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Szanowni Państwo 
 

Przedstawiam Raport o stanie miasta Chojnowa za rok 
2019 opracowany na podstawie art. 28aa ustawy  
o samorządzie gminnym obejmujący najważniejsze dziedziny 
życia miasta i obszary działalności samorządu.  
W opracowaniu zostały uwzględnione informacje z poszcze-
gólnych wydziałów Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek 
organizacyjnych realizujących zadania na rzecz społeczności 
lokalnej. 
 

Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się  
z niniejszym dokumentem, który zawiera przede wszystkim 
realizację strategii, programów, uchwał Rady Miejskiej Chojnowa. Prezentuje 
dane wg stanu na 31 grudnia 2019r. o wykonanych zadaniach inwestycyjnych, 
społecznych oraz w ramach budżetu obywatelskiego.  

 
Informuje także o przedsięwzięciach podejmowanych przez samorząd 
związanych z ekologią, profilaktyką, o organizowanych wydarzeniach, 
koncertach, które poszerzyły ofertę kulturalną i rekreacyjną, aby Chojnów stawał 
się coraz bardziej atrakcyjny dla mieszkańców i inwestorów. 

Mam nadzieję, że opracowanie przyczyni się do poszerzenia wiedzy  
o funkcjonowaniu samorządu miejskiego i będzie podstawą do prowadzenia 
dialogu na temat kierunków rozwoju miasta.  
 

Z wyrazami szacunku  
 

 
                                    Burmistrz Miasta Chojnowa 

 
                                                                                  Jan Serkies 
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I WSTĘP - CHARAKTERYSTYKA MIASTA CHOJNOWA 
 

Miasto Chojnów o liczbie mieszkańców ponad 13 tys. położone jest  
w centralnej części Dolnego Śląska na Równinie Chojnowskiej, nad rzeką Skorą, 
zajmuje powierzchnię zaledwie 5,32 km².  Charakterystyczna dla Chojnowa jest 
wysoka gęstość zaludnienia - 2543 osób./km² - pod tym względem miasto zajmuje 
24. miejsce w całej Polsce1.  
 
 
 

 
Chojnów na mapie powiatu 2 

 
Chojnów uzyskał lokację miejską przed 1241r., a pełne prawa miejskie 

otrzymał w 1333r. 
Decydujący wpływ na rozwój Chojnowa miało położenie na trasie handlowej Via 
Regia – Droga Wysoka, ponieważ zaczął wówczas funkcjonować jako ważny 
węzeł komunikacyjny.  
Do dzisiaj atrakcyjne położenie komunikacyjne przy zmodernizowanej, 
zelektryfikowanej linii kolejowej Wrocław - Zgorzelec i bliskość autostrady A4 
stanowią atut Chojnowa.  
 

 
1 https://pl.wikipedia.org/wiki/Chojn%C3%B3w  
2 https://powiat‐legnicki.eu/images/stories/2010/mapa_powiatu.jpg 
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Rys.2 XVIII-wieczny Chojnów 

Rozkwit miasta po uzyskaniu przywilejów związanych z prawami miejskimi 
zapewniały, poza dochodami płynącymi z wymiany handlowej, organizacje 
cechowe, na czele których stali mieszczanie zajmujący się sukiennictwem  
i tkactwem. Dobrą passę Chojnowa przerywały liczne wojny, pożary i epidemie 
przetaczające się przez Śląsk3. Pomimo tych przeciwności do dzisiaj zachowały 
się cenne zabytki:  
- Zamek Piastów Legnickich zbudowany w drugiej połowie XIII w.,  
- gotycki kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła z przełomu XIV i XV w.  
- Baszta Tkaczy - pozostałość umocnień obronnych, wzniesionych w XIV w., 
- Dom Schrama - renesansowy budynek wzniesiony w XVI w., 
- Pałac przy ul. Piotrowickiej z XVIII w.,  
- świątynia w stylu neoromańskim p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z początku XX w. 
- zrewitalizowany w 2012 r. Rynek – najdłuższy na Dolnym Śląsku, część szlaku 
handlowego Via Regia. 
- budynek dworca kolejowego z początku XX w., 
 

 
 

