pumptrack, 
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 
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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”). 
 

• Dane statystyczne dot. migracji ludności w 2021 r. opracowano na podstawie 
rejestru mieszkańców miasta Chojnowa 

• Ruch migracyjny powoduje nieustanne zmiany w liczbie mieszkańców, stąd 
liczba w danym dniu może być inna. 

 
W 2021r. wprowadzono nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną (odciskiem 

palca). 
 
Dane meldunkowe dotyczące migracji, urodzeń i zgonów 
 
Tabela nr 1  

Liczba osób 
zameldowanych na 
pobyt stały (stan 
na 31.12. 2021 r.) 
 

Liczba osób 
zameldowanych 
na pobyt 
czasowy 
(stan na 31.12. 
2021 r.) 

Liczba osób, 
które zmieniły 
miejsce 
zameldowania   
na terenie miasta 
w  2021r. 

Liczba dzieci 
urodzonych  
w 2021 r. 

12.213 260 162 91 
(w tym 38 chłopców,  

53 dziewczynki) 
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Tabela nr 2  

Liczba osób, które 
zameldowały się  

w Chojnowie w 2021 

Liczba osób wymeldowanych  
z Chojnowa w 2021r. 

Liczba osób zmarłych  
w 2021r. 

386 479 

 (w tym poza gminę 309) 

211 

(w tym 99 mężczyzn, 112 kobiet), 

 

 

Zgłoszenia wyjazdów za granicę w 2021 r.: 

1. Na pobyt stały   - 38 osób 
2. Na pobyt czasowy  - 22 osób 
3. Liczba powrotów z emigracji - 3 osoby 
 
 
Tabela nr 3 Stan ludności – porównanie lat 2017 – 2021 

 

 

 
 

Stan ludności – porównanie lat 2017 - 2021: 

Rok Liczba ludności wg stanu na 31.12 
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 
2021 12.213 184 91 
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Wykres nr 1 

 
 

Tabela nr 4 
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Stan ludności w latach 2017-2021

Liczba urodzonych dzieci zameldowanych w Chojnowie

pobyt czasowy

pobyt stały

Statystyka ludności wg płci na dzień 31.12.2021r.  
(pobyt stały i pobyt czasowy) 

 

Wiek w latach Mężczyźni Kobiety razem 
0-4 256 275 531 
5-9 316 280 596 

10-14 328 346 674 
15-19 241 227 468 
20-24 265 266 531 
25-29 358 359 717 
30-34 457 455 912 
35-39 531 566 1097 
40-44 481 444 925 
45-49 369 393 762 
50-54 312 356 668 
55-59 368 485 853 
60-64 473 582 1055 
65-69 439 570 1009 
70-74 316 417 733 
75-79 116 188 304 
80-84 82 220 302 
85+ 75 185 260 

ogółem 5693 6614 12397 
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Wykres nr 2 

 
 
Tabela nr 5 
 

 mężczyźni kobiety razem 
0-17 osoby w wieku 
przedprodukcyjnym 

1050 1050 2100 

18-59/64 osoby w 
wieku produkcyjnym 

3705 3402 7107 

60/65+ wiek w wieku 
poprodukcyjnym 

1028 2162 3190 
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 
W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca, pod hasłem 

“Liczymy się dla Polski” przeprowadzono na terenie miasta 
Chojnowa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021. W ramach spisu przeprowadzono szereg akcji 
promocyjnych zachęcających mieszkańców do spisania się, 
m.in. w postaci Akcji Lodowej, popularyzacji szczepień 
przeciwko COVID, w trakcie Święta Miodu oraz Nocy 
Spisowej. 

 
Tabela nr 6 Realizacja zadań zleconych z zakresu USC w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia 2021 r. 

Lp. Zadanie Liczba zadań  

1 Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) - tryb 
zwykły i tryb szczególny. 297 

2 Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego  
nieskutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego 115 

3 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych,  
na drukach wielojęzycznych) 2.562 

4 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń  141 

5 Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 246 

6 Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 965 

7 Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 1.171 
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8 Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 13 

9 Usuwanie niezgodności 1.018 

10 Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL 1 
 
 
Sprawy wojskowe 
Do kwalifikacji wojskowej w 2021r. wezwano: 
- 48 mężczyzn z rocznika podstawowego  
- 6 mężczyzn z rocznika starszego 
Zgłosiło się: 
- 46 kobiet z rocznika podstawowego  
- 1 kobieta z rocznika starszego 
 

Obowiązujące Programy: 
 
1. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chojnowa na lata 2016-2023 (Uchwała Rady 
Miejskiej Chojnowa nr XXIX/142/16 z dnia 27 grudnia 2016 r.) 
2. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Chojnowa na lata 
2021-2028 (Uchwała Rady Miejskiej Chojnowa nr XXXVIII/181/21 z dnia 25 marca 2021 r.) 
3. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Chojnowa (Uchwała Rady 
Miejskiej Chojnowa nr LII/254/06 z dnia 25 stycznia 2006 r.) 
4. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  
rok 2021 (Uchwała Rady Miejskiej Chojnowa nr XXXIV/157/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.) 
5. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Uchwała Rady Miejskiej 
Chojnowa nr LVII/236/10 z dnia 10 listopada 2010 r.) 
6. Miejski Program Wspierania Rodziny dla Miasta Chojnów na lata 2021-2023 (Uchwała 
Rady Miejskiej Chojnowa nr XXXVIII/183/21 z dnia 25 marca 2021 r.) 
7. Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (Uchwała Rady 
Miejskiej Chojnowa nr XXXII/146/20 z dnia 28 października 2020 r.) 
8. 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 2020 r.). 
9. Wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 
10. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – zaktualizowano na kolejne 
lata. 

Budżet Miasta na 2021 rok został przyjęty Uchwałą nr XXXIV/155/20 Rady Miejskiej 
Chojnowa z dnia 29.12.2020r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wys. 
62.869.362,00 zł oraz limit wydatków w kwocie 63.769.685,00 zł. Wieloletnia Prognoza 
Finansowa na lata 2021-2028 została ustalona Uchwałą nr XXXIV/156/20 Rady Miejskiej 
Chojnowa z dnia 29.12.2020r. 
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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 2018 - 2021. 
 

Tabela nr 7 Wybrane wskaźniki oceny sytuacji finansowej Miasta Chojnowa 
  wskaźnik / rok 2018 2019 2020 2021 
I. Wskaźniki budżetowe         

  Udział dochodów bieżących  
w dochodach ogółem 94,8% 95,9% 95,6% 92,8% 

  Udział dochodów własnych  
w dochodach ogółem 51,2% 49,3% 44,2% 48,0% 

  Udział nadwyżki operacyjnej  
w dochodach ogółem 8,0% 7,7% 4,4% 10,0% 

  Udział wydatków majątkowych  
w wydatkach ogółem 12,3% 8,1% 6,3% 7,1% 

  
Udział nadwyżki operacyjnej i 
dochodów ze sprzedaży majątku  
w dochodach ogółem 

11,8% 11,0% 6,7% 14,3% 

  Wskaźnik samofinansowania 108,4% 151,1% 144,8% 272,2% 

  Poziom wolnych środków po odliczeniu 
obsługi zadłużenia 1 278 181,82 5 896 

522,67  8 398 304,22  12 223 
398,79  

II. Wskaźniki per capita         
  Nadwyżka operacyjna na mieszkańca 357,09  362,87  208,47  561,92  

  Zobowiązania ogółem na mieszkańca 233,91  403,71  462,88  303,78  

III. Wskaźniki zobowiązań według 
tytułów dłużnych         

  Udział zobowiązań ogółem w 
dochodach ogółem 5,2% 8,5% 9,8% 5,4% 

  Obciążenie dochodów ogółem obsługą 
zadłużenia 2,2% 2,0% 1,8% 3,9% 

  Obciążenie dochodów własnych obsługą 
zadłużenia 4,3% 4,0% 4,0% 8,1% 

  Udział zobowiązań wymagalnych  
w zobowiązania ogółem 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
          W 2021 r. nadwyżka operacyjna wyniosła 6.998.757,53zł, co stanowi 20,92% dochodów 
własnych miasta i jest o 10,96% większa niż w zeszłym roku. Wyższa nadwyżka operacyjna 
przy liczbie mieszkańców na poziomie zbliżonym do zeszłego roku spowodowała naturalny 
wzrost nadwyżki operacyjnej per capita do kwoty 561,92 zł. 
Relacja zrealizowanych dochodów majątkowych powiększonych o nadwyżkę budżetową  
w stosunku do wydatków majątkowych wyniosła w 2021 r. 272,2%. 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. 
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Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. przed-
terminowy wykup obligacji wyemitowanych w 2019 roku na realizację zadań inwestycyjnych, 
spowodował wzrost w 2021 r. udziału zadłużenia w dochodach własnych do poziomu 8,1%. 
Na koniec 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 
 
Wykres nr 3 przedstawia procentowy udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem w latach  
2018-2021. 
Wykres nr 3 Zadłużenie Miasta Chojnowa 
 

 

 

Wykonanie budżetu miasta 

Dochody budżetowe w 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 69.658.613,27 zł, co 
stanowi 100,64% planu po zmianach. Wydatki budżetowe w 2021 r. zostały zrealizowane  
w kwocie 62.076.382,85 zł, co stanowi 87,90% planu po zmianach.  

 

Tabela nr 8 prezentuje wykonanie budżetu Miasta Chojnowa w 2021 r. w zakresie dochodów  
w układzie klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do wartości planowanych. 

Tabela nr 8 Dochody wykonane w 2021 r. w porównaniu z wartościami planowanymi 
 

Dział Rozdział Nazwa Plan 
dochodów Wykonanie 

% 
wykonani

a 
010   Rolnictwo i łowiectwo 5 071,95 5 071,95 100,00 

  01095 Pozostała działalność 5 071,95 5 071,95 100,00 

600   Transport i łączność 197 954,95 197 954,45 100,00 

  
60014 Drogi publiczne powiatowe 5 438,00 5 437,50 99,99 

60016 Drogi publiczne gminne 192 516,95 192 516,95 100,00 

5,43%

9,78%

8,54%

5,22%
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Dział Rozdział Nazwa Plan 
dochodów Wykonanie 

% 
wykonani

a 
700   Gospodarka mieszkaniowa 4 052 700,00 3 257 770,34 80,39 

  70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 4 052 700,00 3 257 770,34 80,39 

710   Działalność usługowa 130 000,00 324 153,48 249,35 

  71035 Cmentarze 130 000,00 324 153,48 249,35 

750   Administracja publiczna 256 391,69 334 162,76 130,33 

  

75011 Urzędy wojewódzkie 157 582,00 157 556,80 99,98 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 60 637,69 139 518,52 230,09 

75056 Spis powszechny i inne 30 172,00 30 172,00 100,00 

75095 Pozostała działalność 8 000,00 6 915,44 86,44 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

2 652,00 2 652,00 100,00 

  75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 652,00 2 652,00 100,00 

752   Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00 

  75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 

756   

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

22 196 641,85 24 137 080,90 108,74 

  

75601 Wpływy z podatku dochodowego od 
osób fizycznych 10 000,00 10 501,26 105,01 

75615 

Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

5 640 090,00 6 133 835,90 108,75 

75616 

Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od spadków i 
darowizn, podatku od czynności 
cywilno-prawnych oraz podatków i 
opłat lokalnych od osób fizycznych 

3 364 880,00 3 354 288,98 99,69 

75618 
Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 

566 428,00 564 924,04 99,73 
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Dział Rozdział Nazwa Plan 
dochodów Wykonanie 

% 
wykonani

a 
75619 Wpływy z różnych rozliczeń 39 183,85 39 183,85 100,00 

75621 
Udziały gmin w podatkach 
stanowiących dochód budżetu 
państwa 

12 576 060,00 14 034 346,87 111,60 

758   Różne rozliczenia 18 128 504,24 17 029 560,17 93,94 

  

75801 
Część oświatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorządu 
terytorialnego 

9 011 075,00 9 011 075,00 100,00 

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 2 472 690,00 2 472 690,00 100,00 

75807 Część wyrównawcza subwencji 
ogólnej dla gmin 4 117 971,00 4 117 971,00 100,00 

75814 Różne rozliczenia finansowe 1 414 563,24 315 619,17 22,31 

75816 Wpływy do rozliczenia 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00 

75831 Część równoważąca subwencji 
ogólnej dla gmin 12 205,00 12 205,00 100,00 

801   Oświata i wychowanie 1 834 119,94 1 744 459,75 95,11 

  

80101 Szkoły podstawowe 1 112 340,00 888 132,05 79,84 

80104 Przedszkola  533 874,00 669 332,75 125,37 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 8 288,00 8 517,76 102,77 

80153 

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

149 495,04 148 354,29 99,24 

80195 Pozostała działalność 30 122,90 30 122,90 100,00 

851   Ochrona zdrowia 24 992,00 26 207,76 104,86 

  
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300,00 1 516,69 505,56 

85195 Pozostała działalność 24 692,00 24 691,07 100,00 

852   Pomoc społeczna 1 485 258,58 1 483 239,76 99,86 

  

85213 

Składki na ubezp.zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach  
w centrum integracji społecznej. 

44 300,00 43 717,83 98,69 

85214 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 
naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

325 000,00 319 147,43 98,20 
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Dział Rozdział Nazwa Plan 
dochodów Wykonanie 

% 
wykonani

a 
85215 Dodatki mieszkaniowe 16 300,00 15 822,00 97,07 

85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 
wychowawcze 501 900,00 499 814,30 99,58 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 401 858,58 401 971,81 100,03 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 136 680,00 143 546,39 105,02 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 59 220,00 59 220,00 100,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 72 320,00 71 777,23 99,25 

  85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 
osób niepełnosprawnych 72 320,00 71 777,23 99,25 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 80 900,00 69 158,88 85,49 

  85415 Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym 80 900,00 69 158,88 85,49 

855   Rodzina 16 204 448,00 16 218 401,33 100,09 

  

85501 Świadczenie wychowawcze 11 799 400,00 11 799 400,00 100,00 

85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego  

4 059 124,00 4 084 654,34 100,63 

85503 Karta Dużej Rodziny 648,00 650,13 100,33 

85504 Wspieranie rodziny 4 716,00 4 715,86 100,00 

85513 

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia rodzinne, 
zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o 
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów 

75 900,00 74 112,72 97,65 

85516 System opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 264 660,00 254 868,28 96,30 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 3 869 604,57 4 084 862,51 105,56 

  

90002 Gospodarka odpadami 3 830 000,00 4 043 232,34 105,57 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu 9 000,00 9 000,00 100,00 



19 | S t r o n a  
 

 
 

Dział Rozdział Nazwa Plan 
dochodów Wykonanie 

% 
wykonani

a 

90019 
Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska 

20 000,00 10 590,34 52,95 

90020 
Wpływy i wydatki związane z 
gromadzeniem środków z opłat 
produktowych 

0 32,52 0,00 

90026 Pozostałe działania związane z 
gospodarką odpadami 10 000,00 21 402,74 214,03 

90095 Pozostała działalność 604,57 604,57 100,00 

926   Kultura fizyczna 671 800,00 671 800,00 100,00 

  92601 Obiekty sportowe 671 800,00 671 800,00 100,00 

    Ogółem 69 213 659,77 69 658 613,27 100,64 
 
Dochody budżetowe w 2021 r. zostały wykonane w kwocie wyższej w stosunku do wartości 
planowanych o 444.953,50 zł. 
 
Tabela nr 9 prezentuje wykonanie budżetu Miasta Chojnowa w 2021 r. w zakresie wydatków  
w układzie klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do wartości planowanych. 
 
Tabela nr 9 Wydatki wykonane w 2021 r. w porównaniu z wartościami planowanymi 
 

Dział Rozdział Nazwa Plan 
wydatków Wykonanie % 

wykonania 

010   Rolnictwo i łowiectwo 16 681,95 5 680,77 34,05 

  

01008 Melioracje wodne 10 000,00 0,00 0 

01022 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 
oraz badania monitoringowe 
pozostałości chemicznych i 
biologicznych w tkankach zwierząt i 
produktach pochodzenia zwierzęcego 

1 000,00 0,00 0 

01030 Izby rolnicze 610 608,82 99,81 

01095 Pozostała działalność 5 071,95 5 071,95 100 

600   Transport i łączność 1 378 763,37 1 075 258,91 77,99 

  

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 300,00 557,24 42,86 

60014 Drogi publiczne powiatowe 62 943,00 62 942,50 100 

60016 Drogi publiczne gminne 1 314 520,37 1 011 759,17 76,97 

700   Gospodarka mieszkaniowa 1 573 083,00 1 521 472,33 96,72 
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Dział Rozdział Nazwa Plan 
wydatków Wykonanie % 

wykonania 

  

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 374 000,00 374 000,00 100 

70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 1 199 083,00 1 147 472,33 95,7 

710   Działalność usługowa 281 760,00 170 415,08 60,48 

  

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 17 482,00 34,96 

71035 Cmentarze 231 760,00 152 933,08 65,99 

750   Administracja publiczna 5 399 055,95 4 794 066,04 88,79 

  

75011 Urzędy wojewódzkie 159 633,24 159 633,24 100 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 213 000,00 167 936,61 78,84 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 4 743 596,71 4 285 030,28 90,33 

75056 Spis powszechny i inne 30 172,00 30 172,00 100 

75075 Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 143 300,00 84 464,41 58,94 

75095 Pozostała działalność 109 354,00 66 829,50 61,11 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

2 652,00 2 652,00 100 

  
75101 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 652,00 2 652,00 100 

752   Obrona narodowa 300,00 300,00 100 

  75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 137 401,00 91 238,41 66,40 

  

75404 Komendy wojewódzkie Policji 21 000,00 20 833,34 99,21 

75414 Obrona cywilna 40 801,00 6 539,66 16,03 

75495 Pozostała działalność 75 600,00 63 865,41 84,48 

757   Obsługa długu publicznego 140 000,00 80 252,69 57,32 

  
75702 

Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 

140 000,00 80 252,69 57,32 

758   Różne rozliczenia 183 617,32 0,00 0 

  75818 Rezerwy ogólne i celowe 183 617,32 0,00 0 

801   Oświata i wychowanie 21 103 
650,04 

19 351 
263,25 91,70 
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Dział Rozdział Nazwa Plan 
wydatków Wykonanie % 

wykonania 

  

80101 Szkoły podstawowe 13 329 
014,99 

12 221 
791,40 91,69 

80104 Przedszkola  6 383 521,00 5 872 016,50 91,99 

80113 Dowożenie uczniów do szkół 337 880,00 329 681,27 97,57 

80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 85 758,00 29 834,00 34,79 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 579 200,00 527 912,49 91,15 

80153 

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

149 495,05 148 354,30 99,24 

80195 Pozostała działalność 238 781,00 221 673,29 92,84 

851   Ochrona zdrowia 495 041,50 358 133,01 72,34 

  

85111 Szpitale ogólne 16 000,00 15 984,00 99,9 

85141 Ratownictwo medyczne 15 575,05 15 575,05 100 

85153 Zwalczanie narkomanii 28 000,00 12 444,00 44,44 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 361 183,85 243 433,94 67,4 

85195 Pozostała działalność 74 282,60 70 696,02 95,17 

852   Pomoc społeczna 3 984 459,58 3 644 615,28 91,47 

  

85202 Domy pomocy społecznej 415 000,00 391 858,31 94,42 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej. 

44 300,00 43 717,83 98,69 

85214 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 
naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

485 300,00 417 798,23 86,09 

85215 Dodatki mieszkaniowe 372 300,00 366 991,47 98,57 

85216 Zasiłki stałe 501 900,00 499 814,30 99,58 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 406 354,56 1 222 343,83 86,92 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 594 085,02 568 311,68 95,66 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 115 220,00 94 128,00 81,69 

85295 Pozostała działalność 50 000,00 39 651,63 79,3 
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Dział Rozdział Nazwa Plan 
wydatków Wykonanie % 

wykonania 

853 
  Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 224 157,69 93 592,91 41,75 

  
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 

osób niepełnosprawnych 94 157,69 93 592,91 99,4 

  85395 Pozostała działalność 130 000,00 0,00 0 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 986 325,00 934 431,63 94,74 

  

85401 Świetlice szkolne 756 692,00 730 500,09 96,54 

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 66 900,00 66 449,94 99,33 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym 111 433,00 86 181,60 77,34 

85416 Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze motywacyjnym 51 300,00 51 300,00 100 

855   Rodzina 17 578 
007,19 

17 397 
043,68 98,97 

  

85501 Świadczenie wychowawcze 11 799 
400,00 

11 799 
400,00 100 

85502 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego  

4 098 793,48 4 096 268,93 99,94 

85503 Karta Dużej Rodziny 648,00 647,66 99,95 

85504 Wspieranie rodziny 121 195,52 120 738,11 99,62 

85508 Rodziny zastępcze 132 000,00 130 925,23 99,19 

85510 Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych 277 200,00 276 521,86 99,76 

85513 

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie z 
przepisami ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów 

75 900,00 74 112,72 97,65 

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 1 072 870,19 898 429,17 83,74 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

11 318 
253,18 8 800 891,75 77,76 

  

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 754 879,00 934 295,88 33,91 

90002 Gospodarka odpadami 5 324 766,06 5 324 726,74 100 
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Dział Rozdział Nazwa Plan 
wydatków Wykonanie % 

wykonania 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 720 342,44 644 702,94 89,5 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach 368 900,00 365 493,23 99,08 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu 188 876,00 108 276,62 57,33 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 962 719,74 744 578,62 77,34 

90095 Pozostała działalność 997 769,94 678 817,72 68,03 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 3 504 834,00 2 130 647,02 60,79 

  

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby 1 747 437,00 1 093 523,02 62,58 

92116 Biblioteki 921 000,00 631 759,88 68,59 

92118 Muzea 826 397,00 400 364,12 48,45 

92120 Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 5 000,00 0,00 0 

92195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100 

926   Kultura fizyczna 2 315 940,00 1 624 428,09 70,14 

  

92601 Obiekty sportowe 2 154 940,00 1 476 928,09 68,54 

92695 Pozostała działalność 161 000,00 147 500,00 91,61 

Ogółem 70 623 
982,77 

62 076 
382,85 87,90 

 
    Wydatki budżetowe w 2021 r. zostały niewykonane w stosunku do wartości planowanych na 
kwotę 8.547.599,92 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 2021 r. 
 
Tabela nr 10 Wykonanie budżetu w 2021 r. 

Lp Pozycja Kwota w zł Struktura % 

A dochody ogółem A = A1+A2 69 658 613,27  100,00% 

A1    dochody bieżące   64 670 890,22  92,84% 

A2    dochody majątkowe   4 987 723,05  7,16% 

B wydatki ogółem B = B1+B2 62 076 382,85  100,00% 

B1    wydatki bieżące   57 672 132,69  92,91% 

B2    wydatki majątkowe   4 404 250,16  7,09% 
     

C wynik finansowy (nadwyżka/deficyt) A-B 7 582 230,42   
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I wynik operacyjny I = II-III 6 998 757,53   

II    dochody bieżące   64 670 890,22   

III    wydatki bieżące   57 672 132,69   

1 wynik na działalności inwestycyjnej 1 = 2-3 583 472,89   

2    dochody majątkowe   4 987 723,05   

3    wydatki majątkowe   4 404 250,16   

 
 
Na wykresie nr 4 przedstawiono porównanie zmian dochodów i wydatków oraz wyniku 

finansowego (nadwyżka/deficyt) budżetu Miasta Chojnowa w latach 2018 – 2021.  
 

Wykres 4 Wynik finansowy miasta w latach 2018-2021 

 

 

Na wykresie nr 5 porównano dochody i wydatki bieżące oraz wynik operacyjny budżetu 
Miasta Chojnowa na przestrzeni lat 2018 – 2021. 

 
 
 
Wykres nr 5 Wynik operacyjny miasta w latach 2018-2021 
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Wykres nr 6 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 2018 – 2021. 

Wykres nr 6 Struktura finansowania wydatków majątkowych w latach 2018-2021 
 

 
 

Podatki i opłaty lokalne  
* Wydano: 
- 5.399 decyzji oraz wysłano 320 wezwań i pism w sprawie podatku od nieruchomości osób 
fizycznych, 
- 501 decyzji ustalających i określających wysokość zobowiązań lub ich zmianę w sprawie 
łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku rolnego, 
- 15 decyzji w zakresie ulg w spłacie należności podatkowych,   
- 9 decyzji w sprawie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, 
- 27 zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis. 
* Sporządzono 123 pisma i wezwania do podatników podatku od nieruchomości osób 
prawnych.  
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* Dokonano czynności sprawdzających w zakresie 405 deklaracji i informacji podatkowych. 
* W zakresie czynszu najmu i dzierżawy wystawiono 675 faktur.  
* Wysłano 1.138 upomnień w sprawie zaległości podatkowych oraz z tytułu użytkowania 
wieczystego. 
* Sporządzono 36 pism do urzędów skarbowych w sprawie podatków oraz wystawiono 182 
tytuły wykonawcze oraz 4 wnioski z rozliczenia 2% wpływów z podatku rolnego, 
przekazywanych na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. 
* Sporządzono 10 wniosków do Sądu o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, 
celem zabezpieczenia zaległości podatkowych na łączna kwotę 350.735,04 zł. 
* Sporządzono 73 pisma i wezwania do podatników i urzędów skarbowych dotyczących opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
* Przeprowadzono 948 czynności sprawdzających w zakresie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
* Wystawiono 630 upomnień oraz wystawiono 157 tytułów wykonawczych na zaległości  
w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
* Wystawiono 38 postanowień o zarachowaniu wpłat za odpady komunalne. 
 

 

 
OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH      

 
Żłobek Miejski 

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie Miasta Chojnowa przy ul. Władysława Sikorskiego 
20 funkcjonuje Żłobek Miejski „Słoneczko”. Do czerwca 2021 pod opieką żłobka znajdowało 
się 50 dzieci, a od września 2021 liczba ta została zwiększona do 54.  
Placówka funkcjonuje 11 miesięcy w roku z jednomiesięczną przerwą urlopową. Zatrudnienie 
obejmuje 13 osób. 
Dzieci przyjmowane są przez cały rok, w miarę występowania wolnych miejsc. Wprowadzono 
również czasowe przyjęcia w miejsce dzieci urlopowanych (u których przewidywana jest 
długotrwała absencja chorobowa lub inna nieobecność). 
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W pracy z dziećmi kadra kieruje się zasadą „nauka poprzez zabawę”. Jednostka realizuje 

cele i zadnia statutowe. Podstawą działań jest dbałość o dobre warunki do rozwoju  
i bezpieczeństwo. W roku 2021, który był drugim rokiem pandemii zajęcia stacjonarne 
przeplatały się z zajęciami opiekuńczymi. Żłobek od 29.03.2021 r. do 18.04.2021 r.  zgodnie  
z obowiązującymi wówczas przepisami nie prowadził stacjonarnej opieki. Wyjątek stanowiła 
opieka dla dzieci pracowników medycznych, służb porządkowych, itp. Wznowienie opieki 
stacjonarnej w zmożonym reżimie sanitarnym nastąpiło 19.04.2021 r. Do końca roku 2021 organizacja 
zajęć stacjonarnych przebiegała bez zakłóceń. 
 
W 2021 r. Gmina Miejska Chojnów otrzymała dofinansowanie na realizację zadań z zakresu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w kwocie 81.600,00 zł 
środki zostały przekazane żłobkowi. 
 
Wychowankowie żłobka brali udział w konkursach plastycznych: 
- „Wiosna”, „Lato”- organizowany przez Stowarzyszenie od serca „Faustynka” z siedzibą  
w Legnicy – wyróżnienie 
- „Legnickie promocje twórczości dzieci i dorosłych - Dolny Śląsk, nasz region”- wyróżnienie 



28 | S t r o n a  
 

 
 

 
W 2021 roku w miesiącu wakacyjnym we własnym zakresie przeprowadzono remonty i naprawy 
usterek, które ujawniają się w toku użytkowania: odnowiono ściany w salach zabaw, holu, części 
korytarza od strony kuchni. 
Cyklicznie, według harmonogramu wykonywane były przeglądy, konserwacja sprzętu  
i wyposażenia oraz na bieżąco wykonywano naprawy. Zakupiono zmywarkę, zamrażarkę, drobny 
sprzęt elektryczny typu: żelazko, czajnik, drobne wyposażenie typu: deska do prasowania, 
siedzisko. Wokół placu zabaw nasadzono 5 drzew tulipanowców. 

 
PRZEDSZKOLA MIEJSKIE      

 
Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie  

 
W 2021 r. do Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 18 w Chojnowie 

uczęszczało średnio 142 dzieci podzielonych na 6 grup wiekowych. Zatrudnienie w placówce 
wynosiło średnio 16 pracowników pedagogicznych i 13 pracowników niepedagogicznych.  
W związku z pandemią jednostka realizowała zajęcia opiekuńcze i wychowawcze zarówno  
w trybie stacjonarnym jak i zdalnym. Od 29.03.2021 r. do 18.04.2021 r. przedszkole prowadziło 
zajęcia zdalne.  
W 2021 r. Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie znalazło się w gronie placówek 
oświatowych, którym przyznano dotację na kwotę 3.000,00 zł na zakup nowości 
wydawniczych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025″ na rok 2021 r. Kąciki biblioteczne w grupach przedszkolnych wzbogaciły się  
w nowe książki, dzięki którym dzieci rozwijają swoje zainteresowania, poszerzają wiedzę, 
ćwiczą zdolności grafomotoryczne, poznają tajniki świata emocji. W ramach realizacji 
wytycznych w/w programu organizowane są akcje czytelnicze, konkursy plastyczne, 
przedsięwzięcia dzielenia się książkami w ramach tzw. bookcrossingu. 
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Przedszkole brało udział w następujących projektach: 
- ekologiczny projekt pn. „Jestem małym przyjacielem przyrody”, którego celem jest 
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie właściwych postaw pro-
ekologicznych i wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie; 
- projekt „Gramy Zmysłami” – główny cel działań to innowacyjne i kreatywne podejście do 
tematyki rozwijania zmysłów u dzieci; 
- innowacyjny projekt „Świętujemy! Freblujemy!” promujący idee pedagogiki Friedricha 
Froebla, wg której wychowanie powinno mieć charakter globalny. W okresie dzieciństwa 
dziecko powinno zdobywać jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego 
samodzielność w działaniu i dochodzeniu do wiedzy. 
 

Sukcesy dzieci uczęszczających do grup 5 i 6 latków w konkursach plastycznych 
organizowanych w ramach projektu legnickiego Stowarzyszenia od Serca Faustynka  
pt. „Wielkanoc na Dolnym Śląsku”. Dzieci z grupy „Grzybki”, „Słoneczka”, „Pszczółki” zajęły 
czołowe miejsca w etapie powiatowym. 
Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców 7.10.2021 r. nieopodal wejścia do Przedszkola 
Miejskiego nr 1 w Chojnowie zagościł pojemnik serduszko. Zebrane w nim plastikowe nakrętki 
przekazywane są na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia.  
 
Inwestycje 

Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym: 
Huśtawka HSTP-02 – zestaw: 2 x siedzisko płaskie, 2 x opona; stalowe belki i kotwy, 
Huśtawka H2-02 – zestaw: 2 x siedzisko płaskie, stalowe belki. 
Plac zabaw BS – 108 
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Łączny koszt inwestycji: 27 300 zł (środki budżetowe: 24 600 zł, wsparcie Rady Rodziców  
- 2700 zł). 
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Modernizacja zaplecza socjalnego dla pracowników przedszkola – szatni pracowniczej 
Wymiana wykładziny podłogowej i oświetlenia, pomalowanie ścian. 

Zakup szafek pracowniczych – 7.681,74 zł  

 
 
 

Remont szatni dla dzieci 
Wykonanie prac rozbiórkowych: 

demontażu paneli podłogowych, listew 
podłogowych, zbijanie tynków. Prace 
wykonawcze m.in.: gruntowanie  
i malowanie ścian, sufitów, podłogi; 
położenie gładzi i tynków; ułożenie płytek 
podłogowych, zamiana punktów 
oświetleniowych wraz z montażem: 
18.872,22 zł 
Zakup szafek dla dzieci – 9.800,00 zł  
Łączny koszt inwestycji: 28.672,22 zł 
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Remont łazienki dla dzieci na I piętrze 
Wykonanie robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych elektrycznych, 

instalacyjnych sanitarnych wod.-kan. i c.o.  
Łączny koszt inwestycji: 72.653,12 zł. 

Przedszkole Miejskie nr 3 
 

Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie przy ul. Ignacego Krasickiego 1 w ramach 
działalności opiekuńczo wychowawczo – dydaktycznej w roku 2021 swoimi działaniami 
obejmowało średnio 185 dzieci w 8 
grupach 8-godzinnych i 2 grupach 5-
godzinnych.  
W placówce zatrudnionych jest średnio 
16 pracowników pedagogicznych i 16 
pracowników niepedagogicznych. 
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i 
logopedyczna obejmowała wszystkie 
dzieci. Praca indywidualna prowadzona 
była z 24 dziećmi. W okresie pandemii 
przedszkole funkcjonowało w zwię-
kszonym reżimie sanitarnym. Okres 
ograniczonej działalności przedszkola 
wynikał z obowiązujących w danym 
czasie aktów prawnych. 

 
 
W roku 2021 przedszkole otrzymało dotację w wys. 3.000,00 zł na zakup książek  

i działania promujące czytelnictwo w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″. Dzieci brały udział w licznych akcjach dotyczących 
czytelnictwa. 
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Dzieci uczestniczyły w następujących programach i projektach zewnętrznych: 

1. „Bliżej ekologii” - projekt promujący działania ekologiczne stowarzyszenie Wrzosowa 
Kraina. 

•  Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba 
•  Dobra segregacja to podstawa. 
•  Dzień zwierząt - pszczoły. 
•  Inscenizacja ekologiczna grupy Grzybki w Żłobku Miejskim w Chojnowie 
•  Sprzątanie Świata 
• Warsztaty "Szumi las" 
2. Akcja Paczka dla Zwierzaczka - Legnickie schronisko 
3. Kubusiowi Przyjaciele Natury. 

 
 
 
Tabela nr 11 Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego w przedszkolach 
 

Rok szkolny 2020/2021 
L.p. 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 
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Wykres nr 7 

 
 
Tabela nr 12 
Rok szkolny 2021/2022 

L.p. Nazwa 
przedszkola 

bez 
stopnia 
awansu 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

1. Przedszkole 
Miejskie  

nr 1 

0 0 4 5 7 16 

2 Przedszkole 
Miejskie  

nr 3 

2 2 5 5 3 17 

 
Wykres nr 8 
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Tabela nr 13 Liczba dzieci w przedszkolach samorządowych 
 
Rok szkolny 2020/2021 

L.p. 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 

 
 
 
Wykres nr 9 

 
 
 
 

Tabela nr 14  
Rok szkolny 2021/2022 

L.p. Nazwa przedszkola Liczba dzieci 
poniżej „0” 

Liczba dzieci  
„0” 

Razem liczba 
dzieci 

1. Przedszkole Miejskie 
nr 1 

96 47 143 

2. Przedszkole Miejskie 
nr 3 

128 61 189 
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Wykres nr 10 

 
 

Na terenie Miasta Chojnowa funkcjonują także Niepubliczne Przedszkola 
Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, niepubliczne przedszkole otrzymuje na 

każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji 
dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota 
przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla gminy. 

 
Tabela nr 15 Liczba dzieci według wieku w niepublicznych przedszkolach w Chojnowie 

Rok szkolny 2020/2021 
L.p. Nazwa przedszkola Wiek 3 -5 lata 

liczba dzieci 

Wiek 6 i 
powyżej 

liczba dzieci 

Razem 
liczba dzieci 

1. Ochronka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek 27 24 51 

2. Przedszkole Niepubliczne 
"SKRZAT" 22 24 46 

3.  Niepubliczne Przedszkole 
Terapeutyczne w Chojnowie 3 11 14 

 
Wykres nr 11 
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Tabela nr 16 
Rok szkolny 2021/2022 

L.p. Nazwa przedszkola Wiek 3 -5 lata 
liczba dzieci 

Wiek 6 i 
powyżej 

liczba dzieci 

Razem 
liczba dzieci 

1. Ochronka Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek 27 23 50 

2. Przedszkole Niepubliczne 
"SKRZAT" 26 20 46 

3.  Niepubliczne Przedszkole 
Terapeutyczne w  Chojnowie - 11 11 

 
Wykres nr 12 

 
 

Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Ochronka funkcjonuje od roku 1986 w budynku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 4. 

Uczęszcza do niej średnio 50 dzieci.  
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Placówka dysponuje dwoma salami do zajęć dydaktycznych, własną kuchnią  
z zapleczem oraz placem zabaw. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli wychowawców  
z przygotowaniem pedagogicznym, pedagog, nauczyciel j. angielskiego oraz dwie osoby jako 
pomoc nauczyciela. Prowadzone są dwie grupy przedszkolne: młodsza to dzieci 3 i 4 letnie 
oraz starsza 5 i 6 letnie, w której realizowane jest roczne przygotowanie obowiązku 
przedszkolnego. Obecnie do placówki uczęszcza 45 dzieci z terenu miasta Chojnowa.  

 
Dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Urząd Miejski wykonana została 

nawierzchnia z poliuretanu na placu zabaw oraz zakupione zostały trzy huśtawki oraz statek 
Diasa do ćwiczeń sprawnościowych.  
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Ochronka doposażona również została w dwie tablice multimedialne oraz dwa laptopy za kwotę 
23.027,88 zł. 
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Przedszkole Niepubliczne „Skrzat” 
Przedszkole Niepubliczne „Skrzat” swoją działalność rozpoczęło w 2012 roku. Mieści się  

w Chojnowie przy ulicy Generała Stanisława Maczka 2. Przedszkole posiada dwie duże, 
przejrzyste sale, szatnię dla dzieci i zaplecze socjalne. Do przedszkola uczęszcza średnio  
46 dzieci. W przedszkolu utworzone są dwie grupy: 5 – 6 latki oraz 3 – 4 latki.  
W roku 2021 do placówki uczęszczało średnio 26 dzieci z Chojnowa. 
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Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne 
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne mieści się w Chojnowie przy ul. Drzymały 4. 

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.  
 

 
W przedszkolu znajdują się 3 sale zabaw dla dzieci, 3 gabinety rehabilitacyjne do terapii 

indywidualnej oraz sala Doświadczania Świata i gabinet Integracji Sensorycznej. Prowadzona 
jest terapia ze specjalistami: logopedą, pedagogiem specjalnym, rehabilitantem  
i psychologiem.   

 
W przedszkolu prowadzone są zajęcie dostosowane do potrzeb i możliwości każdego 

dziecka z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i predyspozycji. Każde dziecko posiada 
Indywidualny Program Terapeutyczny opracowany na podstawie wielo-specjalistycznej 
diagnozy dziecka. W placówce realizowane jest również Wczesne Wspomaganie Rozwoju. 
Kadra przedszkola to doświadczeni pedagodzy z zaangażowaniem  
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i ogromnym sercem oddający się dzieciom. Szczególną troską i opieką otoczeni są również 
rodzice dzieci, którzy mogą liczyć na wsparcie i pomoc ze strony nauczycieli i specjalistów. 
 
W 2021 r. Urząd Miejski przekazał dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie: 
* Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne – 698.018,48 zł, 
* Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – 432.738,35 zł, 
* Niepubliczne Przedszkole „Skrzat” – 394.829,04 zł. 

 
 

SZKOŁY PODSTAWOWE       
 

Działania Gminy Miejskiej Chojnów na rzecz edukacji: 
• przyznano 82 stypendia naukowe oraz 5 nagród sportowych na łączną kwotę 51.300,00 zł. 
• wydano 129 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego dla uczniów na kwotę 

85.113,60 zł. 
• Wydano 3 decyzje w sprawie dofinansowania zakupu podręczników w ramach 

Rządowego Programu „Wyprawka szkolna 2021” na kwotę 1.068,00 zł. 
• Wydano 3 decyzje na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników na łączną kwotę 23.793,98 zł. 
• Wydano 3 zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis. 
• Zorganizowano dowożenie 19 niepełnosprawnych uczniów do szkół i placówek 

specjalnych w Złotoryi, Legnicy i Szklarach Górnych. 
• Przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne o uzyskanie awansu na stopień 

nauczyciela mianowanego dla 4 nauczycieli. 
 

W roku 2021 placówki oświatowe pracowały w zmożonym reżimie sanitarnym. Drugie 
półrocze roku szkolnego 2020/2021 upłynęło w większości na nauce zdalnej. Klasy 1-3 uczyły 
się stacjonarnie od 18.01.2021 r. do 28.02.2021 r., a od 1.03.2021 r. również przeszły na 
nauczanie zdalne. Powrót do nauczania stacjonarnego nastąpił 4.05.2021 r. dla klas 1-3. Starsi 
uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej 31.05.2021 r. W I półroczu roku 
szkolnego 2021/2022, większość zajęć odbywała się w trybie stacjonarnym. Nauczanie zdalne 
dotyczyło wybranych klas, które przechodziły na zdalny tryb nauki w skutek nałożenia 
obowiązku kwarantanny z tzw. „kontaktu”. Zajęcia pozalekcyjne, w dobie pandemii były 
mocno ograniczone. 

 
 

Tabela nr 17 Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2020/2021 oraz 
2021/2022 
Rok szkolny 2020/2021 

L.p. Szkoła Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba uczniów w oddziałach 
I II III IV V VI VII VIII 

1. SP 3 18 461 50 52 54 59 28 95 80 43 
2. SP 4 28 659 71 71 101 83 66 90 102 75 
  46 1120 121 123 155 142 94 185 182 118 
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Rok szkolny 2021/2022 
L.p. Szkoła Liczba 

oddziałów 
Liczba 
uczniów 

Liczba uczniów w oddziałach 
I II III IV V VI VII VIII 

1. SP 3 18 483 55 53 55 54 60 28 101 77 
2. SP 4 29 695 96 70 77 105 86 67 92 102 
  47 1178 151 123 132 159 146 95 193 179 

 
Tabela nr 18 Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego w szkołach 
podstawowych 
Rok szkolny 2020/2021 

L.p. Nazwa 
szkoły 

bez 
stopnia 
awansu 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

1. SP3 2 4 5 5 25 41 
2 SP4 0 2 9 6 41 58 

 
Wykres nr 13 

 
 
Tabela nr 19 
Rok szkolny 2021/2022 

L.p. Nazwa 
szkoły 

bez 
stopnia 
awansu 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

1. SP3 0 1 8 9 27 45 
2 SP4 0 1 11 11 38 61 
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Wykres nr 14 

 
 
Tabela nr 20 Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 
 

Klasa Język polski % Matematyka % Język angielski % 
SP Nr 3 50 34 56 
SP Nr 4 57 48 70 
Miasto Chojnów 54  43  65  
Gmina Chojnów 49  38  52  
Powiat 53  41  59  
Województwo 58 45  66  
Kraj 60  47 66  

 
Wykres nr 15 
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Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie liczyła w 2021 r. średnio 

460 uczniów w 18 oddziałach klasowych. Ze stołówki szkolnej korzystało średnio 105 osób. 
Opieką świetlicową objęto średnio 83 uczniów.  Zatrudnionych było średnio 44 nauczycieli i 
13 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 12,5 etatach. 
 
W roku 2021 szkoła otrzymała następujące dotacje: 
- 139.800,00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z czego w roku 2021 
wykorzystano 122.098,32 zł. Program ma na celu rozwijanie wśród uczniów kompetencji 
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz 
matematyka). Zakupiono m.in. gogle wirtualnej rzeczywistości, aparat fotograficzny  
z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, kamery, drukarkę 3d, itp. 
- 12.000,00 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”. Środki te zostały 
wykorzystane na wyposażenie biblioteki szkolnej oraz zakup książek. 
- 62.779,59 zł w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe. 
 
Inwestycje 

W ramach środków pozabudżetowych wykonane zostały prace upiększające teren 
wokół szkoły, zamontowano tzw. zieloną klasę, nasadzono rośliny. 

Szkoła podejmuje działania nakierowane na ekologię, m. in.: 
-#sadziMY - akcja sadzenia drzewek organizowana przez Prezydenta RP 
Zbiórka karmy dla zwierząt organizowane przez SONAC – 400 kg 
Sprzątanie świata „Myślę, więc nie śmiecę” 
Prowadzone były działania w zakresie profilaktyki uzależnień dla klas ósmych, organizowania 
debat dla uczniów i rodziców. 
 
Tabela nr 21 Egzamin ósmoklasisty 

Klasa Język polski % Matematyka % Język angielski % 
8 A 53 34 62 
8 B 45 33 47 

Szkoła 50 34 56 
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Wykres nr 16 

 
 

 
 
Osiągnięcia i sukcesy uczniów  
- II miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym w Legnickim Polu, 
- III miejsce na etapie wojewódzkim w V Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiadzie wiedzy 
o Św. Maksymilianie,  
- I i II miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Taekwondo Olimpijskim 
w Opolu - walka sportowa i dwubój: dwa powołania do Kadry Polski Młodzików, 
- I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek, Młodzików i Młodziczek w Boksie, 
- I miejsce w pokazie grupowym w Regionalnych Zawodach Woltyżerki oraz II miejsce  
w pokazie indywidualnym, 
- IX i X miejsce w Polsce w Konkursie Olimpus Zadania Logiczne, 
- GRAND PRIX „Festiwalu Kolęd i Pastorałek z Serca” w Łodzi, 
- VII miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej "Olimpus" 
- zakwalifikowanie się do etapu powiatowego konkursu „zDolny Ślązak” z języka angielskiego 
– 5 uczniów i chemii – 2 uczniów. 
W miesiącu grudniu szkoła przystąpiła do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego w ramach 
Legnickiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej.  
W roku 2021 w szkole wydano 17 kart rowerowych. 
Nauczyciele brali udział w cyklu szkoleń „Myślenie krytyczne” oraz szkoleniach: „Ocenianie 
motywujące uczniów do pracy w formie zdalnej i stacjonarnej”, „Technika miękkiego brzuszka 
czyli trudny rodzic w szkole”, „Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności”, „Kolory depresji. 
Nauczycielom o depresji uczniów”, „Elektroniczne zasoby edukacyjne”, „Skuteczne metody 
pracy zdalnej oparte na codziennych realiach szkolnych” i „Cyberprzemoc w szkole – powiedz 
STOP”. 
 
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 4 
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Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie liczyła w 2021 r. średnio 
667 uczniów w 18 oddziałach klasowych. Zatrudnionych było średnio 60 nauczycieli i 27 
pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 27 etatach. 

W roku 2021 szkoła otrzymała następujące dotacje: 
- 202.800,00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” - z czego w roku 2021 
wykorzystano 121.780,40 zł na zakup: zestawów klocków konstrukcyjnych, robotów 
edukacyjnych, mikroskopu, teleskopu, robota edukacyjnego, itp. 
- 84.094,56 zł w ramach dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe. 
 
W roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów wynosiła średnio 667.  
Liczba uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej: średnio 139. 
Liczba uczniów korzystających ze stołówki szkolnej: średnio 197. 
 
Tabela nr 22 Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
 

Klasa Język polski % Matematyka % Język angielski % 
8 A 54 49 77 
8 B 52 41 57 
8 C 64 53 78 
Szkoła 57 48 70 

  
Wykres nr 17 

 
 
Osiągnięcia i sukcesy uczniów 

W Ogólnopolskim konkursie „Galileo” z geografii 4 uczniów uzyskało tytuł laureata,  
z języka angielskiego – 6 uczniów, z biologii – 9 uczniów, z języka polskiego – 2 uczniów,  
z historii 1 uczeń. Z fizyki i chemii – 1 uczeń otrzymał wyróżnienie, z historii 2 uczniów  
i z matematyki 1 uczeń.  
W Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia 6 uczniów zostało wyróżnionych,  
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej wyróżnienie otrzymało 5 uczniów.  Ze względu 
na pandemię zostały mocno ograniczone zawody sportowe. 
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W I semestrze roku 2021/22 uczniowie brali udział w następujących konkursach: Ogólnopolski 
Konkurs Mitologiczny (13 uczniów – 3 laureatów), Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa 
– organizowany przez TPD (10 uczniów – 1 wyróżnienie). 

W konkursie zDolny Ślązak na etapie szkolnym ze wszystkich przedmiotów wzięło 
udział łącznie 79 uczniów. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się tylko 2 uczniów  
(1 z geografii i 1 z biologii).  
W roku szkolnym 2020/2021 szkoła kontynuowała udział w następujących projektach:  
1. Przedsiębiorczość. Jak realizować pomysł? 
2. Ogólnopolski Program Złote szkoły NBP 
3. Archipelag Skarbów.  
4. Szkoła Dobrego Wychowania. 

W programie organizowanym przez NBP „Złote Szkoły”, który ma na celu 
przygotowanie młodych ludzi do swobodnego i bezpiecznego poruszania się w świecie 
finansów, szkoła otrzymała tytuł „Złotej Szkoły NBP” oraz wyróżnienie w kategorii lekcje  
z ekonomią, a także nagrodę pieniężną w wys. 4.000 zł. 
 

Szkoła przystąpiła do programu „Sprawny Dolnoślązaczek” realizowanym  
w porozumieniu ze Szkolnym Związkiem Sportowym, który miał za zadanie zwiększenie 
zainteresowania kulturą fizyczną najmłodszych uczniów szkół podstawowych.  
Współpraca z Dolnośląską Federacją Sportu to udział w projekcie; „Umiem pływać”,  
w którym uczniowie klas 1-3 mogli uczęszczać na bezpłatne zajęcia organizowane na Basenie 
Miejskim. 
 

W szkole systematycznie prowadzone były dla uczniów 24 koła zainteresowań oraz 
zajęcia rozwijające uzdolnienia. Po wprowadzeniu zdalnego nauczania wiele kół 
prowadzonych było przy użyciu aplikacji Teams lub innych platform i komunikatorów,  
a niektóre jak chór Allegro, zespół taneczny Brooklyn oraz koło teatralne zawiesiły swoją 
działalność. 
 

W czerwcu przeprowadzono egzamin na kartę rowerową. Nowe uprawnienia drogowe 
nabyło 37 uczniów szkoły. 
 
Inwestycje 

W roku 2021 Szkoła Podstawowa przeprowadziła następujące inwestycje: 
Przystosowano dwa pomieszczenia do funkcji pokoju nauczycielskiego / sali konferencyjnej – 
wyburzono ścianę między pomieszczeniami (powiększono salę), wymieniono oświetlenie, 
pomalowano ściany, położono panele, zakupiono krzesła, meble, stoły oraz zamontowano 
rzutnik i ekran. 

 



49 | S t r o n a  
 

 
 

 
Przeniesiono gabinet pomocy przedlekarskiej do większego pomieszczenia, wymieniono 
oświetlenie, pomalowano ściany, położono panele – środki budżetowe. 
 

  
Wymieniono oświetlenie, pomalowano ściany i położono panele w salach 106 i 117 oraz  
w pokoju nauczycielskim na I piętrze – środki budżetowe. 
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Zakupiono stoliki i krzesła do sali 210 oraz szafy do sal lekcyjnych w ilości 10 szt., założenie 
rolet – środki własne. 

 
 

Młodzieżowa Rada Miejska Chojnowa 
W Gminie Miejskiej Chojnów funkcjonuje Młodzieżowa Rada Miejska – Uchwała  

Nr XII/54/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa. 
Dnia 28 października 2021 r. przeprowadzono wybory w szkołach podstawowych oraz 
Powiatowym Zespole Szkół i wybrano 15 radnych drugiej kadencji. Pierwsza sesja 
Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa odbyła się 16 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim 
w Chojnowie, na której dokonano wyboru przewodniczącej – Laura Ziembowska, 
wiceprzewodniczącej - Sara Luszniewska i sekretarza - Julia Kamińska. 
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 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ       

 
Placówka działa od 29 grudnia 2003 r. i liczy 30 uczestników. Jest placówką pobytu 

dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. 
 

 
Finansowanie 2021  
Dofinansowanie PFRON (Starostwo Powiatowe w Legnicy) – 650.880,00 zł 
Dofinansowanie ze środków Powiatu – 72.320,00 zł. 
Dofinansowanie ze środków Urzędu Miejskiego (dotacja celowa) – 21 837,69 zł. 
Razem środki: 745 037,69 zł 
 

Pozyskano także środki w ramach programu PFRON, modułu IV w wysokości 
41.291,42 zł. Ze środków pozyskanych z modułu IV zakupiono profesjonalną zmywarko-
wyparzarkę, pralko-suszarkę, wymieniono cały serwis biały oraz sztućce, zakupiono ogromną 
ilość środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji, środków do sprzątania, zakupiono 
dwa sprzęty do rehabilitacji ruchowej.  
 
Wśród uczestników w roku 2021: 
z terenu Chojnowa w zajęciach uczestniczyło – 24 osoby; 
  z terenu gminy Chojnów – 4 osoby; 
  z terenu powiatu złotoryjskiego – 1 osoba; 
  z terenu miasta Legnica – 1 osoba  
Liczba osób zatrudnionych - 11 osób na umowę o pracę oraz 1 osoba na umowę cywilno-
prawną.  
Wśród kadry warsztatu 10 osób jest mieszkańcami Chojnowa, dwie osoby są mieszkańcami 
Gminy Chojnów.  
Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w pracowniach 
terapeutycznych: stolarskiej, ogrodniczo-rękodzielniczej, gospodarstwa domowego, 
komputerowej, plastycznej, kulturalno – oświatowej. 
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Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest 
tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu 
środowiskowego, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie oraz szczegółowej oceny. 
Program jest realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych 
potrzeb.  
 

W roku 2021 warsztat zawiesił działalność ze względu na wystąpienie zakażenia 
wirusem SarsCov-2 w terminie 2-5 marca oraz 9-10 grudnia. Przez większą część roku WTZ 
pracował w systemie hybrydowym. Uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy po 15 osób. 
Zmiany grup odbywały się w systemie tygodniowym, na zakończenie tygodnia zajęć uczestnicy 
otrzymywali zadania do wykonania w domach na kolejny tydzień. Zajęcia w tym systemie 
trwały do 26.09.2021. Zdecydowano o powrocie do zwyczajowej formy zajęć od  
27 września. Od tego czasu nie było zajęć hybrydowych, dwóch uczestników w dalszym ciągu 
przebywało na zajęciach zdalnych (decyzją rodzin). Zajęcia w trybie zdalnym wprowadzone 
zostały od dnia 21.12.2021 i trwały do 7.01.2022.  
 
Rodzaj prowadzonych zajęć: 
- ogólne usprawnianie zachowań życiowych, 
- rozwijanie umiejętności życia codziennego,  
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym,  
- rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,  
- rozwijanie umiejętności zawodowych,  
- trening umiejętności zachowań społecznych, 
- dodatkowe zajęcia dla uczestników Warsztatu: 
spotkania i imprezy realizowane cyklicznie lub okolicznościowo w WTZ: bal przebierańców, 
Walentynki, Dzień Kobiet, Tłusty czwartek, grill na działce WTZ, wyjście do kina, 
grzybobranie, treningi Nording Walking oraz ćwiczenia fizyczne ogólnousprawniające, zabawa 
andrzejkowa, spotkanie wigilijne. 
 
Wykaz wydarzeń społecznych i kulturalnych, w których uczestniczył WTZ Chojnów lub 
mających miejsce w WTZ w Chojnowie w 2021r.:  
- szkolenie warsztatowe dla uczestników warsztatu z zakresu I pomocy przedmedycznej,  
- udział w posiedzeniu Ogólnopolskiego Forum WTZ,  
- udział w warsztacie online organizowanym przez Zespół Badawczy Fundacji im. Królowej 
św. Jadwigi, pt. Edukacja, Rehabilitacja i co dalej? W ramach projektu nn. Aktywni 
Niepełnosprawni - Narzędzia Wsparcia Samodzielności Osób Niepełnosprawnych,  
- dzień kolorowej skarpetki, 
- wystawa prac w Miejskiej Bibliotece Publicznej - „Malujemy samodzielnie i z pomocą – 
Zielono mi”. 
- udział w module IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach 
programu pozyskano 41.291,42 zł. W ramach działań wsparcia psychologicznego opracowano 
broszurkę, która została przekazana rodzinom.  
 

Warsztat został zaproszony przez PUP oraz telewizję regionalną do udziału w spocie 
dotyczącym środków pozyskiwanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. WTZ gościł 
redaktorów TV Wrocław, a program był kilkukrotnie emitowany w telewizji regionalnej.  
Warsztat był także zapraszany do projektów organizowanych w zaprzyjaźnionych placówkach 
– m.in. „Niepełnosprawni na szczytach gór”, „Dolnośląski Kolorowy Festiwal Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych” w Ścinawie oraz „Poranne espresso”.  
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Niewątpliwym osiągnięciem oraz prezentacją placówki był udział w Ogólnopolskich 
Warsztatach Artystycznych – Łazy 2021 i I miejsce oraz puchar Starosty Koszalińskiego. Do 
tego konkursu nasz WTZ został zakwalifikowany po sprawdzeniu pięknych prac uczestników, 
przesłanych w etapie kwalifikacji. Część uczestników miała możliwość bezpłatnego wyjazdu 
na plener oraz warsztaty w Łazach. 

 

 
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o samorządzie gminnym mieniem komunalnym 

jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób 
prawnych, w tym przedsiębiorstw. Na kategorię mienia (majątku) składają się wszelkie prawa 
podmiotowe majątkowe – przysługujące gminom oraz gminnym osobom prawnym - takie jak 
w szczególności: własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użytkowanie, 
służebność, zastaw 
I. Prawo własności oraz inne niż własność prawa majątkowe Gminy Miejskiej Chojnów 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. łączna powierzchnia terenów należących do Gminy 
Miejskiej Chojnów wynosiła 243 ha, w tym: 
- w granicach administracyjnych miasta 222 ha, 
- poza granicami miasta 21 ha - na terenie gminy Chojnów we wsi Goliszów i Michów,  
w tym: 
44 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa "Młodość" w Chojnowie, Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Złotoryi, 
Polski Związek Działkowców, Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich "Florian" we 
Wrocławiu, TAURON dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Bank Spółdzielczy  
w Chojnowie), 
1 ha - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, 
22ha - grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym 
osobowości prawnej, w tym 9 ha na terenie wsi Goliszów i Michów. 
 
176 ha – grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości,  
są to m.in.: 
*grunty zabudowane i zurbanizowane: 104 ha, w tym: 
- mieszkaniowe - 17 ha, 
- przemysłowe - 2 ha, 
- inne zabudowane - 10 ha, 
- zurbanizowane niezabudowane - 8 ha, 
- rekreacyjno-wypoczynkowe - 23 ha, 
- tereny komunikacyjne, drogi - 41 ha, 
- tereny kolejowe 3 ha, 
*użytki rolne 67 ha, w tym: 
- grunty orne 53 ha (12 ha w Goliszowie), 
- łąki 6 ha, 
- pastwiska 5 ha, 
- grunty pod rowami 2 ha, 
- nieużytki 1 ha. 
*grunty leśne - 2 ha 
*grunty pod wodami - 3 ha, w tym: 
- grunty pod wodami płynącymi - 1 ha 
- grunty pod wodami stojącymi - 2 ha. 
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Grunty o pow. 3,11 ha położone są na terenie objętym granicami Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej – Podstrefa Chojnów – grunty do zainwestowania (ujęte w użytkach rolnych j/w). 
 
Nieruchomości stanowiące własność miasta 
* 880 lokali mieszkalnych, w tym: 87 lokali socjalnych, 26 lokali użytkowych i 120 garaży 
objętych umowami najmu,  
* budynek Dom Schrama - obiekt wpisany do rejestru zabytków oddany w użyczenie dla 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (część pomieszczeń) oraz Powiatowego 
Urzędu Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie (część pomieszczeń), 
* Żłobek Miejski „Słoneczko” przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, 
* Przedszkole Miejskie Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego,  
* Przedszkole Miejskie Nr 3 przy ul. Ignacego Krasickiego,  
* Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej przy ul. Władysława Reymonta  
* budynek przy ul. Kościuszki po SP 3, 
*Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka przy ul. Jana Kilińskiego wraz  
z międzyszkolnym basenem krytym i budynkiem szkoły przy ul. Stanisława Konarskiego, 
* budynek przy ul. Kolejowej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
* 2 budynki administracyjne przy Placu Zamkowym 1 - siedziba Urzędu Miejskiego, 
* budynek przy ul. Jarosława Dąbrowskigo 15 – była siedziba straży pożarnej 
* Targowisko miejskie przy ul. Grodzkiej teren o pow. 32,71 ar. 
* Park Piastowski o pow. 11,54 ha. Założenie parkowe powstało w 1885 roku.  
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* Park Śródmiejski im. Józefa Piłsudskiego o powierzchni 1,77 ha, który wpisany jest do  
rejestru zabytków.  
 

 
 
* Staw przy ul. Okrzei i staw przy ul. Bielawskiej, o łącznej pow. 3,11 ha,  
oddane w użyczenie Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, 
* 14 ogrodów zabaw, 
* 4 boiska wielofunkcyjne: przy SP Nr 3 i SP Nr 4, przy Stadionie Miejskim, kompleks boisk 
wielofunkcyjnych wykonanych w ramach programu „Orlik” przy ul. Kilińskiego, 
* 5 siłowni terenowych: w sąsiedztwie „Orlika” przy ul. Jana Kilińskiego, przy Morskim Oku, 
przy Miejskim Domu Kultury, Sportu i Rekreacji (2 siłownie) i przy ul. Samorządowej, 
* Cmentarz Komunalny o pow. 8,24 ha wraz z budynkami: administracyjnym, gospodarczym, 
kaplicą oraz chłodnią, 
* 4 wiaty autobusowe, 
* Drogi miejskie oraz obiekty inżynierskie będące w posiadaniu Miasta takie jak: 2 mosty przy 
ul. Złotoryjskiej i Wolności,  
* most stalowo-żelbetowy w pobliżu ul. Okrzei 
* 3 kładki dla pieszych nad rzeką Skorą. 

 
Obiekty oddane w trwały zarząd Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej:  
* oczyszczalnia ścieków we wsi Goliszów, 
* 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, 
* ujęcia wody pitnej we wsi Michów (6 studni), we wsi Piotrowice obręb Konradówka 
(5 studni) wraz z siecią wodociągową oraz ujęcia „Jaroszówka” (studnie głębinowe we wsi 
Goliszów i Biała), 
* wieża ciśnień w Parku Piastowskim z systemem monitoringu poziomu wody oraz systemem 
alarmowym w razie włamania, 
* dwie hydrofornie przy ul. Samorządowej i ul. gen. Wł. Sikorskiego, 
* przepompownia wody wraz z obiektami infrastruktury technicznej przy ul. Okrzei, 
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* Składowisko Odpadów Komunalnych we wsi Biała - po zakończonej rekultywacji 
składowiska w 2020 r. grunt stanowi własność Gminy Chojnów.  
 
Obiekty oddane umową użyczenia do bezpłatnego używania przez n/w jednostki gminy: 
* Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji:  
- budynek przy ul. Stanisława Małachowskiego, wyposażony w salę kinową, kręgielnię, salę 
fitness, pracownię plastyczną i muzyczną,  
- stadion sportowy wraz zapleczem socjalnym, a także teren skateparku i pumptracka przy  
ul. Brzozowej  
*- Miejska Biblioteka Publiczna - budynek przy Pl. Zamkowym 2, w. którym funkcjonuje 
Społeczne Ognisko Muzyczne i Urząd Stanu Cywilnego, 
* Muzeum Regionalne przy Pl. Zamkowym 3, w którym funkcjonuje sala ślubów USC, Baszta 
Tkaczy przy ul. Tkackiej - obiekty wpisane do rejestru zabytków, 
* Przychodna Rejonowa: budynek przy ul. Legnickiej i budynek Centrum Medycznego przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 11.  
 
Gmina nie posiada innych praw majątkowych w postaci akcji, udziałów w spółkach oraz 
wierzytelności. 
 
Zmiany w stanie mienia Gminy od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.: 
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych 
- w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców sprzedano 21 lokali przy 
zastosowaniu bonifikaty 75% i 80% przy jednorazowej wpłacie ceny lokalu, 
- w drodze przetargu nieograniczonego - lokal mieszkalny położony przy ul. Grunwaldzkiej 12. 
- w drodze przetargu ograniczonego - lokal użytkowy nr 1a przy ul. Chmielnej 2. 
2. Sprzedaż innych nieruchomości 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano: 
 - 3 działki niezabudowane, położone przy ul. Jana Pawła II, przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, 
 - 4 działki niezabudowane, położone przy ul. Gabrieli Zapolskiej, przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, 
 - nieruchomość niezabudowaną, położoną przy ul. Tulipanowej przeznaczoną pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, 
 - 8 działek niezabudowanych przeznaczonych pod budowę garaży przy ul. Parkowej oraz 4 
działki przy ul. Zielonej, 
- lokal użytkowy nr 1a przy ul. Rynek 4 oraz lokal użytkowy nr 1b przy ul. Kolejowej 25, 
w drodze bezprzetargowej 
 - na rzecz dotychczasowych najemców sprzedano 3 garaże przy ul. Witosa oraz 2 garaże przy 
ul. Kolejowej, 
 - 2 działki na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości przy  
ul. Bolesławieckiej oraz ul. Okrzei, 
3. Nabycie nieruchomości 
W drodze dziedziczenia Gmina Miejska Chojnów nabyła ½ udziału w lokalu mieszkalnym 
położonym przy ul. Kilińskiego 29B/5 w Chojnowie (powierzchni mieszkania 37,10 m kw.). 
 
Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw 
majątkowych w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 
• sprzedaż nieruchomości – 3.082.688,68 zł, 
• opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania - 13.240,49 zł, 
• użytkowania wieczystego gruntu od osób prawnych i fizycznych - 42.927,46 zł, 



57 | S t r o n a  
 

 
 

• opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 173.740,55 zł, 
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 37.911,47 zł. 
 
 
W okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 wydano: 
* 20 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,  
* 23 informacje o wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntów i 6 informacji  
o wysokości rocznej opłaty przekształceniowej, 
* Gmina nie wykonała prawa pierwokupu w odniesieniu do trzech działek położonych  
w obrębie Miasta Chojnowa, 
* 17 decyzji zatwierdzających podział działek, 
* 9 zawiadomień o ustaleniu numerów porządkowych dla nieruchomości oraz  
2 zaświadczenia potwierdzające nadanie numeru porządkowego. 
* 17 zezwoleń na wykreślenie hipotek obciążających nieruchomości lokalowe z tytułu  
 zwrotu bonifikaty, 
* 20 zaświadczeń na wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o roczne opłaty 
przekształceniowe, w związku z wniesieniem opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów, 
* 35 wypisów i wyrysów, 51 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta oraz 14 postanowień pozytywnie opiniujących podziały działek pod 
względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, 
 * Przygotowano i przeprowadzono 28 przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości. 
 * Zawarto 27 umów dzierżawy gruntu pod ogrody przydomowe i podwórka, pawilon handlowy 
na targowisku miejskim oraz 3 umowy najmu na kiosk handlowy przy  
ul. Legnickiej i lokal użytkowy przy ul. Dąbrowskiego, 
* Zawarto 25 umów użyczenia na postawienie wiat śmietnikowych przez Wspólnoty 
Mieszkaniowe, 
* Założono kartę OT na wprowadzenie do ewidencji środków trwałych nieruchomości  
gminnych oraz 64 karty PT i 60 kart LT w związku ze sprzedażą, podziałem i łączeniem działek. 
 
Zasoby środowiska kulturowego 

Zasoby środowiska kulturowego miasta tworzą przede wszystkim obiekty i tereny 
zabytkowe ujęte w rejestrze zabytków i w ewidencji zabytków oraz tereny objęte strefami 
konserwatorskimi ustalonymi w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego, a 
także stanowiska archeologiczne. 

Ilość obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz wpisanych do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków ulega sukcesywnym uzupełnieniom. Na terenie Chojnowa jest 369 
zabytków nieruchomych, wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, w tym 16 zabytków 
wpisanych do rejestru zabytków oraz 19 stanowisk archeologicznych. 
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Tabela nr 23 Obiekty wpisane do rejestru zabytków podlegające 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 (obiekt 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 

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, nasta-

wnie, wiaty peronowe  
i pomieszczenia zawiadowcy  
w Zespole Stacji Kolejowej 

 A/2806/807/L 28.12.1987 

16 ul. Goleszańska Zespół przemysłowo-admi-
nistracyjny dawnej cukrowni 

 A/2805/832/L 28.12.1988 

 
Planowanie przestrzenne 

Aktualnie 19 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuje 100% 
powierzchni Chojnowa,  

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/215/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 sierpnia 
2021 r. Miasto Chojnów przystąpiło do zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla wybranych terenów. Zgodnie z Umową Nr 5/2021, zawartą w dniu 16 
września 2021 r. prace projektowe wykonuje pracownia „AGLOPLAN” Magdalena 
Obertaniec-Miecierz, z siedzibą w Legnicy. Procedurę zmiany miejscowych planów 
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zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po uwzględnieniu 25 wniosków, złożonych 
przez osoby fizyczne, podmioty prawne oraz jednostki samorządowe.  

Politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania przestrzennego miasta określa 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa. 
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale ustalenia w nim zawarte są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.  
M.in. dla zachowania wartości kulturowych Chojnowa, wyznaczone zostały obszary: 
- ścisłej ochrony konserwatorskiej ośrodka historycznego miasta, obejmującego obszary 
szczególnie wartościowe, o zachowanej historycznie strukturze przestrzennej, w tym zabudowę 
staromiejską oraz Park Śródmiejski. W obszarze obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań 
i ustaleń konserwatorskich zmierzających do zachowania uczytelnienia historycznego układu 
przestrzennego oraz konserwacji jego głównych elementów, 
- ochrony konserwatorskiej nowożytnego układu urbanistycznego kształtowanego do 1945 r., 
który obejmuje 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. 
- obserwacji archeologicznej OW obszar obowiązujący dla historycznej części miasta  
o średnio-wiecznej metryce. 

Miasto Chojnów jest również w trakcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/238/21 Rady Miejskiej 
Chojnowa z dnia 14.12.2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Chojnowa. Tak jak w przypadku zmiany planów miejscowych, dokumentację projektową 
zapewnia pracownia „AGLOPLAN”. 

 

 Ochrona środowiska to całokształt działań podejmowanych przez ludzi w celu 
zachowania możliwie naturalnego charakteru środowiska przyrodniczego, gwarantującego 
ciągłość przebiegu najważniejszych procesów zachodzących w biosferze oraz utrzymanie 
środowiska  
w stanie zapewniającym optymalne warunki życia  Działania ochronne skupiają się na 
racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi zgodnie  
z zasadą zrównoważonego rozwoju, zapobieganiu i przeciwdziałaniu zjawiskom oraz procesom 
wywierającym szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze lub przyczyniającym się do jego 
zniszczenia, uszkodzenia, zanieczyszczenia  
Ochrona środowiska to m.in. ochrona powietrza atmosferycznego, ochrona wód, ochrona gleb, 
ochrona zasobów naturalnych (odnawialnych i nieodnawialnych), ochrona przed hałasem, 
ochrona zwierząt. 
 

Miasto Chojnów w oparciu o opracowany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
podejmowało działania zmierzające do poprawy jakości powietrza na terenie miasta. Do 
kluczowych działań należy zaliczyć: 
- modernizację oświetlenia ulicznego (wymiana obecnie stosowanych lamp sodowych na LED-
owe), 
- promowanie prac termomodernizacyjnych budynków, 
- propagowanie oraz wspieranie wykorzystania energii odnawialnej, w szczególności instalację 
kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, 
- redukcję niskiej emisji poprzez rozbudowę alternatywnych sposobów zasilania w ciepło 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zasoby-naturalne
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(głównie instalacje gazowe – szczegóły na str. 62) 
- propagowanie transportu rowerowego (budowa ścieżek rowerowych), 
- zwiększanie świadomości społeczności lokalnej w zakresie oszczędności energii oraz 
podejmowania działań promujących wszelkie sposoby redukcji emisji CO² i wykorzystania 
źródeł odnawialnych. 
Na terenie miasta zamontowane są trzy czujniki jakości powietrza. Czujniki umieszczone są na 
następujących budynkach: 
- ul. Sikorskiego 20 - Żłobek Miejski, 
- ul. Małachowskiego 7 - MOKSiR, 
- pl. Zamkowy 1 - Urząd Miejski. 
Ponadto zamontowane są dwie tablice informacyjne wskazujące aktualny stan powietrza na 
budynku Urzędu Miejskiego i budynku basenu miejskiego. 
Wyniki dostępne są na stronie miasta i darmowej aplikacji na urządzeniach mobilnych. 
W ramach akcji antysmogowej przeprowadzono 5 kontroli z udziałem funkcjonariuszy 
Komisariatu Policji w Chojnowie w zakresie spalania niedozwolonych substancji. 
 
Informacja o stanie jakości powietrza na terenie miasta w roku 2021 na podstawie danych 
z urządzeń monitorujących. 
 

Wyniki pomiarów jakości powietrza w mieście Chojnów od 01.01.2021r - 31.12.2021r. 
 

Ocena jakości powietrza w 2021r. 
Lp. Indeks jakości powietrza, liczba dni w roku 

1. Bardzo dobry 142 
2. Dobry 142 

3. Umiarkowany 49 
4. Dostateczny 18 

5. Zły 12 
6. Bardzo zły 3 

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 to mieszanina bardzo małych cząstek stałych i kropelek cieczy 
utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki jak np.: siarkę, związki 
organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz 
alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). 
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. 
* 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, wyniki pomiarów można obserwować na zamontowanych 
Zestawach Edukacyjnych do wizualizacji jakości powietrza w Szkole Podstawowej Nr 3  
i Szkole Podstawowej Nr 4. 
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1. Punkt programu Czyste Powietrze  
 Na mocy porozumienia Gminy Miejskiej Chojnów z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w budynku Urzędu Miejskiego  
w Chojnowie od czerwca 2021 roku został uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjno - 
Informacyjny Programu Czyste Powietrze. 
W ramach prowadzonego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze 
prowadzono konsultacje indywidualne, przeprowadzono 4 spotkania informacyjno-
konsultacyjne oraz przyjęto łącznie 6 wniosków o dofinansowanie. 

 
2. Wymiana źródeł ciepła ze środków z budżetu Gminy Miejskiej Chojnów 
 Na podstawie § 5 uchwały Nr XXXVIII/186/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 
25.03.2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków 
budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych  
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa ogłoszony został nabór wniosków 
w ramach programu ograniczania niskiej emisji na obszarze Chojnowa. Złożono 59 wniosków 
o udzielenie dotacji. 
 Rozliczonych zostało 39 wniosków o wypłatę dotacji celowej ze środków budżetu 
miasta na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie 
Chojnowa na łączną kwotę 91.248,47 zł. 
 

 
 
Zarządzanie kryzysowe 
 Samorząd obsługiwał i finansował aplikację SiSMS - system ostrzegania  
i alarmowania mieszkańców miasta, dzięki któremu błyskawicznie przekazywano wiadomości 
odbiorcom. Ponadto zamieszczano informacje – powiadomienia o zagrożeniach na miejskich 
stronach internetowych oraz słupach ogłoszeniowych miasta. 
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 Jednym z elementów systemu wczesnego ostrzegania SISMS jest funkcjonująca 
w Chojnowie aplikacja „Blisko”, za pomocą której mieszkańcy bezpłatnie mogą otrzymywać 
informacje dotyczące m.in. występujących niebezpiecznych zdarzeń (wichury, ulewne deszcze, 
obostrzenia dot. epidemii, upały, powodzie). 
W systemie zarejestrowanych jest 689 osób. 
 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. 
 
Uczestniczono w: 
- ćwiczeniach obronnych oraz w treningach zgrywających system wczesnego ostrzegania  
i alarmowania o zagrożeniach województwa dolnośląskiego. 
- wojewódzkim ćwiczeniu obronnym „SUDETY-21”. 
- treningu w systemie ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. 
- ćwiczeniu obronnym Wojewody Dolnośląskiego „STAŁY DYŻUR”. 
- treningu akcji kurierskiej Wojewody Dolnośląskiego. 
Wydano 5 decyzji uchylających obowiązek świadczeń na rzecz obrony kraju oraz  
19 decyzji nakładających obowiązek świadczeń rzeczowych na rzecz obrony kraju. 

 
Zieleń miejska 

 Wydatki budżetowe w łącznej wys. 365.493,23 zł zostały przeznaczone m.in. na 
pokrycie wydatków bieżących związanych z konserwacją parków i zieleńców, zieleni 
przyulicznej i powierzchni parków, zakupu materiału roślinnego do nasadzeń na terenach 
zieleni miejskiej, zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie między innymi:  
- utrzymanie zieleni w zakresie drzewostanu; 
- cięcia pielęgnujące - 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.  
 
Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta w 2021 r. realizował podmiot prywatny, 
wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz pracownicy zatrudnieni przez Urząd. 
Firma zewnętrzna „Agro-Świt” z Chocianowa zajmowała się przede wszystkim koszeniem 
największych terenów zielonych miasta, pielęgnacją zieleni w Rynku oraz przy ul. Sikorskiego, 
a także nasadzeniami kwiatów, ich pielęgnacją i podlewaniem. Wykonawca zajmował się 
również utrzymywaniem czystości na wymienionych terenach, naprawami  
i malowaniem ławek oraz koszy ulicznych.   
Wykonaniem nasadzeń roślin na terenie Chojnowa zajmowało się Gospodarstwo Rolno-
Ogrodnicze z Jerzmanowic. 
 
 W rabatach posadzonych zostało 3.450 sztuk pelargonii w trzech różnych kolorach oraz 
1.600 roślin z gatunku starzec popielaty. Posadzono kwiaty w gazonach  
i donicach m.in. bratki ogrodowe, pelargonie, aksamitki, niecierpki, chryzantemy. Łącznie  
w 2021 r. zostało posadzonych 12.329 szt. roślin kwitnących, w tym: 6754 szt. pelargonii, 500 
szt. bratków, 1950 szt. roślin z gatunku starzec popielaty, 1050 szt. aksamitek, 1995 szt. 
niecierpka, 80 szt. chryzantem. Dodatkowo nasadzenia były uzupełnione roślinami z gatunku 
bluszcz pospolity oraz wilec. 
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* Przeprowadzono 13 oględzin drzew w związku z zamiarem ich usunięcia przez osoby 
fizyczne. Wydano 11 decyzje zezwalające na usunięcie drzew. 

 
Tabela nr 24 Drzewa pomnikowe w Chojnowie - wykaz 

Nr 
ewiden. Nazwa polska Nazwa łacińska Nazwa własna Lokalizacja 

1. Klon jawor Acer pseudoplatanus Jacuś ul. Konarskiego 4 

2. Iglicznia 
trójcieniowa Gleditsia triacanthos Kolczatki 

Skrzyżowanie ul. 
Poźniaków - ul. 

Reja 

3. Buk pospolity 
czerwonolistny Fagus sylvatica Grześ ul. Piotrowicka 2 

4. Dąb 
bezszypułkowy Quercus robur Szafer 

Park przy 
Powiatowym 

Zespole Szkół, ul. 
Poźniaków 

5. Platan klonolistny Platanus aceritolia Willd 

Park przy 
Powiatowym 

Zespole Szkół,  
ul. Poźniaków 

6. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jowisz Park przy PZS, 
 ul. Poźniaków 

7. Wiąz szypułkowy Ulmu laevis Pall Orfeusz Park przy PZS  
ul. Poźniaków 

8. Dąb 
bezszypułkowy Quercus robur L. Druid Teren przy ul. 

Legnickiej 18 

9. Dąb szypułkowy Quercus robur Lech Teren przy ŚDS,  
ul. Reja 

10. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Czech Skwer przy rzece 
Skora, ul. Wolności 



64 | S t r o n a  
 

 
 

11. Kasztanowiec 
biały Aesculus hippocastanum Rus ul. Konarskiego 4 

12. Kasztanowiec 
biały Aesculus hippocastanum Schiller Park Śródmiejski 

13. Kasztanowiec 
biały Aesculus hippocastanum Słowacki Park Śródmiejski 

14. Buk pospolity Fagus sylvatica Mickiewicz Park Śródmiejski 

15. Grab pospolity Carpinus betulus Siedmiu 
Wspaniałych Park Śródmiejski 

16. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lem Park Śródmiejski 

17. Klon pospolity Acer platanoides Miłosz Park Śródmiejski - 
teren MBP 

18. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Reymont Park Śródmiejski 
19. Klon pospolity Acer platanoides Sienkiewicz Park Śródmiejski 

20. Kasztanowiec 
biały Aesculus hippocastanum Jasiu Park Śródmiejski 

21. Klon jawor Acer pseudoplatanus Piotruś Park Śródmiejski 
22. Dąb szypułkowy Quercus robur Zbysiu Park Śródmiejski 
23. Dąb czerwony Quercus rubra Jurek Park Śródmiejski 
24. Topola szara Populus x canescens Majka Park Śródmiejski 
25. Cis pospolity Taxus baccata L. Pocztowiec ul. Dąbrowskiego 20 
26. Cis pospolity Taxus baccata L. Jagiełło ul. Dąbrowskiego 8 

27. Buk pospolity Fagus sylvatica Kopernik Park przy PZS,  
ul. Poźniaków 

 

Parki miejskie 

Park Śródmiejski nad rzeką Skorą, 
usytuowany jest w bliskości Zamku 
Piastów legnicko-brzeskich oraz 
budynku Urzędu Miejskiego, powstał 
w miejscu dawnych fortyfikacji 
miejskich. Został wpisany do rejestru 
zabytków 13.05.1977 r. Słynie z dużej 
ilości pomników przyrody. 
Wyjątkowym okazem jest grupa 
zrośniętych razem grabów pospolitych  
o nazwie „Siedmiu wspaniałych”.  
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. 



65 | S t r o n a  
 

 
 

  
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 
chmielowego 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.  
 
Program ochrony zwierząt 

Gmina Miejska Chojnów zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt opracowała „Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Chojnowa na rok 2021”. 
• 24 bezdomnym zwierzętom zapewniono opiekę umieszczając je w schronisku. 
• w ramach programu, przeprowadzono sterylizację 58 bezdomnych kotek.  
• w ramach programu przeprowadzono kastrację 10 bezdomnych kotów. 
 
 

 
W 2021 roku realizowano zadania z zakresu m.in. przebudowy dróg, budowy 

oświetlenia ulicznego, budowa terenów rekreacyjnych - skatepark, pumptrack oraz plac zabaw, 
remonty obiektów oświatowych.  
Wartość pozyskanych środków zewnętrznych, z których sfinansowano zadania inwestycyjne  
w 2021 roku to 1.755.680,00 zł. 
W 2021 r. na terenie Chojnowa zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 
 
Przebudowa ul. Bielawskiej z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci 
oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego 
hydrantu. Przebudowa obejmowała odcinek od ul. Dąbrowskiego do ul. Kusocińskiego na 
długości ok. 328 m. Nawierzchnia ulicy wykonana została z masy asfaltowej od ul. 
Dąbrowskiego do ul. Solskiego, w części od ul. Solskiego do ul. Kusocińskiego z kostki 
betonowej.  
 
Zawarta umowa obejmowała budowę 26 miejsc parkingowych i chodników z kostki betonowej, 
zjazdów oraz placu pod zbiórkę odpadów, wykonanie sieci oświetlenia ulicznego 
zawierającego montaż 10 słupów oświetleniowych z oprawami LED, wykonanie odwodnienia 
poprzez system kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu i przebudową 
części infrastruktury telekomunikacyjnej. 
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Zadanie zrealizowała firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp, z o.o. z siedzibą 
w Jeleniej Górze, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. Inwestycję zrealizowano zgodnie  
z umową, zakończono w terminie. Koszty realizacji umowy to 726.837,61 zł. Łącznie wydatki 
dotyczące realizacji zadania wyniosły 742.606,21 zł i zostały w całości sfinansowane ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Budowa terenu rekreacyjnego – Skateparku i Pumptracka wraz z dojściami  
i elementami małej architektury 
 

Wykonawcą zadania była firma TECHRAMPS Sp. z o.o. Sp. k. z Krakowa. Wartość 
zadania wyniosła 1.402.613,87 zł. Umowa została zawarta w dniu 11.05.2021 r.  
Skatepark jest dwupoziomowy, w formie pięciokąta, środek obiektu to miejsce do ćwiczenia 
jazdy street workout, a więc jazdy po elementach przypominających miejską infrastrukturę. 
Górny poziom skateparku dodatkowo został wzbogacony o element z poręczami łamanymi oraz 
murek pochylony w dół.  
 

Pumptrack składa się z czterech torów, które łączą się za sobą bandami oraz centralnym 
punktem pumptracka w kształcie ronda. Na terenie rekreacyjnym zamontowano tablicę 
informacyjną z regulaminem obiektu oraz ławki i kosze na odpady, ponadto została posiana 
trawa.  
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W ramach zadania wykonano również oświetlenie obiektu. 
Na realizację zadania pozyskano środki w wysokości 671.800,00 zł z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - 
Sportowa Polska Edycja 2021.  
 

 

Budowa ogrodzenia panelowego na terenie skateparku 
i pumptracka.  

Wykonawcą była firma DEUX Tomasz Dysiewicz  
z Siedliska. W ramach zadania zamontowano panele 
ogrodzeniowe z podmurówką, bramą wjazdową i furtką. 
Wartość umowy 41.528,42 zł.  

 
 
 
 

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego 
W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej o długości 

413,05 m oraz 19 przykanalików o długości 105,60 mb. Zadanie obejmowało również budowę 
19 przykanalików deszczowych o długości 106,55 m oraz sieć wodociągową  
o długości 440,50 m wraz z 19 przyłączami wodociągowymi o długości 111,55 m. Wykonano 
4 hydranty.  
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Zadanie zostało zrealizowane przez firmę ROBKOM Sp. z o.o. z Legnicy. Umowę 
zawarto w dniu 07.06.2021 r. na kwotę 461.329,00 zł oraz aneks do umowy na roboty 
dodatkowe na kwotę 27.528,42 zł. Łączna wartość inwestycji 488.857,42 zł.  
Wydatek w wysokości 203.054,05 zł został sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 
 

Przebudowa drogi ul. Słowiańskiej w zakresie zmiany nawierzchni drogowej oraz 
budowy kanalizacji deszczowej. 

Umowa na realizację zadania została zawarta 24.03.2020 r. Długość przebudowywanego 
odcinka to 124 m. nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej. Wykonawcą była firma 
„MK Granit” Mariusz Gąsior z siedzibą w Chojnowie na łączną kwotę 305.870,33 zł. 

 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa - Gen. Stanisława Maczka 

Umowa na realizacje zadania została zawarta w dniu 02.02.2021 r. na kwotę 36.799,14 zł.  
W ramach zadania zostało posadowionych 10 słupów wyposażonych w oprawy oświetleniowe 
LED. Prace budowlane przy ul. Andersa wykonali: Konsorcjum Maciuś Handel i Usługi Artur 
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Guściora z Chojnowa oraz FHU Świetlik Krzysztof Marciniszyn z Chojnowa. Łączna kwota 
wydatków wyniosła 39.394,44 zł. 

Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 
 
 

 
Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej 

Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 
02.02.2021 r. na kwotę 95.000,00 zł. 
Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Legnickiej na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania 
z ul. Sikorskiego (za stacją paliw) wraz  
z wykonaniem oświetlenia - posadowienie słupów 
wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED - 15 kpl,  
w tym 6 kpl. do doświetlenia przejść dla pieszych  
(3 przejścia).  

Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Elektros" Sp. z o.o.  
z siedzibą w Bolesławcu. Łączna kwota wydatków wyniosła 
98.825,30 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
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Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym przy Miejskim Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji.  

Umowę na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Dąbrowskiego dz.  
nr 12/10, obręb nr 0004, Chojnów zawarto z firmą BabyCam Paweł Chodkowski z siedzibą  
w miejscowości Reguły. Prace rozpoczęto 13.09.2021 r. a zakończono 16.09.2021 r. W ramach 
zadania zamontowano 3 zestawy zabawowe, karuzela tarczowa z siedziskiem, huśtawka 
potrójna, zestaw sprawnościowy. Zamontowane urządzenia są nowoczesne, posiadają 
różnorodne panele edukacyjne, sensoryczne oraz elementy ruchome. Urządzenia zostały 
dobrane tak, aby stymulowały wszechstronny rozwój fizyczny dziecka oraz umożliwiały 
jednoczesną zabawę w dużej grupie dzieci. Dzięki temu dzieci uczą się nawiązywać relacje  
z rówieśnikami oraz współpracować w grupie. Wartość zamówienia wyniosła 129.765,00 zł. 
Łączna wartość realizacji zadania, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na 
zagospodarowanie terenu oraz prace polegające na wymianie piasku 139.974,00 zł. 
 

Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3. 
Przeprowadzono prace remontowe dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3. 

Wykonawcą była firma Budownictwo Dekarsko-Blacharskie Tynkarstwo, Murarstwo, 
Malowanie Rafał Tomczyk z siedzibą w miejscowości Otoka. Umowa o roboty budowlane 
została zawarta 25.10.2021 r. na kwotę 104.680,84 zł. Przedmiot zamówienia obejmował 
pokrycie dachu papą termozgrzewalną z aluminium na papie. 
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Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 
zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ”. 

W ramach zadania 07.10.2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą Pawłem Rygiewiczem 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe RYGI Paweł 
Rygiewicz z siedzibą we Włocławku. Przedmiot zamówienia to roboty budowlane polegające 
na dostawie i montażu 6 drzwi przeciwpożarowych o wartości 115.000,00 zł. 
25.10.2021 r. zawarto umowę z Januszem Wielgusem prowadzącym działalność gospodarczą 
pod nazwą Janusz Wielgus „GUARD” Zakład Zabezpieczeń Elektronicznych z siedzibą  
w Legnicy na dostawę, montaż i uruchomienie elektronicznych trzymaczy drzwiowych na  
6 drzwiach pożarowych wydzielających ewakuacyjną klatkę schodową. Wartość umowy 
14.064,30 zł. 
 
Zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2021 roku: 
 
Modernizacja oczyszczalni ścieków 

10.12.2021 r. zawarto umowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Goliszowie  
z Wykonawcą HYDROWODKAN Sp. z o.o z siedziba w Poznaniu. Termin wykonania zadania 
to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego zbiornika - osadnika wstępnego (obecnie 
wyłączonego z eksploatacji) na komorę stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego, montaż 
zespołów napowietrzających, montaż mieszadeł, montaż dekantera, montaż pompy osadu 
zagęszczonego, montaż dwóch dmuchaw, budowę rurociągów podziemnych: sprężonego 
powietrza, osadu zagęszczonego, cieczy nadosadowej. 

Gmina Miejska Chojnów otrzymała wsparcie w wysokości 300.000,00 zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych w miejscowościach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane 
państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Dodatkowe dofinansowanie inwestycji  
w wysokości 450.000,00 zł, będzie pochodziło ze środków pierwszego naboru wniosków  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Przebudowa przejścia dla pieszych droga nr 104386D, ul. Dąbrowskiego 
Zawarto umowę na realizację zadania realizację zadania „Przebudowa przejścia dla 

pieszych droga nr 104386D, ul. Dąbrowskiego w Chojnowie”. Wykonawcą zadania jest Firma 
Brukarska GRANIT-BRUK Mirosław Furmanek z Chojnowa. Wartość zadania wynosi 
97.809,60 zł. Gmina Miejska Chojnów otrzymała dofinansowanie w wysokości 49.773,60 zł  
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 rok. 
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Remont pomieszczeń w budynku na Cmentarzu Komunalnym 
W roku 2021 rozpoczął się również remont pomieszczeń biura administracji cmenta-

rza, który polegał na wymianie instalacji elektrycznej, wykonaniu centralnego ogrzewania, 
wymianie stolarki okiennej wraz z drzwiami oraz płożenie płytek i wyrównanie ścian. 

 
Budżet obywatelski 2021  

Z budżetu Miasta Chojnowa w 2021 roku do dyspozycji mieszkańców było 100 tysięcy 
złotych, przy czym 50 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po północnej 
stronie rzeki Skora oraz 50 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po 
południowej stronie rzeki Skora. 
Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na 2021 r. mogły 
być zgłaszane przez mieszkańców zamieszkałych w Chojnowie.  
Do dnia 30.09.2021 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło 12 projektów do Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Chojnowa na 2021 r. 4 projekty zostały wycofane. 

8 projektów przyjęto do weryfikacji: 
- 3 projekty dotyczyły północnej strony miasta, 
- 5 projektów dotyczyło południowej strony miasta. 
 

Tabela nr 25 Zgłoszone projekty przyjęte do weryfikacji 
Północna strona Miasta Chojnowa 

L.p. Nazwa projektu 

1. Modernizacja Jadłodzielni 

2. Pracownia przedmiotowa Interaktin 

3. Fotoplastykon 

Południowa strona Miasta Chojnowa 

L.p. Nazwa projektu 

1.  Zniczodzielnia oraz darmowe wypożyczalnie narzędzi do pielęgnacji grobów 

2. Mała retencja w Parku Piastowskim 

3.  Mobilne miasteczko rowerowe 

4. Opracowanie koncepcji zagospodarowania „stawu Dolpakart” 

5. Psi zakątek 
 
Głosowanie odbyło się w terminie od 12.10.2021r. do 26.10.2021r., poprzez wrzucenie 

głosu do urny w Urzędzie Miejskim w dni robocze w godzinach pracy Urzędu lub internetowo 
na stronie: https://budzet.chojnow.eu/. 

Karty do głosowania wydawane były w trakcie głosowania w sekretariacie Urzędu od 
12.10.2021 r. Głosować internetowo można było od 12.10.2021 r. do 26.10.2021 r. do godz. 
23.59. 

Oddano 703 głosów ważnych. 701 osób zagłosowało przez Internet, 2 osoby wrzuciły 
swój głos do urny w Urzędzie Miejskim, 20 głosów było nieważnych (mieszkańcy 
niepełnoletni, zamieszkanie w Gminie Wiejskiej).  
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Tabela nr 26 Zestawienie wyników głosowania na projekty 

L.p. Nazwa projektu Pomysłodawca Wartość 
projektu 

Głosy 
internetowe 

Głosy 
stacjonarne 

SUMA 

Północna strona miasta 

1.  
Pracownia 
przedmiotowa 
Interaktin 

Andrzej Tracz  
Dariusz 
Wołoszyn 

49.991,00 195 1 196 

2. Fotoplastykon Paweł Małecki 50.000,00 84 1 85 

Południowa strona miasta 

3.  Mała retencja w 
Parku Piastowskim 

Miłosz 
Kołodziej 
Adrian 
Wiatrowicz 
Arkadiusz 
Stanek 

39.990,00 112 0 112 

4. Mobilne miasteczko 
rowerowe 

Dagmara 
Krakowska 50.000,00 310 0 310 

 

 

 

Wykres nr 18 
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Wykres nr 19 

 

Zadanie „Dostawa i montaż wyposażenia pracowni przedmiotowej w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Chojnowie” zrealizowała firma AKTIN Sp. z o.o. z siedzibą  
w Sosnowce. Wartość zadania to 48.380,00 zł. Pracownia przedmiotowa Interatkin w Szkole 
Podstawowej nr 3 jest przeznaczona do pracy trzydziestu uczniów i jednego nauczyciela. Jej 
wyposażenie umożliwi prowadzenie zajęć z chemii, geografii, biologii i fizyki. Multimedia oraz 
oprogramowanie pozwoli na prowadzenie interaktywnych zajęć edukacyjnych na najwyższym 
poziomie, co z pewnością przełoży się na podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Chojnowie z przedmiotów przyrodniczych. Pracownia przedmiotowa 
Interaktin dzięki swojemu wyposażeniu gwarantuje najwyższy poziom edukacji z przedmiotów 
przyrodniczych. W jej skład wchodzi biurko nauczycielskie, 5 stolików „wysp" dla uczniów, 
szafa laboratoryjna, 30 ergonomicznych krzeseł dla uczniów, jeden fotel dla nauczyciela oraz 
12 tapet tematycznych. Pracownia wyposażona jest  
w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny – monitor dotykowy zintegrowany z blatem, 
komputer stacjonarny nauczyciela, monitor interaktywny 75" – oraz oprogramowanie takie jak: 
Class VR Premium wirtualne laboratorium przedmiotowe, licencja na roczny dostęp do portalu 
wirtualnych lekcji, interaktywne plansze przyrodnicze (chemia, fizyka, biologia, geografia).  
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Zadanie pn.: „Dostawa mobilnego miasteczka rowerowego do Szkoły Podstawowej nr 4  
w Chojnowie” zostało zrealizowane prze firmę BIKE EDUCATION S. C. Piotr Strykowski, 
Daniel Sordyl z Bielska-Białej. Wartość zadania wyniosła 50.844,51 zł.  
Mobilne miasteczko rowerowe będzie zlokalizowane na boisku przy Szkole Podstawowej nr 4 
w Chojnowie. Utworzenie miasteczka przede wszystkim ma na celu promocję codziennej jazdy 
rowerem wraz z praktyczną nauką bezpiecznego poruszania się dzieci w ruchu drogowym w 
warunkach miejskich i poza miejskich oraz oswajaniem ich z codziennymi sytuacjami, które 
mogą wydarzyć się na drodze. Miasteczko umożliwi przeprowadzenie  
w sposób profesjonalny praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Mobilne miasteczka 
drogowe posiada rozkładane, antypoślizgowe gumowe maty, które imitują asfalt i wyznaczają 
drogi miasteczka rowerowego, są wyposażone także w mini znaki drogowe oraz sygnalizację 
świetlną w formie sterowanych ręcznie standardowych sygnalizatorów, jak i sygnalizatorów 
kolejowych połączonych z automatycznie podnoszonymi i opuszczanymi rogatkami.  
 

 

 

W 2021 roku zlecono wykonanie następujących dokumentacji projektowych: 

1. Zawarto 05.07.2021 r. umowę z firmą AMIBUD Cezary Ilnicki z siedzibą w Pieńsku na 
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysową budowy boiska wielofunkcyjnego przy 
Przedszkolu Miejskim nr 1, ul. Wojska Polskiego 18. 

2. Zawarto umowę 30.07.2021 r. z firma Zakład Usług Budowlano-Projektowych „Piast-
Projekt” z siedzibą w Legnicy na opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz ze 
zgłoszeniem robot niewymagających pozwolenia do właściwego organu architektoniczno-
budowlanego w związku z realizacja zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy  
ul. Dąbrowskiego dz. nr 12/10. 

3. Zawarto 21.10.2021 r. umowę z firmą Usługi Elektryczne Damian Frydryk z siedziba  
w Miłkowicach na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 
instalacji oświetlenia drogowego ul. Tulipanowej. 

4. Zawarto 24.11.2021 r. umowę z firmą LC-ECOLSYSTEM Czesław Nahrebecki  
z siedzibą we Wrocławiu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla 
planowanego zespołu domów jednorodzinnych przy ul. Sikorskiego (etap II) wraz z uzys-
kaniem pozwolenia na budowę. 
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5. Zawarto 24.11.2021 r. umowę  z firmą LC-ECOLSYSTEM Czesław Nahrebecki  
z siedzibą we Wrocławiu na uzupełnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej  
i Wrzosowej wraz z przygotowaniem wniosku w sprawie wydania pozwolenia na budowę 
z uwzględnieniem uwag ujętych w postanowieniu nałożonym na Inwestora z 16.09.2020 r. oraz 
uzyskanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z pompownią wody, sieci kanalizacji 
sanitarnej i kanalizacji deszczowej 

6. Zawarto 28.12.2021 r. umowę z firmą ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś z siedzibą  
w Lubinie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
dotyczącej Przebudowy budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby 
utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej w Chojnowie. 
 

Tabela nr 27 
Ogrody zabaw na terenie miasta 

l.p. Lokalizacja Nr ewidencyjny 
działki 

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 
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 SM „Młodość” 242 
17 Ul. Kilińskiego – przekazany Wspólnocie Mieszkaniowej 159/7 
18 Na terenie Przedszkola Miejskiego 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 234.380,00 zł, między innymi : 

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), 
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- zakupiono i zamontowano próg najazdowy zgodnie z opracowana organizacją ruchu 
drogowego – ul. Dąbrowskiego, 
- zakupione znaki drogowe pionowe montowane są w ramach bieżącego utrzymania: wymiana 
w przypadku znaków uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych lub nieczytelnych tarcz, 
- w ramach bieżącego utrzymania odnowiono oznakowanie poziome – przejścia dla pieszych – 
o łącznej powierzchni: 2700 m2 (kolor biały i czerwony). 
3. Równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy cząstkowe jezdni 
asfaltowych,  
4. Zakupiono i zamontowano bariery drogowe, które zostały zamontowane (ramach wymiany 
z powodu uszkodzeń) w obrębach skrzyżowań ulic:  
Reja/Wolności, Dąbrowskiego/Małachowskiego /Niemcewicza, Reja/Szpitalna,  
5. Remonty wpustów ulicznych w ulicach: Kilińskiego 2 wpusty, Dąbrowskiego 2 wpusty, 
Słowackiego 1 wpust, Piotrowicka 1 wpust, Bolesławiecka 2 wpusty. 

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w kwocie 586.360,00 zł, 
zostały przeznaczone w 2021 roku na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń 
oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz na zakup energii elektrycznej 
niezbędnej do oświetlenia chojnowskich ulic. 

 
Tabela nr 28 Wykaz ulic miejskich 

Nr 
ewidencyjny 

drogi 

Nr Urzędu 
Marszałkowskiego 

Przebieg drogi / ulicy  
(początek, przez, koniec) 

G000001 104311 D  ul. Akacjowa 

G000002 104312 D ul. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego 

G000003 104313 D ul. Bielawska 

G000004 104314 D ul. Wojciecha Bogusławskiego 

G000005 104315 D ul. Władysława Broniewskiego 

G000006 104316 D ul. Brzozowa 

G000007 104317 D ul. Cicha 

G000008 104318 D ul. Ciemna 

G000009 104319 D ul. Fryderyka Chopina 

G000010 104320 D ul. Bolesława Chrobrego 

G000011 104321 D ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 

G000012 104322 D ul. Jana Długosza 

G000013 104323 D ul. Michała Drzymały 

G000014 104324 D ul. Fabryczna 

G000015 104325 D ul. Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego 

G000016 104326 D ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego 
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G000017 104327 D ul. Bartosza Głowackiego 

G000018 104328 D ul. Grodzka 

G000019 104329 D ul. Artura Grottgera 

G000020 104330 D ul. Grunwaldzka 

G000021 104331 D ul. Katedralna 

G000022 104332 D ul. Jana Kilińskiego 

G000023 104333 D ul. Jana Kochanowskiego 

G000024 104334 D ul. Komuny Paryskiej 

G000025 104335 D ul. Stanisława Konarskiego 

G000026 104336 D ul. Marii Konopnickiej 

G000027 104337 D pl. Konstytucji 3 Maja 

G000028 104338 D ul. Mikołaja Kopernika 

G000029 104339 D ul. Tadeusza Kościuszki 

G000030 104340 D ul. Ignacego Krasickiego 

G000031 104341 D ul. Królowej Jadwigi 

G000032 104342 D ul. Tadeusza Gajcego 

G000033 104343 D ul. Janusza Kusocińskiego 

G000034 104344 D ul. Kwiatowa 

G000035 104345 D ul. Lipowa 

G000036 104346 D ul. Władysława Łokietka 

G000037 104347 D ul. Łużycka 

G000038 104348 D ul. gen. Stanisława Maczka 

G000039 104349 D ul. Stanisława Małachowskiego 

G000040  104350 D ul. Jana Matejki 

G000041 104351 D ul. Adama Mickiewicza 

G000042 104352 D ul. Młynarska 

G000043 104353 D ul. Heleny Modrzejewskiej 

G000044 104354 D ul. Stanisława Moniuszki 

G000045 104355 D ul. Nowa 

G000046 104356 D ul. Ogrodowa 

G000047 104357 D ul. Stefana Okrzei 
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G000048 104358 D ul. Elizy Orzeszkowej 

G000049 104359 D ul. Południowa 

G000050 104360 D ul. Anny i Juliusza Poźniaków 

G000051 104361 D pl. Bolesława Prusa 

G000052 104362 D ul. Racławicka 

G000053 104363 D ul. Tadeusza Rejtana 

G000054 104364 D ul. Rzemieślnicza 

G000055 104365 D ul. Stefanii Sempołowskiej 

G000056 104366 D ul. Henryka Sienkiewicza 

G000057 104367 D ul. gen. Władysława Sikorskiego 

G000058 104368 D ul. Marii Skłodowskiej-Curie 

G000059 104369 D ul. Słoneczna 

G000060 104370 D ul. Juliusza Słowackiego 

G000061 104371 D ul. Jana III Sobieskiego 

G000062 104372 D ul. Spacerowa 

G000063 104373 D ul. Leopolda Staffa 

G000064 104374 D ul. ks. Piotra Ściegiennego 

G000065 104375 D ul. Tkacka 

G000066 104376 D ul. Juliana Tuwima 

G000067 104377 D ul. Wincentego Witosa 

G000068 104378 D ul. Wolności 

G000069 104379 D ul. Stanisława Wyspiańskiego 

G000070 104380 D pl. Zamkowy 

G000071 104381 D ul. Gabrieli Zapolskiej 

G000072 104382 D ul. Stefana Żeromskiego 

G000073 104383 D ul. Adama Asnyka 

G000074 104384 D ul. Bolesławicka 

G000075 104385 D ul. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego 

G000076 104386 D ul. Jarosława Dąbrowskiego 

G000077 104387 D ul. Legnicka (od ul. Tadeusa 
Rejtana do ul. Rynek) 
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G000078 104388 D ul. Leśna 

G000079 104389 D ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 

G000080 104390 D ul. Ignacego Paderewskiego 

G000081 104391 D ul. Piotrowicka 

G000082 104392 D ul. Polna 

G000083 104393 D ul. Mikołaja Reja 

G000084 104394 D ul. Różana 

G000085 104395 D Rynek 

G000086 104396 D ul. Samorządowa 

G000087 104397 D ul. Szpitalna 

G000088 104398 D ul. Stanisława Staszica 

G000089 104399 D ul. Tulipanowa 

G000090 1043100 D ul. Wrzosowa 

G000091 1043101 D ul. Krótka 

G000092 1043102 D ul. Złotoryjska 

G000093 1043103 D ul. Wojska Polskiego 

G000094 1043104 D ul. Słowiańska 

G000095 1043105 D ul. Władysława Reymonta 

G000096 1043106 D ul. gen. Władysława Andersa 

G000097 BN1 ul. Ludwika Solskiego 

G000098 BN2 ul. Kazimierza Wielkiego 

 BN3 ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 

 BN4 ul. Jana Pawła II 

 BN5 ul. Miła 

 BN6  ul. Radosna 

 BN7 ul. Pogodna 

 BN8 ul. Czesława Miłosza 
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Drogi krajowe 
 - droga 94 – ul. Parkowa 
 
Drogi wojewódzkie       Drogi powiatowe 
- ul. Legnicka       - ul. Kolejowa 
- ul. Lubińska       - ul. Legnicka 
- ul. Przelot       - ul. Goleszańska 
- ul. Zielona       - ul. ks. Piotra Skargi 
- pl. Dworcowy      - ul. Chmielna 
- ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 
 
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. 
 
1. WODA 
Dane ogólne za 2021 r.: 
 długość czynnej sieci wodociągowej: 

- magistralnej (przesyłowej): 9,8 km (100%) w tym z rur: 
• stalowych = 6,6 km  
• PEHD = 3,2 km 

- rozdzielczej (bez przyłączy): 28,20 km (100%) w tym z rur: 
• cementowo-azbestowych = 0,4 km 
• PCV = 2,6 km 
• żeliwnych =  14,05 km 
• stalowych = 0,07 km  
• PEHD = 11,08 km 
• PEHD (nowo wybudowane w ramach dotacji) = 110 mb, Ø 110 dotyczy  

ul. Zapolskiej 
 Liczba przyłączy do sieci wodociągowej od budynków mieszkalnych i niemieszkalnych: 906 szt. 
 Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: 12.455 mieszkańców   
 Woda pobrana z ujęć własnych w ilości: 713.718,00 m3  
 Woda zakupiona od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w ilości: 12.024,00 m3 
W 2021 r. w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Miasta: 
 wykonano budowę nowego odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zapolskiej  

o długości 110 mb, Ø 110, 
 wykonano budowę nowego odcinka sieci wodociągowej z rur stalowych na PEHD  

w ul. Bogusławskiego oraz w ul. Ćwiklińskiej o łącznej długości 94 mb, Ø 110 
polegający na wyprowadzeniu z prywatnych posesji i wbudowaniu w pas drogowy 
gminy miejskiej, 

 wykonano budowę nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 
z rur PCV w ul. Bogusławskiego o długości 60 mb, Ø 250 wraz z budową nowych 2 
szt. studni betonowych polegający na wyprowadzeniu z prywatnych posesji i 
wbudowaniu w pas drogowy gminy miejskiej. 

W 2021 roku w ramach własnej działalności Oddziału Wod-Kan: 
 przejęto pod zarząd ChZGKiM ujęcie wody podziemnej w Konradówce składające się 

z 3 studni wraz z monitoringiem oraz sieć przesyłową o długości 3200 mb pod własny 
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zarząd wraz z zamontowanymi urządzeniami na Stacji Uzdatniania Wody przy  
ul. Bielawskiej: tj.: zestaw hydroforowy składający się z 6 pomp oraz szafy 
sterowniczej, 

 wymieniono częściowo przyłącza w ulicach: Długosza, Szpitalna, Bogusławskiego 
Gałczyńskiego, Ćwiklińskiej, Solskiego, 

 zakupiono 106 szt. urządzeń do zdalnego odczytu stanu wodomierza za kwotę 
31.800,00 zł 

 zakupiono masę asfaltową do naprawy i odtworzenia nawierzchni asfaltowej po 
awariach wod-kan w ilości 14 ton za kwotę 12.767,40 zł, 

 wykonano odtworzenie nawierzchni asfaltowych po usuniętych awariach na sieci wod-kan  
o pow. 101 m2 ,  

 zakupiono urządzenia do wymiany przyłączy i usuwania awarii na sieci wodociągowej 
(tj.: rury, nawiertki, kształtki, pompy głębinowe itp.), 

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

 zakupiono ogrodzenie z przęseł segmentowych stalowych w celu częściowej wymiany 
ogrodzenia na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej, 

 poddano regeneracji pomy głębinowe do wody czystej oraz pompy do ścieków, 
 zakupiono kruszywo do odtworzenia nawierzchni po usunięciu awarii i wymianie 

przyłączy, 
 zakupiono środki chemiczne do uzdatniania wody (tj.: podchloryn sodu, wodorotlenek 

sodu),  
 zakupiono materiały budowlane do przeprowadzenia remontów na obiektach 

zarządzanych przez ChZGKiM (tj.: farby, płytki itp.,) 
 zakupiono opał do centralnego ogrzewania na Stację Uzdatnia Wody przy  

ul. Bielawskiej w ilości 13.2 tony, 
 wymieniono 11 przyłączy wodociągowych, 
 zakupiono 25 wodomierzy za kwotę 10.862,38 zł, 
 wymieniono 131 wodomierzy na terenie miasta, 
 zainstalowano 87 modułów radiowych na wodomierzach do zdalnego odczytu, 
 usunięto 1 awarię na sieci wodociągowej przesyłowej i 10 awarii na sieci wodociągowej 

rozdzielczej, 
 zakupiono 4 hydranty, 
 wymieniono hydrant w ul. Okrzei na sieci wodociągowej, 
 zamontowano na nowych odcinkach sieci wodociągowej 3 hydranty  

w ul. Bogusławskiego, Zapolskiej i Szpitalnej. 
 prowadzono bieżące utrzymanie terenów zielonych na ujęciach wody w Jaroszówce, 

Michowie, Konradówce przy Stacji Uzdatniania Wody ul. Bielawska i ul. Okrzei oraz 
na hydroforniach przy ul. Sikorskiego i Samorządowej, 

Na hydroforni przy ul. Sikorskiego:  
 konserwacja ogrodzeń, 

Na hydroforni przy ul. Samorządowej:   
 zakończono remont pomieszczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, 
 wymieniono drzwi zewnętrzne do budynku, 

Na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej: 
 wykonano przebudowę zasilania Stacji Uzdatniania Wody z ujęcia wody  

z Jaroszówki, 
 uruchomiono ósmy zespół filtrów poprzez zamontowanie urządzeń filtracyjnych oraz 

uzupełniono kruszywem filtracyjnym, 
 przeprowadzono czyszczenie zbiorników na mangan oraz żelazo,  
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Dział Windykacji zawarł: 
 17 umów na dostawę wody i odbiór ścieków, 
 umowę na dostawę wody, 
 3 umowy na odbiór ścieków, 
 24 ugody na spłatę zaległości z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, 

 1 odbiorcy wstrzymano dostawę wody, 2 odbiorcom włączono dostawę wody (zawarto 
porozumienie z dłużnikiem) 
W ramach działalności Oddziału Wod-Kan zlecono prace firmom zewnętrznym:  
 Budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szpitalnej Ø 110 PEHD o długości 45 mb 
łączącego skrzyżowanie tj.: wjazd do Dolnośląskiego Ośrodka Pielęgnacyjno-
Rehabilitacyjnego „Niebieski Parasol” oraz budynki nr 21 i 23 w ul. Szpitalnej. 
 Wykonanie przewiertów sterownych i częściową wymianę odcinaka sieci wodo-

ciągowej w ulicy Okrzei na wysokości zakładu APIS,  
 Wykonanie naprawy zbiornika na wodę pitną na Wieży ciśnień, 
 Wykonano odtworzenia nawierzchni wraz z podbudową po awariach wodociągowych  

i kanalizacyjnych na terenie miasta Chojnowa przez firmę zewnętrzną w ilości 124,60 m2 

powierzchni asfaltowej  oraz 8,26 m2 kostki chodnikowej za łączną kwotę 24.970,40 zł. 
 Zawarto umowę z Firmą Nexen Technology Sp. z o.o. z Wrocławia na przeprowadzenie 

audytu warunków pracy układu technologicznego uzdatniania wody w Stacji 
Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej, którego celem było określenie  
i podjęcie niezbędnych działań eliminujących przekroczenia zawartości związków 
manganu w wodzie uzdatnionej,  

 Zawarto umowę z Firmą Geo-Mat Usługi geodezyjno – kartograficzne z Goliszowa do 
wykonania mapy do celów projektowych (dotyczy wykonania map do celów 
projektowych związanych z projektowaną przebudową sieci wodociągowej w ulicy 
Fabrycznej i Kraszewskiego), 

 Zawarto umowę z Firmą LC-ECOLSYSTEM Czesław Nehrebecki z Wrocławia na 
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej 
wraz z hydrantami na terenie miasta Chojnowa przy ul. Fabrycznej, Kraszewskiego 
(Umowę zawarto zgodnie z art. 748 Kodeksu Cywilnego - tj. wygaśnięcia zawartej 
Umowy z Firmą PROCART Krzysztof Wroński z Wrocławia), 

 W związku z przejęciem nowego ujęcia wodociągowego wody w Konradówce od 
miesiąca sierpnia odstąpiono od zakupu wody z Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie. 

 
 Miasto Chojnów zaopatrywane jest w wodę pitną z czterech, niezależnych od siebie, 
ujęć podziemnych tj.: Jaroszówka, Bielawska, Konradówka oraz Michów zgodnie  
z wydanymi decyzjami. 
   
Tabela nr 29 Podsumowanie wydajności ujęć wody z trzech ujęć wody 
 

UJĘCIE WODY PRODUKCJA ROCZNA (w m3) 

Jaroszówka    9.156,00 - wyłączone czasowo z powodu 
modernizacji stacji uzdatniania wody  
w Konradówce 

Michów 166.000,00 

Bielawska 335.414,00 

Konradówka 203.148,00 

Razem 713.718,00 

 
Wykres nr 20 
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Tabela nr 30 - zestawienie zbiorcze produkcji i zużycia wody: 

 
Rok 

 
Produkcja 

wody                                       
(tys. m3) 

 
Sprzedaż         
(tys. m3) 

 
Technologia 

(tys. m3) 

Wuko  
(samochód 

specjalistyczny)  
Zużycie wody 

(tys. m3) 

Inne 
zużycie 

 Na 
sieci* 
(tys. 
m3) 

Długość 
sieci 
wod. 
(km) 

Długość 
sieci kan. z 

przyłączami         
(km) 

 
2020 

 
581,60 

 
462,03 

 
16,46 

 
5,98 

 
97,13 

 
28,09  

 
37,49 km 

 
2021 

 
713,72 

 
470,30 

 
17,96 

 
2,87 

 
222,59 

 
28,2 

 
37,49 km 

 
* na inne zużcia wody na sieci składają się trzy bardzo ważne składowe:  
          1. cele pożarowe – pobór przez straż pożarną; 
          2.  płukanie sieci na terenie miasta -  przy pomocy hydrantów po awariach oraz do  
               płukania kanalizacji;   
          3.  straty wody - awarie sieci wodociągowej i nieopomiarowane ubytki wody; 
 
Wykres nr 21 
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Kontrola jakości wody: 
 Kontrola jakości wody odbywa się według ustalonego w umowie z Państwową 
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną „Harmonogramu pobierania próbek wody” 
obejmującego 11 punktów poboru wody na terenie miasta Chojnowa. W 2021 roku pobrano 
próbki w ramach monitoringu kontrolnego i próbki w ramach monitoringu przeglądowego  
(w tym: 2 wykonane przez PPIS Legnica i 2 wykonane przez Firmę Centrum Badania Jakości 
Grupa KGHM z Lubina).   

W ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego badania wody wykonywane są  
w zakresie mikrobiologii i fizykochemii.  
W ciągu roku w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej uzyskaliśmy sprawozdania  
z badań wody w zakresie mikrobiologii i fizykochemii, na podstawie których co kwartał 
ChZGKiM dostawał decyzję wydawaną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Legnicy stwierdzającą pozytywną przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu 
sieciowego w Chojnowie. 
 W związku z podwyższoną zawartością parametru manganu została wydana przez 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy decyzja pozwalająca na 
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego  
w Chojnowie do 31.12.2021 r. Termin został przedłużony na wniosek Chojnowskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który usuwa nieprawidłowości. 

 ChZGKiM przystąpił do dalszej współpracy z Firmą Nexen Technology Sp. z o.o.  
z Wrocławia w celu ustabilizowania parametru manganu w wodzie uzdatnionej. 
 

2. KANALIZACJA 
Dane ogólne za 2021 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): 888 szt. 
 Liczba awarii na sieci kanalizacyjnej - 5 szt.  
 Usuwanie zatorów, niedrożności, uszkodzenia rur i awarie na przepompowniach 

ścieków. 
 Oddział Wod-Kan ChZGKiM w chwili obecnej posiada 6 przepompowni ścieków 

sanitarnych działających na terenie miasta Chojnowa w tym: trzech szt. posiadających 
monitoring przepompowni ścieków sanitarnych, w tym jedną przepompownię ścieków 
deszczowych tj.: ul. Asnyka, Wyspiańskiego i Jerzmanowice. System monitoringu 
pozwala Oddziałowi Wod-Kan na bezpośredni podgląd pracy przepompowni ścieków, 
co ułatwia codzienną obsługę przepompowni, szybszą reakcję na zatory, zatkania, 
awarie pomp. W ramach możliwości finansowych ChZGKiM Oddział Wod-Kan starać 
się będzie o modernizację i włączenie trzech pozostałych przepompowni ścieków na 
terenie miasta Chojnowa tj. przy ul. Fabrycznej, Bielawskiej  
i Ćwiklińskiej do zdalnego monitoringu (na chwilę obecną przepompownie wymagają 
ciągłego sprawdzania i kontrolowania pracy). 

 Wydzierżawiono pojazd wielofunkcyjny do udrażniania kanałów pod wysokim 
ciśnieniem z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości ze zbiorników stałych 
i przepływowych z osadów sanitarnych.  
Okres dzierżawy w/w pojazdu do 08.02.2024 r. 

 Na terenie miasta zlikwidowano u właścicieli prywatnych 1 szambo stałe 
 Pozostało do likwidacji 10 szamb stałych u właścicieli prywatnych.  
 Przy budynkach zarządzanych przez ChZGKiM pozostało do likwidacji 4 szamba stałe. 
 Inni Zarządcy - zostało do zlikwidowania szambo stałe. 

Gospodarka odpadami 
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Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy miejskiej Chojnów 
 Odpady komunalne powstające na terenie Chojnowa pochodzą głównie z gospodarstw 
domowych, ale także z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, które w całości tworzą system gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Nieruchomości niezamieszkałe objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 
stanowią m. in. obiekty użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, obiekty sportowe), a także 
infrastruktury (obiekty handlowe, targowiska, działalności usługowe). 
Odpady komunalne zmieszane i selektywne z terenu Chojnowa w zabudowie jednorodzinnej 
odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. W przypadku zabudowy 
wielorodzinnej (budynki spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, Zarządu 
Gospodarki Mieszkaniowej), odbiór odpadów odbywa się z wydzielonych miejsc, 
przeznaczonych do zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych tzw. zasieków 
śmietnikowych, wskazanych przez właścicieli poszczególnych nieruchomości. 
Zbieranie odpadów w sposób selektywny stanowi podstawowy i najważniejszy element 
całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 Masę odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 
Miejskiej Chojnów przedstawia tabela 13. 
 
Tabela 13. Masa odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Miejskiej Chojnów w 
roku 2021 

 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych 
 Zgodnie z art. 3b. ust. 1. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do 
ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 20% wagowo 
- za rok 2021. 
 W Gminie Miejskiej Chojnów w roku 2021 poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia odpadów komunalnych wyniósł 54,80 % co oznacza, że Gmina Miejska 
Chojnów w 2021 r. osiągnęła wymagany 20 % poziom wynikający z powyższego 
rozporządzenia. W masie odpadów komunalnych poddanych recyklingowi w roku 2021 ujęto 
również ilości pochodzące od podmiotów zbierających odpady komunalne, które mają 
obowiązek składać sprawozdania.  
Jak wynika ze wspomnianych wcześniej danych zawartych w sprawozdaniu rocznym 
przekazywanym za pośrednictwem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz  
o gospodarce opakowaniami (BDO) przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych, z terenu Chojnowa w 2021 r. odebrano łącznie 2815,1 Mg odpadów 
komunalnych o kodzie 20 03 01 i przekazano Instalacji do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej.  
Ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne odbieranych z terenu Chojnowa oraz przeznaczonych do składowania 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno – 
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  
w roku 2021 wynosiła 888,70 Mg. 
 
 

KOD NAZWA ODPADU sty.21 lut.21 mar.21 kwi.21 maj.21 cze.21 lip.21 sie.21 wrz.21 paź.21 lis.21 gru.21 SUMA
20 03 01 ZMIESZANE 207,96 214,2 265,88 233,42 237,92 220,58 221,58 249,94 228,06 223,88 259,98 251,7 2815,1
20 01 32 LEKI 0,02 0,003 0,012 0,001 0,013 0 0,012 0,1 0,02 0 0,015 0,015 0,211
20 02 01 BIO 36,8 28,1 38,18 51,42 60,78 66,18 72,82 67,64 75,5 82,84 53,18 51,62 685,06
15 01 06 OPAKOWANIA 24,84 26,26 27,14 30,1 32,98 35,22 33,22 35,82 30,44 30,26 43,16 38,92 388,36
15 01 07 SZKŁO 23,24 19,52 21,78 20,88 21,82 22,86 20,62 38,86 28,74 21,16 12,96 19,16 271,6
15 01 01 PAPIER I TEKTURA 16 15,2 21,48 17,6 16,52 16,28 16,38 18 15,3 16 14,22 14,58 197,56

308,86 303,283 374,472 353,421 370,033 361,12 364,632 410,36 378,06 374,14 383,515 375,995 4357,891
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Systemem gospodarki odpadami na terenie miasta objęte są zarówno nieruchomości 
zamieszkałe, jak i nieruchomości niezamieszkałe oraz mieszane. 
Na terenie Chojnowa w 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów 
komunalnych - usługa polegająca na odbieraniu, transporcie od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych zostało wyłonione konsorcjum firm: 
1. ECON TRADER sp. z o.o. z/s ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice - Lider 
2. EKOPARTNER Recykling sp. z o.o. z/s ul. Zielona, 59-300 Lubin 
3. REMONDIS Legnica sp. z o.o. z/s ul. Legnicka 14, 59-216 Kunice 
 
Tabela nr 31 Rodzaj i kod odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości 

Lp. Kod 
odpadu 

Rodzaje odpadów 

1 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 
2 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
3 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 
4 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 – z trzech punktów zbiórki 
5 15 01 07 Szkło 
6 15 01 01 Papier i tektura 

 
       W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania wybranych zadań publicznych  
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Miejska Chojnów zawarła Porozumienie 
międzygminne z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od 
Gminy Miejskiej Chojnów zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Dol. z 2021 r., Poz. 4915). W myśl § 5. 1. Porozumienia Gmina zobowiązuje się do udziału w 
kosztach realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia, przez przekazanie 
Legnicy dotacji celowej. 
 

W 2021 r. na terenie Chojnowa funkcjonował jeden Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Kraszewskiego 1. 
Zadanie prowadzenia punktu powierzono Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Drzymały.  

 
Koszty związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021 
 Od wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gminy 
zostały zobowiązane do ponoszenia kosztów związanych z odbieraniem, odzyskiem, 
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w zamian za opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczaną przez właścicieli nieruchomości. 
W myśl przepisów ustawy o u.c.p.g opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowią dochód gminy, z którego gmina jest zobowiązana pokrywać koszty funkcjonowania 
całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy na koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami 
składają się następujące pozycje: 
• Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych 
• koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
• koszty obsługi administracyjnej systemu, 
• koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 
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Koszty odbioru i transportu odpadów 
 Koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych to wydatki związane  
z zapewnieniem odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  
z pojemników usytuowanych w miejscach gromadzenia odpadów oraz transportu ich do 
Instalacji komunalnej. Obejmują przede wszystkim wynagrodzenie osób obsługujących 
pojazdy odbierające odpady, koszty amortyzacji, a także koszty napraw i ubezpieczeń tych 
pojazdów oraz koszty paliwa. Uzależnione są od wybranego modelu zbiorki selektywnej oraz 
częstotliwości odbioru, pojemności pojemników, odległości do Instalacji komunalnej, etc. 
Koszty odbioru i transportu odpadów ponoszone przez Gminę Miejską Chojnów zostały 
oszacowane na podstawie realizacji usługi w roku poprzednim. 
Cena za odbiór i transport poszczególnych frakcji odpadów komunalnych za 1 Mg w 2021 r.:  
1. odpadów zmieszanych: 237,60 zł brutto 
2. odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych: 1.080,00 zł brutto 
3. bioodpadów: 1.350,00 zł brutto 
4. odpadów ze szkła: 1.080,00 zł brutto 
5. odpadów z papieru i tektury: 1.350,00 zł brutto 
6. przeterminowanych leków: 10.080,00 zł brutto 
Koszty odbioru i transportu odpadów* poniesione przez Gminę Miejską Chojnów w 2021 roku 
wyniosły 2.885.188,47 zł brutto. 
W tabeli przedstawione zostały koszty poniesione w roku 2021 z podziałem na poszczególne 
miesiące. 
 
Tabela 32 Koszty odbioru i transportu odpadów* poniesione przez Gminę Miejską Chojnów 
w 2021 r. 
 

Miesiąc Masa odebranych 
odpadów w Mg 

Koszt odbioru  
i transportu w zł 
brutto 

Grudzień 2020 375,84 383.119,85* 
Styczeń 308,86 311.663,16** 
Luty 303,283 158.821,56 
Marzec 374,472 196.648,48 
Kwiecień 353,421 203.706,07 
Maj 370,033 220.199,83 
Czerwiec 361,12 226.457,21 
Lipiec 364,632 231.335,57 
Sierpień 410,36 256.662,14 
Wrzesień 378,06 240.883,06 
Październik 374,14 242.161,49 
Listopad 383,515 213.522,05 
Grudzień 375,995 188.060,40 *** 

 
* Zgodnie z obowiązującą umową w miesiącu grudniu 2020 r.  w koszcie uwzględniono 

także koszt zagospodarowania odebranych odpadów, termin płatności styczeń 2021 r. 
** Zgodnie z obowiązującą umową w miesiącu styczniu 2021 r. w koszcie uwzględniono 

także koszt zagospodarowania odebranych odpadów 
*** Termin płatności styczeń 2022 r. 
 

Koszty zagospodarowania odpadów 
 Koszty zagospodarowania odpadów to wydatki związane z ponoszeniem opłat za 
przekazywanie odpadów do instalacji zajmujących się ich przetwarzaniem (regionalnych 
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instalacji przetwarzania odpadów komunalnych). Opłaty te obejmują koszty instalacji 
mechanicznej (sortowni), instalacji BIO, składowiska odpadów oraz koszty ogólne i marża 
zysku przedsiębiorcy. Cena za przyjęcie i zagospodarowanie określonej ilości odpadów została 
ustalona w cenniku Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Koszty 
zagospodarowania odpadów są bezpośrednio uzależnione od wielkości strumienia odpadów 
generowanych przez właścicieli nieruchomości. 
Gmina Miejska Chojnów w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki zawarła 
umowę z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy na 
zagospodarowanie odpadów komunalnych. Odebrane odpady są transportowane do instalacji 
znajdującej się w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej 1.  
 
Kwoty obowiązujące za zagospodarowanie odpadów w 2021 roku wynosiły:  
1. Zagospodarowanie odpadów zmieszanych – 572,40 zł brutto 
2. Zagospodarowanie tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych – 441,94 zł 
brutto  
3. Zagospodarowanie papieru i tektury – 214,27 zł brutto  
4. Zagospodarowanie szkła – 23,76 zł brutto  
5. Zagospodarowanie bioodpadów – 309, 55 zł brutto 
6. Zagospodarowanie przeterminowanych leków – 5400, 00 zł brutto  
Koszty poniesione na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur sprzedaży,  
w związku z zagospodarowaniem odebranych od właścicieli odpadów komunalnych za rok 2021 
r. wyniosły 1.779.239,28 zł i zostały przedstawione w poniższej tabeli. 
 
Tabela 33 Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Miejskiej Chojnów, poniesione w 2021 r. 
 

Miesiąc Koszt zagospodarowania odpadów w zł brutto 
Styczeń Koszty uwzględnione w umowie na odbiór i transport odpadów 
Luty 146.528,76 
Marzec 181.186,49 
Kwiecień 167.095,11 
Maj 173.701,99 
Czerwiec 166.341,04 
Lipiec 168.824,34 
Sierpień 184.269,23 
Wrzesień 190.818,23 
Październik 190.973,62 
Listopad 209.500,47 
Grudzień 201.803,72* 

* Termin płatności styczeń 2022 r. 
 
Koszty organizacji i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
 Gmina Miejska Chojnów za 2021 rok na organizację i prowadzenie Punktu 
Selektywnego Zbierania wydatkowała kwoty wynikające z umowy zawartej z Chojnowskim 
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który prowadził Miejski Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Kraszewskiego 1. 
Koszty prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poniesione przez 
Gminę Miejską Chojnów w 2021 roku wyniosły 452.867,56 zł brutto. 
 
 
 



91 | S t r o n a  
 

 
 

Tabela nr 34 Koszty prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
poniesione przez Gminę Miejską Chojnów w 2021 r. 

Miesiąc Koszt prowadzenia PSZOK w zł brutto 
Grudzień 2020 38.331,72* 
Styczeń  35.336,61 
Luty  27.091,78 
Marzec  33.950,37 
Kwiecień 33.703,91 
Maj  54.684,85 
Czerwiec  28.722,82  
Lipiec  33.464,58 
Sierpień  40.428,41 
Wrzesień  44.654,51 
Październik  37.014,68 
Listopad  45.483,33 
Grudzień  15.580,51** 

* Termin płatności styczeń 2021 r. 
** Termin płatności styczeń 2022 r. 
 

Pozostałe koszty 
 Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 poniesiono 
także koszty materiałów informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi w wys. 6.200 zł, 
 
Koszty całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione w 2021 
roku. 
Dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 
wyniosły 4.043.232,34 zł. 
Ponadto uzyskano kwotę 6 543, 55 zł z kosztów upomnienia oraz 14 859, 19 zł z odsetek.  
Koszty całego systemu poniesione za rok 2021 wyniosły 5.123.487,31 zł, z czego 4.043.232,34 
zł to koszty pokryte z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w roku 2021, natomiast pozostała część kosztów została pokryta z bieżących wpływów.  
 
Tabela nr 35 Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione w 2021r. 
 

 
Lp
. 

 
Wyszczególnienie kosztów 

 
Kwota kosztów systemu 

 
Udział procentowy 

 
1 

Koszty odbioru i transportu odpadów*  
2.885.188,47 zł 

 
56,31 % 

 
2 

Koszty zagospodarowania odpadów*  
1.779.239,28 zł  

 
34,73 % 

 
3 

Koszty PSZOK wraz z kosztami 
likwidacji dzikich wysypisk 

452.867,56 zł 8,84 % 

 
4 

Koszty materiałów informacyjnych w 
zakresie prawidłowej segregacji 
odpadów komunalnych 

 
6.200 zł 

0,12 % 

RAZEM 5.123.487,31 zł 100,00% 

* Zgodnie z obowiązującą umową w miesiącu styczniu 2021 r. w koszcie odbioru  
i transportu uwzględniono także koszt zagospodarowania odebranych odpadów 
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Wykres nr 22 Udział poszczególnych kosztów w łącznych kosztach systemu w 2021 roku.  
 

 
 
Liczba mieszkańców gminy w roku 2021 na podstawie danych pochodzących ze złożonych 
przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 10 255 osób.  
Do osób, które nie złożyły deklaracji w roku 2021, wysłano 40 wezwań. Prowadzona była 
również weryfikacja złożonych deklaracji w związku z rozbieżnością osób zamieszkałych, 
a zameldowanych na stałe. 
 

Realizacja zadań w zakresie gospodarki remontowej w okresie I-XII 2021 r. prowadzonych 
przez Oddział Budynków Mieszkalnych  
 
 Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w okresie I-XII 2021 r. 
realizował zadania i wykonywał prace remontowe na poziomie trzech płaszczyzn tj.: 
- w lokalach komunalnych; 
- w budynkach oraz pomieszczeniach pomocniczych (komórki na opał) stanowiących zasób 
gminy; 
- w budynkach mieszkalnych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych; 

 
Prowadzone prace miały zarówno charakter drobnych napraw i konserwacji mających na celu 
utrzymanie określonych nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym poprzez 
dokonywane konserwacje, drobne remonty czy też wymiany istniejących elementów stałych  
w budynku, jak również zadań polegających na kapitalnym remoncie lub modernizacji. 
Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania nieruchomości ChZGKiM ponosił z przychodów 
własnych tj. czynszów oraz przychodów z tytułu administrowania wspólnotami 
mieszkaniowymi.  
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Remonty o zwiększonym zakresie prowadzone były ze środków gromadzonych na funduszu 
remontowym wspólnot mieszkaniowych, który jest odrębnym kontem aniżeli zaliczka na 
bieżące utrzymanie nieruchomości. W tym przypadku miasto realizuje obowiązek właścicielski 
i dokonuje należne m-czne wpłaty na konta wspólnot mieszkaniowych.  
We wspólnotach, w których fundusz taki nie powstał wszelkie remonty są finansowane ze 
środków własnych zakładu. 
 
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi procedury wyłaniania 
wykonawców w oparciu o przepisy ustawy zamówień publicznych tj. przetargu 
nieograniczonego lub zapytania ofertowego. 
Zaproszenia do składania ofert wraz ze szczegółową specyfikacją, przedmiarami robót, 
dokumentacją projektową (o ile jest wymagana przepisami prawa budowlanego) oraz 
projektem  umowy ogłaszane są na stronie internetowej, co daje równy dostęp dla wszystkich 
wykonawców. 
Według stanu na dzień 31.12.2021 r. C hZGKiM administrował: 
Ogółem – 246 budynkami mieszkalnymi, w tym: 
- wspólnoty mieszkaniowe – 201 budynków; 
- zasób komunalny – 45 budynków mieszkalnych; 
* Lokale mieszkalne komunalne: 740 lokali, w tym 68 lokali socjalnych. 
 
I. W okresie I-XII 2021 r. na podstawie podjętych uchwał wspólnot mieszkaniowych 
zarządzanych przez Chojnowski Zakład Godpodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
przeprowadzono lub rozpoczęto prace: 
 
1. Kapitalny remont dachu - w 4-ch budynkach - koszty ogółem 796 672,01 zł; 
2. Termomodernizacja (kapitalny remont dachu, elewacja budynku wraz z dociepleniem, 
izolacja pionowa) - w 2-ch budynkach - koszty ogółem 704 264,89 zł; 
3. Wzmocnienie ścian budynków - w 4-ch budynkach -koszty ogółem 69 325,76 zł; 
4. Wykonanie izolacji poziomej i iniekcji krystalicznej w celu odwilgocenia fundamentów - w 
3-ch budynkach- koszty ogółem 20 794 zł; 
5. Remont lub modernizacja instalcji elektrycznej- w 3 budynkach - koszty ogółem 29 037,60 zł; 
6. Remont klatki schodowej - w 3 budynkach - koszty ogółem 175 483,50 zł; 
7. Zakończono remonty klatek 2020/2021 - w 2-ch budynkach- koszty 78 673,34 zł (ul. 
Grunwaldzka 8-10-12; ul. Reja 4) 
Prace finansowane w ramach kredytu oraz wkładu własnego z środków zgromadzonych  
na FR 
 
II. W okresie I – XII 2021 r. skierowano z środków gromadzonych na funduszach remontowych 
łączną kwotę 1 511 761,41 zł, w tym: 
1. Wykonane prace remontowe na kwotę 875 158,94 zł, w tym m.in.: 

a. wkład własny przy inwestycjach określonych w cz. I pkt 1-7; 
b. wykonano i przygotowano tereny pod kontenery i pod zabudowy wiat śmietnikowych 

dla budynków oraz wyposażono w niezbędne pojemniki na odpady na kwotę 168 459,09 zł, 
c. zlecono opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów kapitalnych 

wymagających pozwolenia na budowę w 5-ciu budynkach - na kwotę 43 145,00 zł; 
d. wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej - 17-tu budynkach- na kwotę 

62 355,64 zł; 
 
 



94 | S t r o n a  
 

 
 

e. przeprowadzono wymianę stolarki okiennej, wymianę lub renowację stolarki drzwiowej 
w 6-ciu budynkach- na kwotę 41 997,26 zł; 

f. wykonano prace dekarskie naprawcze w 30-tu budynkach 
 

2. Spłaty rat kredytowych w inwestycji wykonanych w latach 2010-2021, a spłacanych  
w ramach środków gromadzonych na funduszu remontowym oraz bankowych opłat 
prowizyjnych na kwotę 850 243,46 zł 

3. Uzyskane odszkodowania z tytułu usuwania szkód - 167 122,03 zł, w tym po pożarze 
Drzymały 3 

4. Pożytki na potrzeby remontowe - 46 518,96 zł 
 

III. Remonty wykonane w zasobach komunalnych: 
1. Spięcie budynku przy ul. Staszica 1 - na kwotę 50 681,02 zł- finansowanie ze środków 

własnych ChZGKiM; 
2. Remont kapitalny dachu Komuny Paryskiej 13 - na kwotę 130 656,43 zł - finansowany  

z środków Gminy (dotacja); 
3. Wykonanie elewacji wewnętrznej - Tkacka 6 - 19 082 zł -finansowanie ze środków 

własnych ChZGKiM- wykonanie -pracownicy ChZGKiM; 
4. Rozbiórka budynku przy ul. Kolejowej 4a oraz Rynek 9 - na kwotę 45 448,50 zł- w ramach 

środków skierowanych przez GM; 
5. Remont dachu papowego Kolejowa 11a - 5 706,36 zł - finansowanie ze środków własnych 
ChZGKiM; wykonanie - pracownicy ChZGKiM; 
6. Przygotowano do zasiedlenia 11 lokali, natomiast 2 lokale oddano na podstawie zawartych 
porozumień do częściowego remontu własnego. Finansowanie prac ze środków własnych 
ChZGKiM oraz na podstawie zawartych porozumień przez osoby skierowane; 
7. Prace naprawcze i remontowe wykonane przez pracowników ChZGKiM; 
8. W 2021 roku zlecono na podstawie zebranych ofert wymianę w lokalach komunalnych  
62 kpl. okien. Inwestycja przeprowadzona z budżetowych środków finansowych Gminy 
Miejskiej na kwotę 78 718,91 zł. 
9. Zlecono w lokalach komunalnych przebudowę 10 szt. trzonów grzewczych (piece kaflowe) 
oraz budowę 20 szt. na kwotę 135 371,98 zł. 
10. W ramach zawartych porozumień z najemcami lokali komunalnych, w tym lokali do 
remontu własnego wykonano instalacje centralnego ogrzewania w 4-ch lokalach 

 
IV Prace naprawcze, konserwatorskie, usunięcia usterek lub awarii wykonane przez służby 
remontowe ChZGKiM - Łącznie wykonano prace remontowe w lokalach mieszkalnych 
komunalnych oraz budynkach 100% udział Miasta - na kwotę 394 211,77 zł. 
V. We wszystkich administrowanych przez ChZGKiM budynkach został zlecony roczny 
przegląd instalacji gazowych.  
1. Usterki usunęły służby konserwatorskie OBM. 
2. W wyniku przeglądu ustalono, że w 2 przypadkach zachodzi konieczność wymiany instalacji 
gazowych w budynku - zlecono opracowanie dokumentacji technicznych.   
 
VI. We wszystkich administrowanych przez ChZGKiM budynkach został zlecony techniczny 
przegląd obiektów budowlanych (przeglądy roczne i pięcioletnie) 
1. Zalecenia dotyczące budynków wspólnot mieszkaniowych są na bieżąco omawiane na 
zebraniach oraz stanowią podstawę do planowania w kolejnych latach koniecznych remontów; 
2. Zalecenia dot. substancji gminnych - konieczne skierowanie środków finansowych na spięcia 
budynków, wykonania izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, remontów elewacji i 
dachów; 
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Tabela nr 36 Prace remontowe wykonane w 2021 r. (wykonawcy wyłonieni w trybie 
przetargowym lub zapytania ofertowego) 

Prace 
polegające na: 

Sposób 
finansowania 

Udziały we 
współwłasności Inspekcja Wykonawstwo 

(brutto zł) 

koszty wg % 

Wł.-os. 
prywatne GM Nadzór Wł.-os. 

prywatne GM 

Przebudowa 
poddasza i 

remont części 
wspólnych 

W ramach  
kredytu NASZ 

REMONT 
73,80% 26,20% 3.950,00 

zł brutto 242 000,00 178 596,00 63 404,00 

Remont 
budynku 

w ramach 
środków na 
FR i kredytu 

NASZ 
REMONT 

65,30% 34,70% 9.875,00 
zł brutto 416 647,04 272 070,52 144 576,52 

Remont  
i malowanie 
klatki sch. 

w ramach 
środków na 

FR 
14,70% 85,30%  15 000,00 2 205,00 12 795,00 

Wykonanie 
inst. elekt.  

w częściach 
wspólnych 

W ramach 
środków na 

FR 
56% 44%  14 760,00 8 265,60 6 494,40 

Remont dachu 
i elewacji 

w ramach 
kredytu NASZ 

REMONT 
86% 14% 4.150,00 

zł brutto 287 617,85 247 351,35 40 266,50 

Modernizacja 
instalacji 

rozdzielnicy 
głównej 

w ramach 
środków na 

FR 
77,99% 22,01%  10 260,00 8 001,77 2 258,23 

Modernizacja 
instalacji 

rozdzielnicy 

w ramach 
środków na 

FR 
96,70% 3,30%  4 017,60 3 885,02 132,58 

Likwidacja 
szamba 

w ramach 
kredytu NASZ 

REMONT 
100% 0  26 568,00 26 568,00 0,00 

Rozbiórka 2 
budynków 

gospodarczych 

w ramach 
środków 
Miasta 

73% 27%  11 931,00 8 709,63 3 221,37 

Remont ścian 
zewnętrznych, 

dachu oraz 
rozbiórka 

części budynku 

w ramach 
środków na 
FR i kredytu 

NASZ 
REMONT 

31,70% 68,30% 2.100,00 
zł brutto 153 514,84 48 664,20 104 850,64 

Remont  
i malowanie 
klatki sch. 

w ramach 
środków na 

FR 
68,80% 31,20%  48 046,96 33 056,31 14 990,65 
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Wzmocnienie 
ścian budynku 

w ramach 
kredytu NASZ 

REMONT 
81% 19%  47 543,76 38 510,45 9 033,31 

Wzmocnienia 
ścian budynku 

W ramach 
środków na 

FR 
37% 63%  5 346,00 1 978,02 3 367,98 

Remont dachu 
w ramach 

kredytu NASZ 
REMONT 

64% 36% 1.350,00 
zł brutto 128 231,79 82 068,35 46 163,44 

Iniekcja 
krystaliczna 

w ramach 
środków na 

FR 
58% 42%  3 420,00 zł 1 983,60 1 436,40 

Iniekcja 
krystaliczna 

w ramach 
kredytu NASZ 
REMONOT 

57% 43%  12 716,00 7 248,12 5 467,88 

Remont klatki 
schodowej 

W ramach 
kredytu NASZ 

REMONT 
57% 43%  25 000,00 14 250,00 10 750,00 

Rozbiórka 
budynku 

w ramach 
środków 
Miasta 

 100%  33 517,50 0,00 33 517,50 

Remont dachu 
i wzmocnienia 

ścian 

w ramach 
środków 
Miasta 

 100% 2.800,00 
zł brutto 187 449,02 0,00 187 449,02 

Remont dachu 
i pomieszczeń 

poddasza 

W ramach 
kredytu NASZ 

REMONT 
 i środków na 

FR 

48% 52% 4.350,00 
zł brutto 272 925,38 131 004,18 141 921,20 

Wykonanie 
izolacji 

poziomej 

w ramach 
środków na 

FR 
57,16% 42,84%  4 658,00 2 662,51 1 995,49 

Remont dachu 
w ramach 
środków 
Miasta 

 100% 2.775,75 
zł brutto 130 656,43 0,00 130 656,43 
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Remont klatki 
sch. 

w ramach 
środków na 
FR i kredytu 

NASZ 
REMONT 

86% 14%  87 436,54 75 195,42 12 241,12 

Iniekcja 
krystaliczna FR    7 177,00   

Iniekcja 
krystaliczna FR    9 259,00   

     2 185 699,71 1 192 274,05 976 989,66 
 
 
 
 
 
 

 Tabela nr 37 Przygotowanie lokali do zasiedlenia 2021 r. 
Lp. adres Koszty 

(zł) 
Uwagi 

1. Paderewskiego 2/10 8678,11 Porozumienie      
2. Bolesławiecka 3/2 4036,88 Rozliczenie końcowe 

2022 
3. Pl. Konstytucji 6/3 5445,16 Rozliczenie końcowe 

2022 
4. Grottgera 2/4 7368,31  
5. K. Paryskiej 15/1a 11368,44  
6. Rynek 6/1 11591,51  
7. Chmielna 25/4,5 33 621,71  
8. Tkacka 13/4 15 850,26  
9. Wolności 7/1 12 315,96 Rozliczenie końcowe 

2022 
10. Chmielna 13a/2 5895,19  
11. Legnicka 89/6 8788,16  

 razem: 124 959,69  

 
średni koszt przygotowania 
jednego lokalu 11 360 zł  
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Tabela nr 38 Wykaz prac wykonanych przez pracowników OBM w 2021r. 
 

Lp. Rodzaj prac Ilość 
1 Szklenie stolarki okiennej i drzwiowej (strychy, klatki schod., piwnice) 7 szt 
2 Wymiana drzwiczek wyciorowych w piwnicach i strychach 10 szt 
3 Wymiana drzwi wejściowych do lokali i klatek schodowych 8 szt 
4 Naprawa drzwi 20 szt 
5 Wymiana okienek piwnicznych 7 szt 
6 Wymiana inst. elektrycznych w lokalach, piwnicach i klatkach schod. 12 lokali 
7 Wymiana instalacji wodnych w lokalach i piwnicach 29 szt 
8 Wymiana instalacji kanalizacyjnych w lokalach i piwnicach 21 szt 
9 Wymiana rynien dachowych 65 mb 
10 Wymiana rur spustowych 33 mb 
11 Czyszczenie rynien dachowych 23 budynków 
12 Wymiana pokrycia papowego 93 m 2 
13 Wymiana tralek na klatkach schodowych 0 szt 
14 Wykonanie poręczy schodowych 3 szt 
15 Wykonanie wentylacji wywiewnych w lokalach mieszkalnych 23 szt 
16 Wykonanie pokryw drewnianych na studzienkach i wsypach 16 szt 
17 Wymiana instalacji gazowych, uszczelnienia Wymiana 3szt / 

uszczelnienie 8 szt 
18 Wykonanie c.o. gazowego w lokalach mieszkalnych 4 szt 
19 Wymiana kotła c.o. w lokalu 1 szt 
20 Wydanie materiałów na malowanie klatek schodowych 0 szt 
21 Wymiana podłóg w lokalach i klatkach schodowych 23 m2 
22 Wykonanie progu drewnianego 3 szt 
23 Likwidacja szamba 2 szt 
24 Wykonanie drabiny 2 szt 
25 Budowa trzonów ogrzewczych 20 szt 
26 Przebudowa trzonów ogrzewczych 10 szt 

 
C.O. gazowe na podstawie Porozumienia  
– Kolejowa 21/8 
– Kolejowa 26/1 
– Rejtana 12/4 
– Chmielna 13A/5 
 
* wymiana kotła c.o. - Złotoryjska 13B/3 
* likwidacja szamba : Słowackiego 9, Legnicka 99 
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Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Chojnów 

Tereny inwestycyjne o pow. 3.11 ha 
 

 
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 dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 2296 ze zm.) 
W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, w Chojnowie na dzień 31 grudnia 2021 r. 
znajdowało się 848 wpisów o prowadzeniu działalności gospodarczej.  
 W roku 2021 przyjęto, przekształcono w formę elektroniczną, podpisano i przekazano 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 296 wniosków 
przedsiębiorców w tym w sprawach dotyczących: 

• wpisów do ewidencji (rozpoczęcie działalności) – 54, 
• wykreślenia z ewidencji (zakończenie działalności) – 32, 
• zmiany wpisów (zmiana treści wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności) - 210. 

 
 W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Chojnowie dominuje 
fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, transport, konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych, a także roboty budowlane.  
Liczba wpisów wg sekcji działalności gospodarczej: 
1) handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych – 228 
przedsiębiorców,  
2) budownictwo - 144 przedsiębiorców,  
3) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 72 przedsiębiorców, 
4) pozostała działalność usługowa – 68 przedsiębiorców  
5) przetwórstwo i produkcja – 63 przedsiębiorców,  
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6) opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 62 przedsiębiorców, 
7) transport – 41 przedsiębiorców. 
 
W ramach podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Chojnowie 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.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. 
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) FIRMA BRUKARSKA GRANIT - BRUK MIROSŁAW FURMANEK - budowa dróg 

i autostrad. 
12) KRET I S-KA TADEUSZ KRET: asortyment elementów hydrauliki siłowej, 

pneumatyki i automatyki. 
13) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE 

"OSKAR": obróbka mechaniczna metali. 
14) ERGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - instalacje 

elektryczne. 
15) FHU ŚWIETLIK Krzysztof Marciniszyn – instalacje elektryczne. 
16) OPAKOWANIA PIĄTKI Sp. z o.o. Sp.k.:  produkcją opakowań z kartonu, tektury. 
17) POLERS S.J. A. Kaczmarek i s-ka oraz POLERS S.J. K. Makowiec i s-ka: usługi 

sprzątające. 
18) EKO-KOLOR Paczosik Kotarba Sp. k.: producent farb wodnych i lakierów do tektury 

falistej, tissue oraz folii polipropylenowych, polietylenowych i polistyrenowych.  
19) AGENCJA OCHRONY PRACY I ŚRODOWISKA "BHPE" PAWEŁ PACUŁA, 

zajmująca się obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie BHP. 
20) BIG FORM Sp. z o.o. Sp. k.: działalność reklamowa i poligraficzna. 
21) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "UNIFOT" BOBIK 

ANDRZEJ: usługi drukowania. 
22) "GER - POL" GRAŻYNA CHĘCIŃSKA- branża noclegowa. 
23) DOM TKACZA EMILIA MARCINISZYN – branża noclegowa. 
24) FIRMA "U GOŚKI" KIELAN MAŁGORZATA - sprzedaż materiałów sanitarnych. 
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25) CUKIERNICTWO - PIEKARNICTWO STANISŁAW KRYSZCZUK- produkcja 
pieczywa i wyrobów cukierniczych 

26) PIEKARNIA - KUPCZYK ANDRZEJ KUPCZYK I MARTA KUPCZYK SPÓŁKA 
JAWNA. 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz uchwały Nr LIII/273/18 Rady Miejskiej Chojnowa z 
dnia z dnia 25.09.2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 
Chojnowa. 
 Według stanu na dzień 31.12.2021 r. na terenie Chojnowa funkcjonowało 36 punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych. W 27 punktach prowadzona była sprzedaż napojów 
alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (lokale handlowe) i w 9 punktach do 
spożycia tych napojów w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne).  
 
 
Tabela nr 39 W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wydano:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela nr 40 Ilość zezwoleń wydanych w 2020 r. i 2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela nr 41 Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na dzień 31 grudnia 2021 r.: 

Rodzaj alkoholu 
Handel 
detaliczny Gastronomia 

Organizacja 
przyjęć Razem Limit 

do 4,5 % oraz piwo  27 8 - 35 60 
powyżej 4,5% do 18 % 23 6 - 29 60 
powyżej 18 % 26 5 - 31 60 
Razem 76 19 - 95  

Rodzaj alkoholu 
Handel 
detaliczny Gastronomia 

Zezwolenia 
jednorazowe Razem 

do 4,5 % oraz piwo  8 1 1 10 
powyżej 4,5% do 18 % 7 1 - 8 
powyżej 18 % 8 1 - 9 
Razem 23 3 1 27 

Rodzaj alkoholu 
Handel 
detaliczny Gastronomia 

Zezwolenia 
jednorazowe Razem 

Rok  2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
do 4,5 % oraz piwo  8 8 - 1 - 1 8 10 
powyżej 4,5% do 18 
% 7 7 - 1 - - 7 8 

powyżej 18 % 8 8 - 1 - - 8 9 
Razem 23 23 - 3 - 1 23 27 
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Wykres nr 23 Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2021 r.  
w ramach prowadzonego handlu detalicznego. 

 
 

Wykres nr 24 Ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2021 r.  
w ramach prowadzonej działalności gastronomicznej. 
 

 
 

Na podstawie ustawy z dnia 02.03.2020 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 XXXVIII/179/21 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży, zwolniła przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Chojnowa przeznaczanych do spożycia w miejscu sprzedaży (działalność restauracyjna) 
z opłaty drugiej i trzeciej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 
2021 r. 
 
Targowisko miejskie 

W 2021 r. sprzedający towary byli zwolnieni od 1.01. 2021 r. do 31.12.2021 r.  
z opłaty targowej zgodnie z art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 09.12.2020 r. o zmianie ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  

36%

30%

34%

HANDEL DETALICZNY

do 4,5 % oraz piwo powyżej 4,5% do 18 % powyżej 18 %

42%

32%

26%
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do 4,5 % oraz piwo powyżej 4,5% do 18 % powyżej 18 %
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Monitoring Miejski 
 Monitoring miejski ma za zadanie zapew-
nienie bezpieczeństwa obywateli i utrzymanie  
porządku publicznego. 
Rejestrowanie obrazów z wszystkich kamer odbywa 
się w trybie ciągłym w stacji monitoringu firmy Piast 
Patrol, stały dostęp do obrazów z kamer ma również 
Komisariat Policji w Chojnowie.   
 
W roku 2021 został wybudowany nowy punkt monitoringu przy skrzyżowaniu ulic 
Wolności/Reja.  
 

Z informacji pozyskanych z Komisariatu Policji w Chojnowie wynika, że monitoring 
ułatwił Policji w znacznym stopniu zapobieganie wykroczeniom oraz przestępstwom, jak 
również wielokrotnie pomógł w wykryciu sprawców.  
 
* Zgodnie z umową z dnia 11.05.2021 przekazano kwotę 21.000 zł na zakup samochodu 
osobowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, który został przekazany 
Komisariatowi w Chojnowie. 

 

 

Informacja dotycząca udzielenia wsparcia osób bezrobotnych z terenu miasta Chojnowa 
za 2021 rok. 

 Na koniec 31.12.2021 r. w ewidencji PUP Legnica Filia Chojnów 
figurowały 522 osoby bezrobotne z terenu miasta Chojnów, w tym 
z prawem do zasiłku dla osób bezrobotnych 80 osób, w 
analogicznym okresie 2020 r. w ewidencji osób bezrobotnych 
figurowały 623 osoby w tym 110 osób z prawem do zasiłku. Tak 
więc na koniec 2021 r. zaobserwowano spadek ilości 

zarejestrowanych osób bezrobotnych z terenu miasta Chojnów o 101 osób, w tym  
z prawem do zasiłku dla osób bezrobotnych o 30 osób.  
Podstawową usługą rynku pracy dedykowaną osobom bezrobotnym i pracodawcom jest 
pośrednictwo pracy. Pośrednictwo pracy to przede wszystkim pomoc osobom poszukującym 
zatrudnienia w doborze odpowiedniej oferty pracy, a pracodawcom – w pozyskaniu 
pracowników posiadających kwalifikacje adekwatne do oferowanego stanowiska pracy.  
W 2021 r. pracodawcy z terenu Chojnowa zgłosili do Filii PUP w Chojnowie 251 ofert pracy. 
Wsparciem w ramach finansowych form aktywizacji zawodowej w 2021 objęto 134 osoby 
bezrobotne z terenu miasta w tym: 
1. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 18 osób, umowy dotyczyły min. 

stanowisk: sprzedawca, przedstawiciel handlowy, kucharz, pracownik budowlany, 
zaopatrzeniowiec, kierowca-dostawca  

2.  Szkolenia – 4 osoby, szkolenia umożliwiają osobom bezrobotnym zmianę, nabycie nowych 
lub podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych. Szkolenia finansowane są przez 
Urząd, a osoba bezrobotna otrzymuje stypendium szkoleniowe oraz wsparcie  
w postaci zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie. Kierunki szkoleń na jakie kierowano osoby 
bezrobotne: prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną, prawo jazdy kat. D  
z kwalifikacją wstępną, operator koparko-ładowarki. 
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3. Staże – 10 osób - korzystanie ze stażu pozwala zdobyć doświadczenie zawodowe, 
zwiększając tym samym szanse na uzyskanie zatrudnienia. Staże organizowane były na 
różnych stanowiskach (w tym m.in.: pracownik administracyjno- biurowy, pracownik 
budowlany, administrator nieruchomości).  

4. Prace interwencyjne – 23 osoby, umowy dotyczyły min. stanowisk: sprzedawca-kasjer, 
robotnik gospodarczy, sprzątaczka, robotnik budowlany, kelner. 

5.  Roboty publiczne dla 9 osób, zorganizowane przez Gminę Miejską Chojnów głównie  
w zawodzie robotnik gospodarczy. 

6. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- 26 osób, przedsiębiorcze osoby 
bezrobotne otrzymały z PUP bezzwrotne, jednorazowe środki na podjęcie własnej 
działalności gospodarczej. Środki te zostały przeznaczone na zakup urządzeń, usług, 
przedmiotów niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia działalności, maksymalna kwota 
przyznanych środków w 2021 r. wyniosła 24.000 zł. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
min.: sprzedaż detaliczna /żywności, odzieży, obuwia/. działalność budowlana, działalność 
rachunkowo-księgowa, fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne, działalność pocztowa i 
kurierska, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych. 

7.  Prace społecznie użyteczne – 33 osoby korzystające z pomocy MOPS 
8.  Bon na zatrudnienie – 2 osoby w zawodach: sprzedawca i specjalista ds. obsługi klienta. 
9. Dofinansowanie wynagrodzenia osoby pow. 50 roku życia dla 2 osób, w zawodzie: 

sprzedawca i kucharz 
10. Bon na zasiedlenie – 7 osób - bony na zasiedlenie są formą wspierającą mobilność osób 

bezrobotnych. To jednorazowe wsparcie finansowe, przeznaczone dla osób do 30 roku 
życia, które podejmą zatrudnienie lub działalność gospodarczą poza miejscem stałego 
zamieszkania (w odległości co najmniej 80 km)  
 
W 2021 r. Urząd Pracy kontynuował realizację wsparcia przedsiębiorców w ramach tzw. 

Tarczy Antykryzysowej, tj. pakietu form wsparcia stworzonego w celu ochrony miejsc pracy, 
zmniejszenia obciążeń finansowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 
oraz ich wsparcia w zachowaniu płynności finansowej. 
Pracodawcy oraz przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, którzy nie skorzystali  
z pomocy w 2020 r. a odnotowali spadek obrotów mogli skorzystać z dofinansowania  
i pożyczki również w 2021 r. Z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników 
skorzystało 14 przedsiębiorców z terenu miasta. Z dofinansowania części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 
społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy skorzystało  
2 przedsiębiorców z terenu miasta. Z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców skorzystało  
2 przedsiębiorców z terenu miasta. 
Nową formą wsparcia dla uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek 
pandemii COVID-19 były dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców 
określonych branż. W 2021 r. z dotacji skorzystało 80 przedsiębiorców z terenu miasta 
Chojnowa, przy czym z dotacji w wysokości 5.000,00 zł, przedsiębiorcy w zależności od 
rodzaju prowadzonej działalności (PKD).  
 
W zakresie organizacji przez Urząd Miejski prac publicznych, interwencyjnych  
i społecznie – użytecznych 

W 2021 r. zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy, Filia w Chojnowie 
porozumienie na aktywizację bezrobotnych w okresie: 15.02.2021 r. – 17.12.2021 r. 
Zaktywizowano w ramach tej formy 25 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, będące 
jednocześnie podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. 
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Bezrobotni wykonywali pracę w wymiarze 45 godzin miesięcznie, bez zawierania umowy 
o pracę, w zamian za świadczenie finansowe w wysokości 8,70 zł za każdą przepracowaną 
godzinę w okresie od lutego do maja. Część tej wartości tj. 5,22 zł (60 %) refundował PUP 
natomiast pozostała kwota 3,48 zł (40 %) wypłacana była ze środków samorządowych. 
Od 01.06.2020 r. stawka podstawowa wzrosła do 9,00 zł za godzinę, przy refundacji 
60% = 5,40 zł, oraz kosztach własnych 40% = 3,60 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.  
W związku z Porozumieniem, zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy - Filia  
w Chojnowie, dwanaście razy cofnięto zgodę na wykonywanie prac społecznie - użytecznych. 
Zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy 7 umów na organizację robót publicznych, prac 
interwencyjnych i staży dla 8 osób. 
Sporządzono 85 wniosków o refundację części wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem 
bezrobotnych skierowanych w ramach prac interwencyjnych, publicznych, społecznie-
użytecznych. 
 

 
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie 

 
  W ramach działań w roku 2021 na rzecz walki ze skutkami zakażenia koronawirusem 
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie stale współpracowała z jednostkami Inspektoratu 
Sanitarnego w Legnicy i we Wrocławiu oraz Urzędem Miejskim w Chojnowie.   
Zorganizowano transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – wsparcie 
objęło 14 osób. 
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Wyposażono gabinety: lekarskie, zabiegowe oraz rejestracyjny w niezbędny sprzęt 
komputerowy, oprogramowanie i licencje w celu wprowadzenia systemów informatycznych – 
zastąpienie papierowej dokumentacji medycznej na e- dokumentację.  
Doposażono laboratorium analityczne w niezbędny system informatyczny umożliwiający 
automatyczne przekazanie wyników badań do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta 
oraz sprzęt do przechowywania próbek pobranych materiałów tj. stół laboratoryjny  
i zamrażarkę. 

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie otrzymała dotację na zakup sprzętu 
komputerowego do działu rehabilitacji w wys. 7.000,00 złotych. 
W roku 2021 usługi w zakresie nocnej i świątecznej pomocy prowadziła firma NOXMED.  
Z dniem 31.12.2021 r. umowa zakończyła się. 

 
Tabela nr 42 Sprawozdanie o świadczeniach zdrowotnych w poszczególnych poradniach 
wykonanych w 2021r. 
 

Nazwa Świadczenia/pacjenci 

Środowisko 2530 świadczeń  

EKG 1160 badań 

USG 1091badań 

Gabinet spirometrii -  

Poradnia ogólna 60560 pacjentów 

Punkt szczepień 1720 iniekcji 

Poradnia ginekologiczna 2063 pacjentów 

Gabinet zabiegowy 7941iniekcji 

Medycyna szkolna 3323 świadczeń 

Poradnia chirurgii ogólnej 5298 pacjentów 

Poradnia otolaryngologiczna 2260 pacjentów 

Poradnia preluksacyjna 856 pacjentów 

Poradnia urazowo-
ortopedyczna 

2179 pacjentów 

Laboratorium 84275 badań 

Rehabilitacja 707 pacjentów 

RTG 7491 zdjęć 
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Wykres nr 25 Szczepienia przeciw Covid 2021 

 
 
Tabela nr 43 Szczepienia przeciwko covid 2021 

MIESIĄC ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ 
STYCZEŃ 30 

LUTY 180 
MARZEC 340 

KWIECIEŃ 840 
MAJ 890 

CZERWIEC 966 
LIPIEC 546 

LISTOPAD 90 
GRUDZIEŃ 440 

 
Wykres nr 26 Szczepienia przeciw grypie 2021 
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Tabela nr 44 Szczepienia przeciw grypie 2021 
MIESIĄC ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ 

WRZESIEŃ 147 
PAŹDZIERNIK 307 
LISTOPAD 171 
GRUDZIEŃ 81 

 
Miasto Chojnów sfinansowało ochronę przez firmę ochroniarską punktu szczepień 

przeciwko Covid-19 przy ul. Matejki w okresie jego funkcjonowania na łączną kwotę 
20.460,75 zł. Umowa obowiązywała od 17.05.2021 do 31.08.2021 r. 
W ramach porozumienia zawartego z Powiatem Legnickim, Ośrodkiem Zdrowia w Tyńcu 
Legnickim z dnia 12.05.2021 r. przekazano do bezpłatnego używania urządzenie AED 
(defibrylator) na czas działania wymienionego punktu szczepień. 
Przekazano kwotę 15.984,00 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalisty-
cznego w Legnicy na zakup kardiomonitora, zgodnie z umową OR.032.17.2021 z dnia 
08.12.2021 r. 
W roku 2021 przekazano kwotę 15.575,05 zł z budżetu Miasta Chojnowa na 2021 r. dla 
Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tabletów 
wykorzystywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego  
w Legnicy, zgodnie z umową OR.032.14.2021 z dnia 07.05.2021 r. 
 
Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 

Ze względu na trwającą od 2020 r. pandemię, również w 2021 r. program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii był realizowany w ograniczonym 
zakresie. Nie zostały zorganizowane coroczne kolonie letnie dla dzieci z rodzin dotkniętych 
problemem alkoholowym. 
* Uczniowie miejskich szkół uczestniczyli w 3 spektaklach profilaktycznych, 8 programach 
profilaktycznych dotyczących różnych sfer uzależnień (przemoc, alkohol, nikotyna, narkotyki), 
zajęciach warsztatowych. Część z nich odbywała się w trybie on-line, a część stacjonarnie. 
* W Domu Schrama działał Punkt Konsultacyjny, w którym pracowali: 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 korzystało ok. 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. 
* Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnowie prowadziła  
w 2021 roku 9 spraw z zakresu procedury przymusowego leczenia uzależnienia od alkoholu 
oraz zaopiniowała 8 wniosków o wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu. 
* Sprawdzoną i potrzebną formą pomocy rodzinom i osobom korzystającym ze świadczeń 
opieki społecznej było zatrudnienie na umowę-zlecenie w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Chojnowie psychologa. Pełniony przez psychologa raz w tygodniu dyżur cieszył 
się dużym zainteresowaniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, które nie 
radzą sobie z problemami życiowymi i oczekują wsparcia.  
Udzielono 132 konsultacji psychologicznych (w tym 11 osób na stałej terapii). 
* Dla czynnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież zakupiono wyposażenie do ogrodów 
zabaw na terenie miasta ponadto dofinansowano zakup paczek Mikołajkowych dla dzieci  
z rodzin z problemami  
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* Samorząd podpisał na 2021 r. porozumienie z Gminą Legnica w zakresie profilaktyki 
przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzanych do Miejskiej Izby Wytrzeźwień 
w Legnicy, co umożliwiało umieszczanie w Izbie osób będących pod wpływem alkoholu  
i zakłócających porządek publiczny lub domowy. Z każdą z osób umieszczonych w izbie 
przeprowadzane były rozmowy profilaktyczno-motywujące do podjęcia leczenia oraz  
o szkodliwości nadużywania alkoholu. Ze sprawcami przemocy domowej przeprowadzane 
były rozmowy motywujące do zmiany postawy życiowej. Ponadto osoby uzależnione 
nakłaniane były do podjęcia leczenia odwykowego łącznie z wydawaniem skierowania na 
leczenie przez lekarza Izby Wytrzeźwień.  
Obowiązujące Programy 
►Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Chojnowa 
►Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. 
►Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
►Miejski Program Wspierania Rodziny dla Miasta Chojnów na lata 2021-2023  
 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie jest jednostką organizacyjną Gminy 

Miejskiej Chojnów utworzoną w celu realizowania zdań własnych i zleconych gminie. 
 

Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 
zasoby i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych 
potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w 
miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze 
środowiskiem. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 r. podobnie jak w roku ubiegłym, kiedy ogłoszono 
stan epidemii w Polsce musiał dostosować swoje działania do nowej sytuacji. Wdrożono 
następujące działania: bieżące zadania realizowane były w sposób ciągły  
z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z osobami wymagającymi wsparcia. Wszelkie 
zgłoszenia kierowane do MOPS były rozpatrywane zdalnie. W przypadkach nagłych 
utrzymywano bezpośredni kontakt z klientami. We współpracy z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie oferowano klientom ośrodka pomocy społecznej wsparcie psychologiczne. 
Osobom objętym kwarantanną i izolacją sanitarną, które są w trudnej sytuacji i nie były  
w stanie samodzielnie zapewnić sobie wyżywienia i zakupu leków, udzielane było wsparcie  
w formie usługowej tj. zakupie i dostarczeniu żywności i leków. Podobnie było w przypadku 
osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mogły liczyć na pomoc rodziny czy też sąsiadów 
i wymagały wsparcia.  
W celu zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych i przywrócenia tym rodzinom zdolności do wypełniania tych 
funkcji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie zatrudnionych było  
2 asystentów rodziny, w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z pomocy asystenta 
skorzystało 22 rodziny.  
Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował również wsparciem rodziny wychowujące 
niepełnosprawne dzieci w ramach programu „Za życiem” poprzez pomoc asystenta rodziny – 
w 2021r. pomocą taką była objęta 1 rodzina.  
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Inne działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym to : 
- kwalifikowanie dzieci na bezpłatny wypoczynek letni, zwłaszcza dzieci z rodzin objętych 
wsparciem przez asystenta i z rodzin zastępczych, 
- stała współpraca placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych, jednostek pomocy 
społecznej i służby zdrowia, sądu rejonowego i kuratorów sądowych, policji, organizacji 
pozarządowych i kościoła. 
- 130 wydanych skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)  
- przyjmowanie wniosków o wydanie w ramach rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych Karty Dużej Rodziny – w 2021 r.  wydano 237 kart. 
 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie podejmowali 
interwencje w rodzinach, w których występują dysfunkcje oraz zagrożonych uzależnieniem od 
alkoholu oraz substancji psychoaktywnych. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to szeroko 
zakrojony wachlarz działań: 
- udzielanie pomocy w ramach procedury „Niebieskie karty”, 
- udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w postaci konsultacji  
w zakresie poradnictwa medycznego, psychologicznego, pedagogicznego, prawnego  
i socjalnego, 
- udzielanie pomocy finansowej osobom doznającym przemocy, 
- kwalifikowanie dzieci na bezpłatny wypoczynek letni, zwłaszcza dzieci żyjących  
w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków oraz rodzin 
dotkniętych przemocą w rodzinie, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
w siedzibach szkół, w Przychodni Rejonowej i w siedzibie Urzędu Miejskiego rozwieszono 
plakaty i ulotki dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie oraz informujące o możliwościach 
uzyskania wsparcia dla ofiar przemocy oraz dla osób stosujących przemoc, 
- na terenie miasta Chojnowa funkcjonował Punkt Konsultacyjny, gdzie przyjmowali: terapeuta 
ds. Uzależnień, konsultant ds. dzieci i młodzieży oraz psycholog udzielający pomocy 
psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Prowadzone były również terapie 
dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 
- w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie prowadzone było 
bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie, 
- kierowanie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie, 
- udzielanie pomocy materialnej rodzinom z problemem uzależnienia po przeprowadzeniu 
wywiadów środowiskowych 
- kierowanie osób potrzebujących do wyspecjalizowanych placówek leczenia uzależnień, 
motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii w placówkach 
leczenia odwykowego typu stacjonarnego i ambulatoryjnego, 

Kolejnym działaniem Ośrodka nakierowanym na poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców szczególnie osób starszych, przewlekle lub ciężko chorych była realizacja usług 
opiekuńczych.  Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie zatrudniał 
10 osób, które wykonywały usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (stan na 31.12.2021 r.), w tym 3 
osoby wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze. Niniejsza pomoc polegała na 
zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 
pielęgnację, 
- w 2021 r. z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
skorzystało 68 osób, w tym ze specjalistycznych usług 15 osób, 
- w 2021 r. z pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 12 osób, 
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- kierowanie osób wymagających całodobowej opieki niemogących samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu do domu pomocy społecznej, w ubiegłym roku w domu 
pomocy społecznej przebywało 13 osób. Za pobyt tych osób w domu pomocy społecznej gmina 
ponosiła odpłatność, w wys. 391.858,00 zł. 
 
W 2021 r. z pomocy społecznej skorzystało 188 rodzin, w których jako powód trudnej sytuacji 
życiowej wskazano długotrwałą lub ciężką chorobę. 
Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez 
podejmowanie następujących działań: 
- praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin borykających się 
z problemem niepełnosprawności w ich środowisku społecznym. Prowadzona była w celu 
rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej poprzez współpracę  
z jednostkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych tj. Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie, Powiatowym Zespołem d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, 
Powiatowym Urzędem Pracy, Przychodnią Rejonową, z organizacjami pozarządowymi, 
- ośrodek zapewniał w miejscu zamieszkania usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi osobom, które z powodu wieku, 
choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagały pomocy osoby drugiej, 
- współpraca ze Środowiskowymi Domami Samopomocy w Chojnowie oraz Warsztatem 
Terapii Zajęciowej: w ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni informują osoby 
niepełnosprawne o funkcjonowaniu na terenie miasta Chojnowa dwóch dziennych ŚDS  
i WTZ oraz możliwości bycia ich uczestnikami celem poprawy ich funkcjonowania  
w środowisku lokalnym, 
- przeprowadzanie i przesyłanie do Starosty Powiatu rodzinnych wywiadów środowiskowych 
wraz z kompletem dokumentów celem wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu do 
ŚDS, 

W 2021 r. z pomocy społecznej skorzystało 130 rodzin, w których jako powód trudnej 
sytuacji życiowej wskazano niepełnosprawność. 
Wsparcie osób z problemem ubóstwa to przede wszystkim: 
- zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego rozumianego jako dostęp do świadczeń pomocy 
społecznej w celu umożliwienia zaspokojenia przez osoby i rodziny podstawowych potrzeb 
bytowych z uwzględnieniem współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, 
- pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem ubóstwa oraz związaną z tym bezradnością 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego poprzez udzielanie zasiłków celowych i zasiłków 
okresowych.  

W 2021 r. z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało 160 rodzin, a z zasiłków 
okresowych 142 rodziny,  
Udzielanie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłków na zakup żywności oraz  
w formie pomocy niepieniężnej – w 2021 r. skorzystało 92 rodzin. 
Jednostka stale współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania prac 
interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej podejmowane są również działania mające 
na celu pomoc i wsparcie osobom bezdomnym współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie 
problemu bezdomności - przekazywanie informacji na temat sytuacji osób bezdomnych oraz 
bezpośrednia pomoc, praca socjalna polegająca na aktywizacji i motywowaniu osób 
bezdomnych do zmiany swojego stylu życia, wsparcie materialne osób bezdomnych. 
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Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chojnowie 
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2021 r. 

Na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1249), Uchwały nr LVII/237/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 
10.11.2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania Burmistrz Miasta 
Chojnowa powołał do działań Miejski Zespół Interdyscyplinarny.   
Na dzień 31.12.2021 r. Miejski Zespół Interdyscyplinarny składał się z 13 osób, są to 
przedstawiciele: 
1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 5 osób; 
2. Komisariatu Policji w Chojnowie – 1 osoba; 
3. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 osoba; 
4. Oświaty – 4 osób; 
5. Ochrony zdrowia - 1 osoba; 
6. Sądu Rejonowego w Złotoryi – 1 osoba. 
 W 2021 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego z uwzględnieniem 
wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Ze względu na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 
działalność Zespołu Interdyscyplinarnego nadal była ograniczona m.in. do powoływania przez 
Przewodniczącą grup roboczych, których członkowie podejmowali wszelkie działania  
w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowali interwencje i na bieżąco 
monitorowali rodziny. 
W dniu 03.03.2021 r. zgodnie z art. 11b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
Przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego przesłała na Komisariat Policji  
w Chojnowie aktualne dane teleadresowe placówek położonych najbliżej Chojnowa, które 
zapewniają miejsca noclegowe, dane podmiotów realizujących oddziaływania korekcyjno-
edukacyjne na terenie powiatu legnickiego oraz podmioty udzielające pomoc psychologiczną 
dla sprawców przemocy. W załączeniu przekazano również bazę teleadresową instytucji  
i organizacji udzielających wsparcia na terenie miasta Chojnowa i okolic, w tym działających 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w których osoby dotknięte przemocą  
w rodzinie mogą uzyskać pomoc. 
W dniu 22.03.2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu, w trakcie którego Przewodnicząca 
zapoznała obecnych ze sprawozdaniem z działalności Zespołu za 2020 r.  W związku ze 
wzrostem zachorowań w marcu 2021 r. szkoły ponownie zostały całkowicie zamknięte  
i wprowadzono nauczanie zdalne. W tej sytuacji omówiono sytuację dziecka w okresie 
epidemii i Przewodnicząca przekazała przedstawicielom oświaty materiał opracowany przez 
Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę”. Materiał ten stanowił rekomendację procedury 
podejmowania interwencji w sprawie dziecka krzywdzonego w okresie epidemii dla 
pracowników oświaty. 
W dniu 21.06.2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiego Zespołu Inter-
dyscyplinarnego. W związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów, Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 r., Przewodnicząca w trakcie posiedzenia 
przybliżyła zawarte w nim zapisy. Została omówiona ogólnopolska diagnoza sytuacji 
przemocy. Przedstawione zostały również obszary, kierunki i działania Programu dot. 
profilaktyki, diagnozy społecznej, edukacji społecznej, ochrony i pomocy osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie.  
Kolejne posiedzenie Zespołu odbyło się 27.09.2021 r., omówiono ofertą Fundacji „Raduga”, 
która daje możliwość dodatkowego wsparcia terapeutycznego i rozwojowego dla rodziców  
i dzieci w Centrum Terapii i Rozwoju w Legnicy.  

W dniu 15.12.2021 r. sporządzono raport "Analiza czynników sprzyjających  
i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie Gminy 
Miejskiej Chojnów". 
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W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. do przewodniczącej ZI wpłynęło  
17 formularzy Niebieskich Kart – A.  
W 3 przypadkach procedura dotyczyła zaniedbywania dzieci. W trakcie 2021 r. 28 rodzin było 
objętych pomocą grup roboczych. 
 
Tabela nr 45  

Lp. Wyszczególnienie        Liczba 
1 Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego     4 
2 Liczba szkoleń dla członków ZI/członków grup roboczych    0 
3 Liczba Niebieskich Kart - A, które wpłynęły do przewodniczącej w 2021r. 17 
4 Liczba Niebieskich Kart A założonych przez przedstawicieli podmiotów 
            wszczynających procedurę:        17 
 Komisariat Policji w Chojnowie       15 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie     2 
 Przedstawiciele oświaty        0 
 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   0 
 Przedstawiciele ochrony zdrowia       0 
5 Liczba funkcjonujących w danym roku grup roboczych    29 
6 Liczba spotkań grup roboczych       67 
7 Liczba sporządzonych formularzy "Niebieskich Kart - C"    14 
8 Liczba sporządzonych formularzy "Niebieskich Kart - D"    11 
9 Liczba zakończonych w 2021 r. procedur 
w tym:            21 
 w przypadku: ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia  
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu 
indywidualnego planu pomocy        19 
 w przypadku: rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań  2 
10 Liczba procedur wszczętych i przekazanych do właściwego ośrodka (ze względu na 
zamianę miejsca zamieszkania rodziny)       0 
 
Działania podejmowane przez członków grup roboczych w stosunku do osób doznających 
przemocy i ich rodzin: 
• Przedstawiciele MOPS w Chojnowie – pracownicy socjalni systematycznie monitorowali 
rodziny, w których istniało podejrzenie stosowania przemocy domowej z użyciem zdalnych 
środków komunikacji oraz bezpośrednio w środowisku. W wielu przypadkach rodziny objęte 
były pomocą finansową oraz prowadzona była praca socjalna (pomoc w uzyskaniu innych 
świadczeń, w rozwiązaniu trudnej sytuacji mieszkaniowej itp.). Rodzinie udzielano 
kompleksowych informacji mających na celu poprawę ich sytuacji. Zapewnienie osobie 
dotkniętej przemocą, w zależności od potrzeb, schronienia w placówce świadczącej pomoc 
ofiarom przemocy. Kwalifikowanie dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych przemocą 
na letni wypoczynek. Udzielanie informacji o placówkach zapewniających wsparcie na terenie 
miasta Chojnowa i okolic. Współpraca z kuratorem zawodowym i Sądem Rejonowym w 
Złotoryi w przypadku, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci. 
• Przedstawiciel służby zdrowia - pielęgniarka, pomagała w dostępie do pomocy medycznej 
m.in. w otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała 
związanych z użyciem przemocy w rodzinie. 
• Przedstawiciele oświaty wchodzący w skład Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzili pracę 
pedagogiczną z dziećmi, udzielają również porad rodzicom. Ponadto zorganizowano pomoc 
psychologiczną dla dzieci na terenie placówek oświatowych, zajęcia wyrównawcze.  
W szkołach prowadzone były działania i programy mające na celu przeciwdziałanie przemocy 
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poprzez zajęcia profilaktyczne, informacyjno-edukacyjne. 
• Dzielnicowy Komisariatu Policji w Chojnowie również monitorował rodzinę względem 
bezpieczeństwa. Motywuje osobę stosującą przemoc w rodzinie do powstrzymywania się od 
dalszego stosowania przemocy, jak również informował o ewentualnych konsekwencjach 
stosowania przemocy. 
• Osoby pokrzywdzone miały zapewnioną pomoc specjalistyczną tj. radcy prawnego, 
psychologa, konsultanta ds. dzieci i młodzieży na terenie Chojnowa, w razie potrzeby wsparcie 
asystenta rodziny. 
• W sytuacji, gdy procedura dotyczy dzieci, wysyłana była informacja do Sądu Rodzinnego. 
Działania podjęte w stosunku do sprawców przemocy: 
• Zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa, 
• Skierowanie do MKdsRPA w celu podjęcia leczenia odwykowego, 
• Sprawcom przemocy proponowane były specjalistyczne wsparcie tj. udział w programie 
edukacyjno-korekcyjnym dla osób stosujących przemoc lub w programie psychologiczno-
terapeutycznym. Programy te miały na celu uświadomienie własnych zachowań 
przemocowych wobec bliskich i nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu 
konfliktów i sporów w rodzinie bez używania agresji. 
• Proponowana była również pomoc psychologiczna, jednakże ze względu na brak skutecznych 
narzędzi oddziaływań oraz niechęć do współpracy ze strony osób stosujących przemoc, praca 
z tymi osobami nie przynosi pożądanych efektów. 
• W razie potrzeby, gdy sytuacja stwarzała bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby 
dotkniętej przemocą w rodzinie policjant zatrzymywał sprawcę przemocy i wydawał wobec 
niego nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 
bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego 
otoczenia. 
 
Pomoc rodzinie 
Świadczenia realizowane przez Urząd Miejski w Chojnowie 
Świadczenia wychowawcze 500 + 
W 2021 r. przyjęto 1.453 wnioski z tego: 1.342 przyznano prawo do świadczenia 
wychowawczego, 76 wniosków przekazano do innych jednostek wg miejsca zamieszkania 
wnioskodawcy, 35 przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ustalenia 
koordynacji 
Wypłacono 23.482 świadczeń na kwotę 11.699.973,94 zł, w tym 22.871 świadczeń w pełnej 
wysokości na kwotę 11.435.500 zł, 169 świadczeń cząstkowych na kwotę 43.991,94,  
442 świadczenia w ramach koordynacji na kwotę 220.482 zł. 
Dodatki mieszkaniowe 
Przyjęto i rozpatrzono 240 wniosków. 
Wypłacono 1.697 dodatków na kwotę 351.169,47 zł. 
Wydano 20 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatków mieszkaniowych z uwagi na 
występujące zaległości czynszowe. 
Dodatki energetyczne 
Przyjęto i rozpatrzono 219 wniosków. 
Wypłacono 1.056 dodatków na kwotę 15.512,21 zł. 
Z tego: 
- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 449 na kwotę 5.236,36 zł. 
- dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 4 osób - 466 na kwotę 7.534,54 zł. 
- dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej 5 osób – 141 na kwotę 2.741,31 zł. 
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Realizacja „Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku” 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego odbywała się w oparciu o Ustawę o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r., (Dz.U. z 2020 r. 1057 t.j.). 
Projekt Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. 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 2021 r. zostało umieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej chojnow.eu, wywieszone na tablicy ogłoszeń w 
budynku Urzędu Miejskiego w Chojnowie, oraz dostarczone w formie pisemnej organizacjom 
działającym na terenie miasta Chojnowa.  
 
Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich wniosków i uwag.  
Żadna z organizacji nie wniosła uwag do projektu programu. 

 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowił ważny dokument 

programowy określający zakres i zasady współdziałania samorządu Miasta Chojnowa  
z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. Głównym celem 
programu było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, jego udział w rozwiązywaniu 
lokalnych problemów poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Miastem  
a organizacjami pozarządowymi, a także poprzez stwarzanie warunków sprzyjających 
wzrostowi aktywności społecznej mieszkańców. 

Program współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. został uchwalony  
28.10.2020 r. Uchwałą Nr XXXII/146/20 Rady Miejskiej Chojnowa. 

Współpraca Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. obejmowała zadania własne gminy 
mieszczące się w sferze zadań publicznych wg. katalogu zadań z art. 4 ust. 1 ustawy o dzia-
łalności 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, 
- 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. 

Podstawową formą współpracy w realizacji zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne 
ustawowo określone podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego jest wspieranie i powierzanie zadań 
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w dziedzinach zgodnych ze statutową działalnością tych podmiotów poprzez organizację 
otwartych konkursów ofert.  

W budżecie na 2021 r. zaplanowano na realizację zadań publicznych w otwartych 
konkursach ofert 199 000 zł., z tego wykorzystano 185 500 zł. 

 
Informacja o udzielonych dotacjach w ramach konkursów na realizację zadań 
publicznych ogłoszonych w 2021 r. 

Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wraz z udzie-
leniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji odbywało się w trybie otwartych konkursów 
ofert. Ogłoszenia o organizowanych przez Miasto konkursach na realizację zadań publicznych 
zamieszczane były na stronie internetowej miasta www.chojnow.eu, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Udzielono także 
dotacji w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadań publicznych.  
Na realizację zadań publicznych w 2021 r. w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych 
zostało 13 konkursów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na wsparcie 
realizacji zadania publicznego, 1 konkurs w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego i 1 konkurs w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Rozstrzygnięcia 
naboru ofert nastąpiło po otrzymaniu pozytywnych opinii komisji konkursowych do spraw 
opiniowania wniosków w poszczególnych zakresach. Wsparcie zadań było do 90 % wartości 
realizowanych zadań.  
Na 4 konkursy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożone zostały  
4 oferty po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu konkursowym. Konkursy pozostały 
nierozstrzygnięte. Zawarto 11 umów.  

 

Tabela nr 46 Wykaz konkursów ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Chojnowa w 2021 r. 
na realizację zadań publicznych w poszczególnych zakresach 

Nr Organizacja Nazwa zadania Nr 
umowy 

Przyznana 
kwota 
dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

1 

Uczniowski Klub 
Kolarski 

Stowarzyszenie 
„ORIENS MTB” 

Organizacja szkoleń 
sportowych, 

prowadzenie zajęć 
treningowych, 
uczestnictwo w 

lokalnych, regionalnych 
oraz międzynarodowych 
zawodach sportowych  

w ramach 
współzawodnictwa 

sportowego w 
kolarstwie 

1/2021 26 000 zł 26 000 zł 

2 

Ludowy 
Międzyszkolny Klub 
Sportowy „SFORA” 

Chojnów 

Organizacja szkoleń 
sportowych, 

prowadzenie zajęć 
treningowych, 
uczestnictwo w 

lokalnych, regionalnych 
oraz międzynarodowych 
zawodach sportowych  

w ramach 
współzawodnictwa 

2/2021 20 000 zł 20 000 zł 
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sportowego w 
Taekwondo 
Olimpijskim 

3 Uczniowski Klub 
Sportowy „ORIENS” 

Organizacja i 
prowadzenie zajęć 

szkoleniowych zespołu 
tańca nowoczesnego  

i aerobiku 

3/2021 12 000 zł 12 000 zł 

4 Klub Sportowy 
„CHOJNOWIANKA” 

Organizacja szkoleń 
sportowych, 

prowadzenie zajęć 
treningowych, 
uczestnictwo                       
w lokalnych, 

regionalnych oraz 
międzynarodowych 

zawodach sportowych  
w ramach 

współzawodnictwa 
sportowego w piłce 
nożnej dla drużyny 

Senior 

5/2021 50 000 zł 50 000 zł 

5 Klub Sportowy 
„CHOJNOWIANKA” 

Organizacja szkoleń 
sportowych, 

prowadzenie zajęć 
treningowych, 
uczestnictwo                       
w lokalnych, 

regionalnych oraz 
międzynarodowych 

zawodach sportowych  
w ramach 

współzawodnictwa 
sportowego w piłce 
nożnej dla drużyny 

Młodzik - Trampkarz 

6/2021 11 000 zł 11 000 zł 

6 Klub Sportowy 
„CHOJNOWIANKA” 

Organizacja szkoleń 
sportowych, 

prowadzenie zajęć 
treningowych, 
uczestnictwo                       
w lokalnych, 

regionalnych oraz 
międzynarodowych 

zawodach sportowych  
w ramach 

współzawodnictwa 
sportowego w piłce 
nożnej dla drużyny 

Orlik - Młodzik 

7/2021 9 000 zł 9 000 zł 

7 Klub Sportowy 
„CHOJNOWIANKA” 

Organizacja szkoleń 
sportowych, 

prowadzenie zajęć 
treningowych, 
uczestnictwo w 

8/2021 7 000 zł 7 000 zł 



118 | S t r o n a  
 

 
 

lokalnych, regionalnych 
oraz międzynarodowych 
zawodach sportowych  

w ramach 
współzawodnictwa 
sportowego w piłce 

nożnej dla drużyny Żak 
- Orlik 

8 Uczniowski Klub 
Sportowy „ORIENS” 

Organizacja szkoleń 
sportowych, 

prowadzenie zajęć 
treningowych, 
uczestnictwo w 

lokalnych, regionalnych 
oraz międzynarodowych 
zawodach sportowych  

w ramach 
współzawodnictwa 
sportowego w piłce 
nożnej dla drużyny 

Trampkarz 

11/2021 7 500 zł 7 500 zł 

9 Uczniowski Klub 
Sportowy „ORIENS” 

Organizacja szkoleń 
sportowych, 

prowadzenie zajęć 
treningowych, 
uczestnictwo w 

lokalnych, regionalnych 
oraz międzynarodowych 
zawodach sportowych  

w ramach 
współzawodnictwa 
sportowego w piłce 
nożnej dla drużyny 

Młodzik 

12/2021 5 000 zł 5 000 zł 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

10 
Chojnowskie 
Towarzystwo 

Muzyczne 

Upowszechnianie 
kultury ze szczególnym 

uwzględnieniem 
artystycznego 

kształcenia dzieci i 
młodzieży  

z zakresu gry na 
instrumentach poprzez 
prowadzenie Ogniska 

Muzycznego 

9/2021 5 000 zł 5 000 zł 

Ochrona i promocja zdrowia 

11 

. Społeczne 
Stowarzyszenie 

Dzieciom i Młodzieży 
Specjalnej Troski  

w Chojnowie 

Organizacja zajęć 
usprawniających  

i wypoczynku dla dzieci              
i młodzieży specjalnej 

troski 

4/2021 18 000 zł 18 000 zł 
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Informacja o udzielonych dotacjach w ramach trybu pozakonkursowego w 2021 r. 
W ramach procedury art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert złożone zostały 2 oferty na realizację 
zadań publicznych. Zawarto 2 umowy. 

 

Nr Organizacja Nazwa zadania Nr umowy Przyznana 
kwota dotacji 

Wykorzystana 
kwota dotacji 

1 

Polskie 
Stowarzyszenie 

Diabetyków Koło 
Terenowe  

w Chojnowie 

Organizacja turnusu 
rehabilitacyjnego dla 

osób chorych na 
cukrzycę z terenu 
miasta Chojnowa, 
mającego na celu 
poprawę zdrowia 

10/2021 7 500 zł 7 500 zł 

2 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 
i Potrzebujących 
„Dajmy Szansę”                      

w Chojnowie 

Organizacja turnusu 
rehabilitacyjnego dla 

osób 
niepełnosprawnych  

z terenu miasta 
Chojnowa, mającego na 

celu poprawę 
sprawności fizycznej i 

zdrowia 

13/2021 7 500 zł 7 500 zł 

 

Współpraca pozafinansowa z sektorem pozarządowym 
1. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) 
uczestniczyły w konsultacjach społecznych nad wymienionym Programem. 
2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych brali udział w komisjach konkursowych 
powołanych w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert na realizację 
zadań w 2021 r. 
3. Nieodpłatnie udostępniano lokale dla organizacji.  
4. Prowadzono promocję działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Chojnowie oraz w Gazecie Chojnowskiej.  
5. Na stronie internetowej urzędu w zakładce organizacje pozarządowe, zamieszczane były 
informacje dotyczące współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.  
Stale rozwijająca się współpraca Miasta z organizacjami przyczyniła się do wzmocnienia roli 
aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych, a w konsekwencji do 
wspierania społeczeństwa obywatelskiego i budowania partnerskich relacji. 
 

Działania związane z organizacją i promowaniem wydarzeń kulturalnych, sportowych 
oraz naukowych zostały w 2021 r. ograniczone przez wzgląd na bezpieczeństwo 
związane z pandemią.  
* Na bieżąco prowadzono wpisy na stronach internetowych oficjalnego portalu miejskiego 
www.chojnow.eu, serwisie społecznościowym Facebook i aplikacji Instagram.  
* Cyklicznie – raz w miesiącu emitowano w Radiu Plus audycje „Prosto z Chojnowa” – radiowe 
nagrania dotyczą ważnych, ciekawych wydarzeń w mieście, komunikatów, materiałów 
promocyjnych. 
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* Nagrano film z drona w efektowny sposób ukazujący miasto z „lotu ptaka” – film dostępny 
na stronie chojnow.eu. 
* Wydarzenia, zabytki, komunikaty dotyczące miasta, placówek oświatowych, kulturalnych, 
sportowych emitowane były na bieżąco na monitorze w holu urzędu i miejskiej pływalni. 
* Publikowano materiał promocyjny w Gminie Polskiej. 
* Wydano 23 numery Gazety Chojnowskiej kolportowanej w kilkunastu punktach sprzedaży w 
mieście. 
* Do lokalnych mediów przekazywano informacje dotyczące wydarzeń i miejskich ogłoszeń 
istotnych dla mieszkańców. 
* Prowadzono system esemesowego powiadamiania czyli Samorządowy Informator SiSMS 
oraz aplikację „Blisko” na smartfony, informując o zagrożeniach, np. meteorologicznych. 
* Wydano 13 stronicowy kalendarz na rok 2022, prezentujący atrakcyjne miejsca i obiekty 
Chojnowa widziane oczami mieszkańców. 
* Samorząd był organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń:  
- Miodowe Lato, 
- Święto Wojska Polskiego/Imieniny Marii Maryś Marysieniek, 
- Stypendia dla Burmistrza dla uczniów za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, 
artystyczne i sportowe, 
- Narodowe Czytanie,  
- Muzykowanie nad Skorą, 
- Dzień Edukacji Narodowej, 
- Konwent burmistrzów i wójtów powiatu legnickiego,  
- Orientpark Winter Cup, 
- święta narodowe. 
 
Miasta Partnerskie 

 

 
11.06.2005 r. Chojnów podpisał akt partnerstwa z miastem Egelsbach  

w Niemczech. 
Egelsbach to miejscowość niewiele mniejsza od Chojnowa, liczy około 11 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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20.08.2005 r. przebywająca we Francji 

delegacja chojnowskiego samorządu podpisała akt 
partnerstwa z Commentry - drugim partnerem 
Chojnowa. 
Miejscowość położona w środkowej części Francji, 
zamieszkuje ją około 6 tys. mieszkańców, wśród nich 
liczna Polonia. Commentry organizuje wiele imprez 
sportowych, muzycznych, teatralnych i artys-
tycznych, na które zapraszani są Chojnowianie. 
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07.09.2016 r. w Czechach, a 11.11.2016 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. 
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 były przetłumaczone informacje z miast, a każde wydanie 
Gazety Chojnowskiej trafiało do władz miejskich i osób prywatnych z Egelsbach, Commentry  
i Mnichovo Hradiště. Chojnów otrzymuje także miesięcznik wydawany przez samorząd 
Commentry. 
 

W związku z pandemią nie było możliwości zorganizowania wizyt partnerskich, ale 
utrzymywany był stały kontakt telefoniczny z władzami i mieszkańcami z poszczególnych 
miejscowości. 
 

 
Media społecznościowe – dane statystyczne 

 
Miasto Chojnów ma rozbudowaną stronę internetową chojnow.eu, funkcjonuje na 

Facebooku i Instagramie, ważne informacje przekazywane były mieszkańcom także za 
pośrednictwem aplikacji Blisko i poprzez system esemesowego powiadamiania. 
www.chojnow.eu 
 

 

http://www.chojnow.eu/
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W 2021 r. stronę chojnow.eu i serwisy z nią stowarzyszone odwiedziło 116 239 nowych 
użytkowników. 
Użytkowników powracających (odwiedzających stronę miasta więcej niż raz) w 2021 r. było 
30 188. 
Wszyscy użytkownicy odwiedzili stronę w 2021 r. 406 135 razy. 
Najwięcej użytkowników korzystających z miejskich serwisów to osoby w wieku 25-34 lat – 
14 877 osób a ponad 63% odwiedzających w 2021 r. stanowiły kobiety. 
Najwięcej użytkowników trafia na strony za pomocą wyszukiwarek Internetowych np. 
google.pl (62%), bezpośrednio (17%), z innych stron (15%) oraz z portali społecznościowych 
np. Facebook 5 %.  
Użytkownicy najczęściej wpisywali w wyszukiwarki słowa: chojnów, chojnow.eu, 
www.chojnow, portal chojnów. 
 
Instagram – ponad 750 obserwujących.  
Facebook – ponad 3600 obserwujących. 
 

 
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

Z powodu panującej pandemii koronawirusa działania MOKSiR przypominały te  
z roku 2020. 

http://google.pl/
http://www.chojnow/
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W styczniu nie funkcjonowało kino, nie zapraszano też na kręgle czy do sali fitness. Odbywały 
się jedynie – w systemie on-line – zajęcia aerobiku (11 emisji). 
W lutym, dzięki częściowemu złagodzeniu obostrzeń, zorganizowano 11 seansów filmowych, 
które obejrzało 417 widzów. Odbyło się także on-line 8 spotkań aerobiku. 
W marcu kino KULTURA zorganizowało 12 seansów filmowych, które zdecydowało się 
obejrzeć 396 widzów.  

 
Zajęcia aerobiku on-line odbyło się 9 razy. 
W kwietniu i maju, w związku z powrotem ograniczeń, nie organizowano seansów filmowych. 
Odbywały się jedynie on-line zajęcia aerobiku (odpowiednio 8 i 9 spotkań). 
Od początku czerwca wznowiono działania stacjonarne. W kinie KULTURA odbyło się 20 
seansów, które obejrzało 309 osób. Dodatkowo zaproponowano mieszkańcom kino sferyczne. 
Z 7 seansów skorzystało 136 widzów.  
W tym miesiącu zorganizowano też 19 stacjonarnych zajęć aerobiku i 13 spotkań dla członków 
formacji tanecznej KARAMBOL. Spotkania rozpoczęły też funkcjonujące  
w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku grupy: malarska i rzeźbiarska.  
 

 
Próby muzyczne podjęła formacja PLUG`N`BLUES. Nową formą zajęć, która rozpoczęła się  
w czerwcu, są działania w KLUBIE FANTASTYKI. 
W okresie wakacyjnym - od 5 do 
9.07.2021 r. oraz od 23 do 27.08.  
- organizowano "Wakacje z MOKSiR"  
- cykl zajęć rekreacyjno-ruchowych dla 
dzieci.  
15.08.2021 r. odbyły się "Imieninowe 
spotkania Marii, Maryś, Marysieniek" z 
występem zespołu "MIG".  
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Dwa dni później – 17.08. - we współpracy z UKS "Oriens" zorganizowano piłkarski TURNIEJ 
DZIKICH DRUŻYN.  
 
29.08. na uroczystości wręczania nagród Burmistrza Miasta Chojnowa najlepszym uczniom  
w sali Domu Kultury wystąpił Czesław Mozil. 

 
 
W sierpniu zorganizowano także wernisaż 
prac, które napłynęły na nasz konkurs 
fotograficzny „Chojnów – wiosenne 
przybliżenie”. Część zdjęć została wyko-
rzystana w kalendarzu miejskim na rok 2022. 
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Wrzesień przyniósł działania organizowane bądź wspólnie, bądź też wspierające 
Miejską Bibliotekę Publiczną. 9.09. w Rynku miało miejsce kolejne Narodowe Czytanie, na 
którym tym razem przypominano „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, a 21.09.  
w sali widowiskowej odbyło się spotkanie autorskie z Dionisem Sturisem.  

Wrzesień zakończono spektaklem produkcji Kompanii Teatralnej "Pół na Pół", w którym na 
scenie Domu Kultury wystąpili Piotr Polk i Piotr Szwedes. 
 
Na początku października (03.10.) w Parku Śródmiejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,  
w zrewaloryzowanym amfiteatrze, odbył się koncert Miejskiej Orkiestry Dętej 
"BOLESŁAWIEC".  

 
Kilka dni później, tym razem na scenie Domu Kultury, uroczystość Dnia Edukacji Narodowej 
występem dla nauczycieli uświetnił Pan Marcin Daniec. 
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W październiku rozstrzygnięto też drugą część fotograficznego konkursu. Tym razem było to 
"Letnie przybliżenie" Chojnowa.   

 
25 listopada na koncert zaprosił zespół współczesnej muzyki chrześcijańskiej "Pokolenia".  
 

 
 
 W grudniu, w związku z narastającą kolejną falą pandemii, odwołano tradycyjny 
"Jarmark Bożonarodzeniowy".  
W tym miesiącu (19.12.) w Parku Piastowskim miała miejsce I edycja biegów przełajowych 
„Orientpark Winter Cup”, zorganizowana we współpracy z grupą pasjonatów biegania z Iwin 
oraz - tego samego dnia - kolejny spektakl przygotowany przez Kompanię Teatralną. Tym 
razem było to "Kłamstwo", a na scenie Domu Kultury wystąpili: Katarzyna Skrzynecka, Ada 
Kalska, Mikołaj Roznerski i Piotr Szwedes. 

 Kino "KULTURA" w drugim półroczu zanotowało przychody - w III kwartale blisko 
11.000,00 zł, w IV kwartale nieco ponad 32.500,00 zł. Niemal trzykrotna różnica we wpływach 
wyraźnie pokazuje, jak tradycyjnie niewielka jest frekwencja w okresie wakacyjnym. 
Oczywiście - przyczyniła się do tego również pandemia i oferowany przez dystrybutorów mniej 
atrakcyjny, repertuar.  
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W II półroczu funkcjonowały zajęcia aerobiku, 
odbywały się (od września) spotkania formacji tanecznej 
KARAMBOL. Pracowały, funkcjonujące w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, grupy: malarska i rzeź-
biarska. Na próbach spotykała się formacja PLUG`N`BLUES. 
Kontynuowane były działania w KLUBIE FANTASTYKI. 
Zainicjowano też szereg działań teatralnych. Formację 
dorosłych "Antykwariat" oraz grupę dzieci prowadzi Pani 
Barbara Słotwińska. Nowością są działania teatralne dla dzieci 
i młodzieży prowadzone przez Panią Karolinę Rosocką. Od października podjęła zajęcia 
Dziecięca Akademia Teatru Muzycznego. 
 

W pierwszym półroczu (od marca) wykonywane były wszystkie zabiegi związane z 
funkcjonowaniem terenów zielonych i obiektów sportowych - nawożenie, koszenie, 
podlewanie itp. Okres I półrocza wykorzystany był także na remonty i modernizację sprzętu. 
W drugim półroczu (praktycznie do końca listopada) na terenach zielonych także wykonywano 
odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne i przygotowujące zaplecze techniczne (system 
automatycznego podlewania płyty głównej) do okresu zimowego. 

Od maja do końca listopada MOKSiR udostępniał przez 7 dni w tygodniu  
i z zachowaniem reżimu sanitarnego - boisko ze sztuczną nawierzchnią. Możliwe było również 
korzystanie z zewnętrznych urządzeń do zabaw i rekreacji – placu zabaw, Otwartej Strefy 
Aktywności, siłowni na wolnym powietrzu.  
Na przełomie września i października stary plac zabaw został zastąpiony nowymi 
urządzeniami. 

 
Miejska Biblioteka Publiczna 
Stan zbiorów ogółem – Dział dla Dzieci i Młodzieży, Dział dla Dorosłych 
- księgozbiór: 38 099 
- zbiory specjalne: 7 466, w tym: 
* audiowizualne i elektroniczne: 864 (w tym: audiobooki: 771, elektroniczne: 36 i inne) 
*Dokumenty Życia Społecznego (materiały o charakterze dokumentacyjnym, informacyjnym 
lub reklamowym rejestrujące bieżące wydarzenia społeczne, kulturalne i polityczne,  
np. afisze, broszury, programy, zaproszenia, kalendarze, prospekty): 6 602 
- prasa: 22 tytuły 
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Zakup zbiorów i zdalny dostęp do nowości wydawniczych  
- księgozbiór: 1 127 wol. (26 531 zł) 
- zbiory specjalne: 87 szt. audiobooków (1 680 zł),  
- prasa: 19 tytułów (4 910 zł) 
- zdalny dostęp do nowości wydawniczych (Legimi, IBUK Libra): 10 335 zł 
- dotacja organizatora (Gmina Miejska Chojnów) na zakup zbiorów i zdalny dostęp do nowości 
wydawniczych: 31 610 zł 
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup i zdalny dostęp do 
nowości wydawniczych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025): 
11 846 zł. 
 
Czytelnicy i usługi biblioteczne 
Z powodu pandemii COVID-19 biblioteka funkcjonowała na specjalnych zasadach,  
w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 
1) wypożyczanie zbiorów na zewnątrz  
- liczba czytelników (zarejestrowanych w 2021 r.): 1 218 
- liczba odwiedzin: 11 750 
- liczba wypożyczonych książek: 34 355 
- liczba wypożyczonych pozostałych zbiorów (audiobooki, DŻS i inne): 492 
- liczba egzemplarzy wypożyczonych czasopism: 601 
- liczba udzielonych informacji: 42 
2) udostępnianie zbiorów na miejscu oraz bezpłatne udostępnianie stanowisk 
komputerowych z dostępem do Internetu (w czytelniach) 
- liczba odwiedzin: 393 
  w tym: liczba odwiedzin stanowisk komputerowych: 188  
- liczba udzielonych informacji: 5 
- liczba udostępnionych książek: 4 
- liczba egzemplarzy udostępnionych czasopism: 87 
3) udostępnianie zbiorów on-line 
 

ACADEMICA 
Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych 

ACADEMICA udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki 
Narodowej, w tym książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy, grafiki, 
plakaty, fotografie, rękopisy, pocztówki, mapy, nuty i inne dokumenty - obecnie ponad  
3,4 mln publikacji. 
Publikacje z domeny publicznej oraz licencjonowane są dostępne online bez ograniczeń, 
natomiast utwory chronione prawem autorskim są udostępniane na dedykowanych terminalach 
w bibliotekach należących do systemu ACADEMICA - jedną z nich jest MBP  
w Chojnowie. 
Korzystanie z systemu jest bezpłatne. Istnieje możliwość rezerwacji zbiorów zarejestrowanemu 
użytkownikowi na dowolny termin w wybranej bibliotece. Rejestracji użytkowników dokonują 
biblioteki. 
 

IBUK Libra 
MBP w Chojnowie uczestniczy w projekcie "Ibuki na Dolnym 

Śląsku" polegającym na wspólnym wykupieniu e-booków na platformie 
libra.ibuk.pl przez kilkadziesiąt dolnośląskich bibliotek publicznych.  
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Oznacza to, że każdy czytelnik, zapisany do którejkolwiek z nich, może swobodnie i zupełnie 
za darmo przeglądać katalog wszystkich wykupionych publikacji i czytać je on-line bez 
żadnych ograniczeń czasowych - i to nie tylko na terenie biblioteki, ale także w domu. 
Czytelnicy, którzy zgłoszą się do biblioteki, otrzymują indywidualne kody aktywacyjne - PIN 
- umożliwiające im bezpłatny dostęp do e-booków.  

W edycji 2021 roku czytelnicy mieli dostęp do ponad 2800 elektronicznych publikacji  
z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Korzystanie przez 
czytelników biblioteki z IBUK Libra:  
- liczba otwartych e-booków: 564 
 

Legimi: 
MBP w Chojnowie uczestniczy - wraz z kilkudziesięcioma 

dolnośląskimi bibliotekami publicznymi - w projekcie „Legimi na Dolnym 
Śląsku". Projekt polega na wspólnym zakupie licencji uprawniającej do 
korzystania z elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez Legimi 
sp. z o.o. 

Czytelnicy zapisani do którejkolwiek z bibliotek uczestniczących w projekcie mieli dostęp do 
wielu nowości i bestsellerów z beletrystyki, literatury faktu i innych popularnych kategorii 
udostępnianych przez portal Legimi.  
Korzystanie przez czytelników biblioteki z Legimi: 
- liczba otwartych e-booków: 1 633 
- liczba otwartych audiobooków: 260 
 
4) wypożyczenia międzybiblioteczne  
Czytelnik może zamówić książkę lub inne medium w ramach wypożyczeń 
międzybibliotecznych. Ze sprowadzonych publikacji czytelnik może korzystać na miejscu  
w dziale, który zrealizował zamówienie. 
5) „Książka na telefon” 
Czytelnikom starszym, chorym i niepełnosprawnym, którzy nie mogą samodzielnie korzystać  
z biblioteki, bibliotekarz może wypożyczyć zbiory - na życzenie (telefon) - w ich domu.  
 
Popularyzacja książki i czytelnictwa 

Z powodu pandemii COVID-19 ograniczenie działalności związanej z popularyzacją 
książki i czytelnictwa w formie tradycyjnej, m.in. zawieszenie cyklicznych zajęć czytelniczych 
„Bajki pod Słoneczkiem” w Żłobku Miejskim „Słoneczko” w Chojnowie, cyklicznych zajęć 
edukacyjno-rozwojowych „Biblioteczna Akademia Malucha” skierowanych do dzieci w wieku 
do lat 4 i ich rodziców oraz corocznego przysposobienia bibliotecznego dla przedszkolaków 
klas 0 z wszystkich chojnowskich przedszkoli.  
 
Spotkania (tradycyjne i on-line) 
-  spotkania autorskie:  
maj: Marcin Kozioł (Tydzień Bibliotek) – on-line 
czerwiec: Dionisios Sturis „Zachód słońca na Santorini. Ciemniejsza strona Grecji” – 
tradycyjne połączone z transmisją na żywo on-line. 
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lipiec: Robert Maciąg „Wielka Ucieczka Wawelskiego Smoka” 
(Wakacje z Biblioteką)  
lipiec: Karolina Grabarczyk „I Ty możesz zmienić świat.  
Poczuj w sobie tą moc!” (Wakacje z Biblioteką) 
sierpień: Artur Guzicki „Podróże Misia Wojtka” (Wakacje z 
Biblioteką)  
wrzesień: Dionisios Sturis „Kalimera. Grecka kuchnia radości” 
wrzesień: Andrzej Ochał „Orla Straż. Kiedy świat udaje, że nie widzi” 

- spotkania inne: 
listopad: koncert Kuby Michalskiego „Do kraju tego… Norwid i inni romantycy” (z okazji 
Roku Norwidowskiego) – tradycyjne połączone z transmisją na żywo on-line 
 
Światowy Dzień Czytania Tolkiena (marzec): on-line 

Po raz kolejny biblioteka włączyła się w obchody Dnia Czytania Tolkiena. 
Mieszkańców Chojnowa zaproszono do konkursu przygotowanego w formie on-line - zabawy 
w wirtualnym Zaczarowanym Lesie Toma Bombadila.  
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (kwiecień) 

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich przygotowano Wyzwanie 
Czytelnicze „Randka w ciemno z książką”. Każdy czytelnik, który odwiedził w tym dniu 
bibliotekę został obdarowany specjalnie wykonaną przez bibliotekarzy różą, a co piąta osoba 
wylosowywała nagrodę - książkę. Rozdawane także były zakładki do książek. 
 



132 | S t r o n a  
 

 
 

XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (maj): 
tradycyjne i on-line 
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie  
Współorganizatorzy: SP 3, SP 4, Powiatowy Zespół 
Szkół w Chojnowie 
* Wombat Maksymilian - podróże, zwierzęta  
i przygody – spotkanie autorskie on-line z Marcinem 
Koziołem dla uczniów klas 0-3 ze Szkoły Podsta-

wowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie 
* Krasnoludki są na świecie, w naszych książkach je znajdziecie – Galeria Pomysłów on-line 
* Dyskusyjny Klub Książki ŁGARZ – spotkanie on-line 
* Dokumenty Życia Społecznego ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie – 
wystawa w Galerii Młodych  
 
„Wakacje z Biblioteką” – Wakacje z Wyobraźnią 
Lipiec: 
* Wielka Ucieczka Wawelskiego Smoka – spotkania autorskie połączone z warsztatami  
z Robertem Maciągiem 
* Moje imię ma kolor niebieski – zajęcia plastyczne 
* I Ty możesz zmienić świat – poczuj w sobie tą moc! – spotkania autorskie połączone  
z warsztatami z Karoliną Grabarczyk 
* I Ty możesz być artystą – zajęcia plastyczne 
* wystawa „Wakacje z Wyobraźnią – prezentacja prac z przeprowadzonych zajęć plastycznych 
Sierpień: 
* Podróże Misia Wojtka – spotkania autorskie z Arturem Guzickim (w bibliotece  
i Przedszkolu nr 1) 
* Moje miasto – zajęcia plastyczne 
* Kwiatowy zawrót głowy – zajęcia plastyczne 
*wystawa „Wakacje z Wyobraźnią” – prezentacja prac z przeprowadzonych zajęć plastycznych 
* Konkurs plastyczny „Pocztówka z wakacji” 
 
Narodowe Czytanie: Gabriela Zapolska „Moralność pani Dulskiej” 

Chojnów po raz kolejny uczestniczył w Narodowym Czytaniu, ogólnopolskiej akcji 
publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Jak od lat, wydarzenie 
organizowali wspólnie Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu  
i Rekreacji, we współpracy z lokalnymi szkołami. 
 

 
 W Chojnowie dziesiątą, jubileuszową odsłonę Narodowego Czytania - z „Moralnością 
pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej - świętowano 9 września 2021 roku. Dramat Zapolskiej 
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czytano w szkołach - Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 4 i Powiatowym 
Zespole Szkół w Chojnowie - oraz na spotkaniu finałowym w Rynku fragmenty lektury, z 
podziałem na role, zaprezentowali mieszkańcy miasta. Podczas spotkania przeprowadzony 
został także quiz Co wiesz o "Moralności pani Dulskiej"? Muzycznym zwieńczeniem imprezy 
był minirecital piosenki satyrycznej w wykonaniu Tadeusza Olchowskiego - uznanego 
legnickiego kompozytora, aranżera, autora tekstów i multiinstrumentalistę. 
 

„Mała książka – wielki człowiek” 
MBP w Chojnowie uczestniczyła w kolejnej edycji 

projektu ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki 
człowiek”, skierowanym do przedszkolaków i ich rodziców. 
Organizatorem i pomysłodawcą projektu był Instytut 
Książki, a biblioteka partnerem tego przed-sięwzięcia. 
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego.  
Założenia projektu: 

Po odwiedzeniu biblioteki Mały Czytelnik otrzymuje w prezencie Wyprawkę 
Czytelniczą, a w niej książkę, Kartę Małego Czytelnika oraz broszurę informacyjną dla 
rodziców. Podczas każdej kolejnej wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem 
przynajmniej jednej książki, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę do Karty, a po zebraniu 
dziesięciu naklejek zostaje uhonorowany dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. 

 
Dyskusyjny Klub Książki – tradycyjnie i on-line 

Pod patronatem MBP w Chojnowie działały 2 kluby: 
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki (3 grupy: SP 3, SP 4, Powiatowy 
Zespół Szkół) i Dyskusyjny Klub Książki „Łgarz” (dla dorosłych). 
Funkcję moderatora obydwu klubów pełni pracownik MBP. W 2021 roku 
z powodu pandemii odbyło się tylko 5 spotkań DKK „Łgarz”  – 3 

tradycyjne i 2 on-line oraz dokonywana była wymiana książek. 
W ramach MDKK nie było spotkań, ale także dokonywana była wymiana książek za 
pośrednictwem szkolnych koordynatorów MDKK.  
 

Galeria Młodych  
W 2021 r. zorganizowano 5 wystaw - z powodu pandemii 

bez wernisaży. 
- „Malujemy samodzielnie i z pomocą” - cykliczna wystawa prac 
uczestników Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy, 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie, Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1  
w Chojnowie, Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie, w 2021 r. – X edycja 
wystawy: marzec-kwiecień 
- „Dokumenty Życia Społecznego ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie”  
(w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek): maj-czerwiec 
- „Wakacje z wyobraźnią” - prezentacja prac z wakacyjnych zajęć plastycznych 
przeprowadzonych przez bibliotekarzy: lipiec-sierpień 
- Wystawa prac Aleksandry Anny Sikorskiej „Kolory duszy” - prezentacja prac 
dziesięcioletniej, autystycznej malarki pochodzącej z Góry: wrzesień-październik 
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- „Tatrzańska niepodległa” - wystawa zaprezentowana z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości, którą przygotowało - w formie plansz - Biuro Programu "Niepodległa" we 
współpracy z Muzeum Tatrzańskim im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem: listopad-
grudzień 
Muzeum Regionalne 
 

 
 
Wystawy czasowe:  
„Sztuka współczesna ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Chojnowie” – wystawa malarstwa, 
grafiki, rzemiosła artystycznego oraz rzeźby z 
własnych zbiorów MR w Chojnowie, czas: 
02.02.2021 – 24.04.2021 r. 
Wystawa została przerwana przez zamknięcie 
muzeów na terenie całej Polski 20.03.2021 r. W celu 
dalszego udostępniania i ułatwienia dostępu 
ekspozycja zyskała e-katalog, w którym zapre-
zentowane zostały wszystkie prace. Katalog można 
darmowo pobierać za pośrednictwem strony 
internetowej Muzeum. 

 
 
„Dawne kowalstwo i ślusarstwo” – wystawa muzealiów ze zbiorów 
własnych Muzeum. Wystawa została zmodernizowana i ukazana na 
nowo, czas: 09.02.2021 – wystawa zyskała statut ekspozycji stałej.  
Do wystawy przygotowana została ulotka edukacyjna dostępna w wersji 
papierowej oraz elektronicznej. 
 
 
 

„Tkane opowieści” wystawa prac grupy tkackiej Wątek – wystawa 
ukazuje współczesne tkactwo artystyczne – 14.05.2021 – 11. 08.2021 r.  
Do wystawy opracowano katalog online.  

 
 
 
„Z różą w tle” wystawa prac Pani Danuty Dudek 
– 19.11.2021 – 04.02.2022 r.  
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Sala ślubów w Muzeum 
12.02.2021r. w murach zabytkowego Zamku 

Piastów legnicko-brzeskich miało miejsce zawarcie 
związku małżeńskiego – pierwszego w salach histo-
rycznego obiektu. W 2021 r. biura Urzędu Stanu 
Cywilnego przeniesiono na Plac Zamkowy do budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, a sala ślubów znajduje 
się na parterze w Muzeum Regionalnym. Nie zakłóca to 
prezentowania na ścianach Sali muzealnych wystaw 
czasowych. 

 
Działalność popularyzatorska i oświatowa 
Warsztaty  

W lipcu pracownicy Muzeum organizowali warsztaty plastyczne dla dzieci i 
 młodzieży pt. Kuchcik- miejska legenda w kolorze. Po odsłuchaniu legendy o kuchciku wg. S. 
Horodeckiego, Uczestnicy przygotowali prace plastyczne techniką suchych pasteli. Materiały 
zostały zakupione przez Muzeum i przygotowane dla każdego z uczestników. 
W listopadzie Muzeum przygotowało kolejne warsztaty tym razem dla dorosłych pt. „Sgraffita- 
perełka muzeum”. Uczestnicy po zapoznaniu się z historią renesansowych sgraffit z Zagrodna 
wykonali prace plastyczne prostą techniką (plastelina).54 
 Zajęcia skierowane były przede wszystkim do placówek współpracujących z Muzeum 
Regionalnym w Chojnowie (Warsztaty terapii Zajęciowej, Domy Pomocy Środowiskowej). 
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 w okresie przedświątecznym warsztaty 
bożonarodzeniowe zostały przygotowane przez pracowników muzeum w formie online. 
Wykonano stroiki bożonarodzeniowe na bazie szyszek z muzealnego ogrodu.  
Odbiór warsztatów spotkał się z liczbą 1035 odsłon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekcje muzealne 

We wrześniu i listopadzie dla dzieci ze szkół podstawowych Muzeum organizowało 
lekcję muzealną „Historia Chojnowa”. W lekcjach uczestniczyły 2 grupy ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Chojnowie oraz uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
wychowawczego w Wojcieszowie.  
Dodatkowo przeprowadzono lekcję muzealną o „Historii Chojnowa” dla dorosłych, w której 
uczestniczyła grupa z Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie. 
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Spacery 
W czasie wakacji pracownicy muzeum organizowali cykl spacerów edukacyjnych 

„Śladami dawnego Chojnowa”. Uczestnicy poznawali dzieje miasta i historię zabytków 
Chojnowa. W spacerach brało udział 5 grup.  
 
 
 
Gra terenowa 

W maju Muzeum rozpoczęło współpracę  
z fundacją o nazwie Wrzosowa Kraina tworząc grę 
terenową Quest - najazd Husytów w Chojnowie w celu 
promocji miasta.  
 
 
Film o Baszcie Tkaczy 

W maju z okazji otwarcia Baszty Tkaczy dla zwiedzających przygotowany został film 
promujący Basztę Tkaczy w Chojnowie. Film wykonał lokalny grafik przy użyciu materiałów 
nakręconych z lotu ptaka. Jeden z najważniejszych zabytków Chojnowa zyskał nowoczesny, 
ciekawy i edukacyjny film promujący, który można obejrzeć na stronie internetowej instytucji 
oraz na portalu Youtube. 
 
Wystawiennictwo, konkursy i popularyzacja podczas „kwarantanny 

Ze względu, iż sytuacja epidemiczna nie była stabilna ekspozycja „Sztuka współczesna 
ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Chojnowie” została przygotowana do obejrzenia w 
formacie online dzięki e-katalogowi udostępnianemu bezpłatnie na stronie internetowej. 
Podobne rozwiązanie przyjęte zostało dla wystawy „Tkane opowieści”. Katalogi do obu 
wystaw są stale udostępniane na stronie internetowej Muzeum.  
Muzeum rozpoczęło także udostępnianie swoich zbiorów na platformie internetowej 
MUZEON. Jest to również ważny krok w stronę dostosowywania Muzeum do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, starszych i wykluczonych. 
W czasie od 20 marca do 4 maja muzeum przeprowadziło konkurs plastyczny na „Wielkanocną 
kartkę pocztową” dla dzieci ze szkół podstawowych. Udział wzięło blisko  
60 osób. Prace można było składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej do  
28 marca 2021 r. Nagrodzone zostały trzy pierwsze miejsca oraz dwie prace wyróżniające się. 
Nagrodami były edukacyjne gry planszowe.  
 
Frekwencja na stronie internetowej (01.01.-31.12.2021): 29.165 odsłon  
Frekwencja odsłon na portalu Facebook (01.01.-31.12.2021): 44.225 odsłon  
 
Oprawy merytoryczno-graficzne wystaw i obiektu 

Muzeum przygotowało tablice edukacyjno-informacyjne z rysem historycznym zamku 
oraz planem rozmieszczenia najważniejszych zabytków w Chojnowie. Dodatkowo trzecia 
tablica posiadała teksty z rysem historycznym zamku przełożone przez tłumacza na cztery 
języki. Tablice zostały wydrukowane na atestowanym materiale odpornym na działalnie 
warunków atmosferycznych oraz akty wandalizmu związane z zamalowywaniem powierzchni 
wydruku. Do zainstalowania tablic wykorzystano stelaże stojące przed budynkiem muzeum.  
Nowa wystawa „Dawnego kowalstwa i ślusarstwa” zyskała nowoczesną oprawę graficzną  
w postaci trzech tablic edukacyjnych.  
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W związku z rocznicą powstania w getcie warszawskim przygotowano tablicę  
w formie online z instrukcją wykonania papierowego żonkila.  
 
Projekt „ Wichrowa Noc w Muzeum” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W październiku i listopadzie 2021 r. Muzeum wraz z muzykiem i producentem 

Michałem Zygmuntem realizowało nowatorski projekt muzyczno-dźwiękowy. Celem projektu 
było zarejestrowanie dźwięków słyszanych w muzeum w nocy. Nagrań dokonano podczas 
wichur nawiedzających Chojnów 21.10.2021 i 04.11.2021. Zarejestrowane nagrania posłużyły 
za bazę dźwięków do słuchowiska pt: „Wichrowa noc w Muzeum” Opowiedziano w nim krótką 
historię miasta i Zamku piastowskiego - siedziby Muzeum Regionalnego. Premiera 
słuchowiska połączona z mini koncertem muzycznym miała miejsce 03.12.2021 r.  
i spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem oraz dużym odzewem ze strony mediów 
społecznościowych (1094 odsłony) Słuchowisko jak i zarejestrowane dźwięki zamieszczone są 
na Stronie internetowej Muzeum, a także na platformie YouTube. 
 
Wirtualny spacer po Lapidarium  

W listopadzie został wykonany przez firmę Foto Trio Halina Gindel wirtualny spacer 
po Lapidarium przedstawiający sekwencję zdjęć dostępnych w układzie 360. Zdjęcia były 
wykonane w maju podczas intensywnego kwitnienia roślin ogrodowych. Spacer zamieszczony 
jest na stronie internetowej Muzeum jak też widnieje w Google Maps, cieszy się dużą 
popularnością pośród użytkowników Internetu.  

 
Zbiory 

Muzeum zakupiło czesadło do lnu z drewnianym futerałem na kolce szczoty wykonane 
w 1840 r. oraz gobelin z herbem Piastów legnicko-brzeskich, wykonanym na zamówienie przez 
znaną artystkę Annę Jesinowicz-Nguyen.  
 
 
W lipcu do muzeum po gruntownej naprawie i konserwacji 
powróciła szklanica cechu bednarzy datowana na 1748 r. 
 
 
W październiku do renowacji przekazano fisharmonię. 
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Wystawy stałe udostępniane w 2021 r. w Zamku  
 
1. „Renesansowe sgraffita z dworu Schellendorfów w Zagrodnie”.  
W Sali wyeksponowano płyty z fragmentami renesansowych tynków przedstawiających sceny 
biblijne i mitologiczne, przeniesione z szesnastowiecznego dworu z Zagrodna. 

 
2. „Broń biała”. Wystawa gromadzi broń używaną w średniowieczu i czasach nowożytnych 
taką jak miecze, topory, groty broni drzewcowej. 
 

 

3. „Broń palna”. Zebrano tu zabytkowe strzelby myśliwskie, karabiny i muszkiety z różnych 
epok jak i również akcesoria strzeleckie.  
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4. „Konwisarstwo śląskie i obce” w gablotach tej sali zebrano naczynia i przedmioty 
wykonane z cyny. Zarówno te codziennego użytku jak i liturgiczne.  

 
5. „Dawne kowalstwo i ślusarstwo” – wystawa prezentuje zabytki dawnej sztuki kowalskiej: 
klucze, zawiasy, okucia, a także zamki drzwiowe.  

 
6. „Historia Chojnowa” – w sali zgromadzono zabytki dotyczące historii miasta, a więc 
dokumenty, tłoki pieczętne i herby. Ważnym elementem jest makieta miasta przedstawiająca 
XVIII wieczny Chojnów. 
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7. „Renesansowe kafle z zamku w Chojnowie”. W trzech gablotach prezentowane są 
unikatowe, renesansowe kafle piecowe, co ważne, pochodzą z terenu naszego miasta. 

 
8. „Pradzieje ziemi chojnowskiej” - wystawa przedstawia nasze najstarsze zabytki 
pochodzące epoki kamienia, brązu i żelaza. Znajdziemy pośród nich siekierki krzemienne, 
ozdoby z brązu oraz urny popielnicowe. 

 
9. „Kamieniarka i rzeźba architektoniczna XVI-XIX w.”. Elementy architektoniczne, 
rzeźby sepulkralne i sakralne wykonane z piaskowca, zebrane z Chojnowa i okolic.  
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10. „Rzeźba sepulkralna i ogrodowa od XVII do XX w.”. Są to kamienne epitafia wykonane 
najczęściej z piaskowca. 

 
11. „Relikty średniowiecznego i nowożytnego założenia zamkowego” - ekspozycja 
plenerowa na terenie dawnego dziedzińca zamkowego, z zaznaczonymi pozostałościami po 
dawnej wieży.  

 
 

• Uchwała Nr XXXV/167/21 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 
• Uchwała Nr XXXV/168/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego dotyczącego zapewnienia wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom  
z terenu Gminy Miejskiej Chojnów przez Gminę Miejską Złotoryja, 
• Uchwała Nr XXXV/169/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu 
Cmentarza Komunalnego w Chojnowie oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie z mienia 
komunalnego na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie, 
• Uchwała Nr XXXV/170/21 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 XXXV/171/21 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021, 
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• Uchwała Nr XXXV/172/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Chojnowa. 
• Uchwała Nr XXXV/173/21 w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii B19, 
C19, D19, E19 oraz F19. 
• Uchwała Nr XXXVI/174/21 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 XXXVII/175/21 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021, 
• Uchwała Nr XXXVII/176/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Chojnowa. 
• Uchwała Nr XXXVII/177/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 
• Uchwała Nr XXXVIII/178/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
• Uchwała Nr XXXVIII/179/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży, 
• Uchwała Nr XXXVIII/180/21 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 
2021”. 
• Uchwała Nr XXXVIII/181/21 w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Miasta Chojnowa na lata 2021-2028. 
• Uchwała Nr XXXVIII/182/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku 
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
• Uchwała Nr XXXVIII/183/21 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania 
Rodziny dla Miasta Chojnów na lata 2021-2023, 
• Uchwała Nr XXXVIII/184/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów. 
• Uchwała Nr XXXVIII/185/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na 
terenie Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako 
części budżetu Miasta Chojnowa. 
• Uchwała Nr XXXVIII/186/21 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania 
dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć 
związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa, 
• Uchwała Nr XXXVIII/187/21 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 
2021. 
• Uchwała Nr XXXVIII/188/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Chojnowa. 
• Uchwała Nr XXXIX/189/21 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021, 
• Uchwała Nr XXXIX/190/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Chojnowa. 
• Uchwała Nr XL/191/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie 
Miasta Chojnowa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części 
budżetu Miasta Chojnowa. 
• Uchwała Nr XL/192/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
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• Uchwała Nr XL/193/21 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych 
przez Gminę Miejską Chojnów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi. 
• Uchwała Nr XL/194/21 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między 
Gminą Miejską Chojnów a Gminą Legnica w zakresie zagospodarowania odpadów 
komunalnych. 
• Uchwała Nr XL/195/21 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.P. na Dyrektora 
Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
• Uchwała Nr XL/196/21 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021, 
• Uchwała Nr XL/197/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Chojnowa. 
• Uchwała Nr XL/198/21 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 
• Uchwała Nr XLI/199/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnowa wotum 
zaufania. 
• Uchwała Nr XLI/200/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2020 rok. 
• Uchwała Nr XLI/201/21 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta 
Chojnowa za 2020 rok. 
• Uchwała Nr XLI/202/21 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2020 rok. 
• Uchwała Nr XLI/203/21 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021, 
• Uchwała Nr XLI/204/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Chojnowa. 
• Uchwała Nr XLI/205/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu 
Cmentarza Komunalnego w Chojnowie oraz ustalenia cennika opłat za korzystanie z mienia 
komunalnego na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie. 
• Uchwała Nr XLI/206/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej w Chojnowie, 
• Uchwała Nr XLI/207/21 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Chojnowa. 
• Uchwała Nr XLI/208/21 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Chojnowa. 
• Uchwała Nr XLII/209/21 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021, 
• Uchwała Nr XLII/210/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Chojnowa. 
• Uchwała Nr XLIII/211/21 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021, 
• Uchwała Nr XLIII/212/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Chojnowa. 
• Uchwała Nr XLIV/213/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  
w Gminie Miejskiej Chojnów, w roku szkolnym 2021/2022. 
• Uchwała Nr XLIV/214/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, 
• Uchwała Nr XLIV/215/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście 
Chojnów. 
• Uchwała Nr XLIV/216/21 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.P. na Burmistrza 
Miasta Chojnowa. 
• Uchwała Nr XLIV/217/21 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021, 
• Uchwała Nr XLIV/218/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Chojnowa. 
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• Uchwała Nr XLV/219/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości. 
• Uchwała Nr XLV/220/21 zmieniająca uchwałę w określenia rodzaju dodatkowych 
usług świadczonych przez Gminę Miejską Chojnów w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi. 
• Uchwała Nr XLV/221/21 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów. 
• Uchwała Nr XLV/222/21 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021, 
• Uchwała Nr XLV/223/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Chojnowa. 
•  Uchwała Nr XLV/224/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 
i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację 
przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa. 
• Uchwała Nr XLVI/225/21 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021, 
• Uchwała Nr XLVI/226/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Chojnowa. 
• Uchwała Nr XLVI/227/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 
• Uchwała Nr XLVII/228/21 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta 
Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2022 rok. 
• Uchwała Nr XLVII/229/21 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 
drogowego. 
• Uchwała Nr XLVII/230/21 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021, 
• Uchwała Nr XLVII/231/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Chojnowa. 
• Uchwała Nr XLVII/232/21 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów. 
• Uchwała Nr XLVII/233/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
• Uchwała Nr XLVIII/234/21 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021, 
• Uchwała Nr XLVIII/235/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Chojnowa. 
• Uchwała Nr XLIX/236/21 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021, 
• Uchwała Nr XLIX/237/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Chojnowa. 
• Uchwała Nr XLIX/238/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Chojnowa. 
• Uchwała Nr L/239/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Chojnowa. 
• Uchwała Nr L/240/21 w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok, 
• Uchwała Nr L/241/21 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej 
Przychodni Rejonowej w Chojnowie. 
• Uchwała Nr L/242/21 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022, 
• Uchwała Nr L/243/21 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnów,  
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• Uchwała Nr L/244/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
• Uchwała Nr L/245/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta 
Chojnowa. 
• Uchwała Nr LI/246/21 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021, 
• Uchwała Nr LI/247/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Chojnowa. 
• Uchwała Nr LI/248/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2021. 
• Uchwała Nr LI/249/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu zasad  
i trybu nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa” i „Zasłużony dla Miasta 
Chojnowa”. 
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