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Chojnowa 
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W Chojnowie funkcjonują:  
- Żłobek Miejski  
- Przedszkole Miejskie nr 1  
- Przedszkole Miejskie nr 3  
- Szkoła Podstawowa nr 3 – baza szkoły to m.in.: 
sala gimnastyczna, boisko szkolne, plac zabaw  
- Szkoła Podstawowa nr 4 – baza szkoły to m.in.: 
międzyszkolny basen kryty, 2 sale gimnastyczne, 
sala do squosha,  
- Miejska Biblioteka Publiczna,  
- Muzeum Regionalne,  
- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
wyposażony w salę kinową, kręgielnię, salę 
fitness, pracownię muzyczną i plastyczną,  
2 boiska zielone, boisko z nawierzchnią sztuczną, 
kort tenisowy, Otwartą Strefę Aktywności, 
ściankę wspinaczkową, plac zabaw oraz siłownię 
terenową. 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
- Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej, 
- Przychodnia Rejonowa,  
- Warsztat Terapii Zajęciowej, 
- do czerwca działały 2 gimnazja, które w ramach 
reformy oświatowej zostały zlikwidowane na 
koniec roku szkolnego. 

 
Dla rozwoju miasta ważne jest wykorzystanie walorów wynikających  

z położenia, a więc dogodnych powiązań komunikacyjnych oraz stworzenie 
atrakcyjnych warunków zamieszkania, dostępności do usług, bazy kulturalnej  
i rekreacyjno-sportowej, z której korzystać mogą młodzi i dorośli mieszkańcy 
pracujący w chojnowskich firmach, a także dojeżdżający do pracy do pobliskiej 
Legnicy lub innych miejscowości.  
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II DEMOGRAFIA 

Tabela nr 1 Dane statystyczne - migracja ludności, stan na 31.12.2019r. 

 

Liczba osób 
zameldowanych 
na pobyt stały  

 

Liczba osób 
zameldowanych 

na pobyt 
czasowy 

Liczba osób, które 
zmieniły miejsce 

zameldowania   
na terenie miasta 

Liczba dzieci 
urodzonych  
w 2019 r. 

12.566 253 125 111 

(47 chłopców, 64 dziewczynki) 

Liczba osób, które zameldowały 
się w Chojnowie w 2019 

Liczba osób wymeldowanych  
z Chojnowa w 2019r. 

Liczba osób zmarłych w 2019r. 

311 464 

(w tym poza gminę 339) 

166 

(88 mężczyzn, 78 kobiet), 

 
Tabela nr . Zgłoszenia wyjazdów za granicę w 2019 r. 

Na pobyt stały Na pobyt czasowy 

36 osób 20 osób 
 
Tabela nr 3 Stan ludności w Chojnowie – w latach 2017 - 2019: 

Rok Liczba ludności zameldowanej  
pobyt stały            pobyt czasowy

Liczba urodzonych 
dzieci 

Liczba osób 
zmarłych 

 
2017 

 
12.981 

 
265 

 
119 

 
151 

 
2018 

 
12.750 

 
296 

 
113 

 
156 

 
2019 

 
12.566 

 
253 

 
111 

 
158 

 

 
Tabela nr 4 Statystyka ludności wg płci na dzień 31.12.2019r. (pobyt stały i pobyt czasowy) 
 
 

Wiek w latach Mężczyźni Kobiety Ogółem
0-4 295 287 582 
5-9 337 304 641 

10-14 310 307 617 
15-19 220 234 454 
20-24 318 295 613 
25-29 426 408 834 
30-34 557 528 1085 
35-39 523 548 1071 
40-44 460 436 896 
45-49 328 388   716 
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50-54 324 377   701 
55-59 438 576 1014 
60-64 489 589 1078 
65-69 446 551 997 
70-74 256 346 602 
75-79 105 216 321 
80-84 88 238 326 
85+ 89 166 255 

ogółem 6.009 6.494 12.803
 

III SPRAWY OBYWATELSKIE 

W Urzędzie Miejskim w Chojnowie w 2019r.  

- przyjęto 956 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 1021 dowodów osobistych,  
- przyjęto 175 zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego i wydano zaświadczenia, 
- prowadzono 18 postepowań administracyjnych o wymeldowanie, 
- zrealizowano 661 spraw związanych z udostępnieniem danych osobowych i wydawaniem 
zaświadczeń, 
- zaktualizowano 977 danych mieszkańców w sprawach zameldowania i wymeldowania, 
- aktualizowano rejestr wyborców.  
 

Tabela nr 5 Statystyka lata 2017 – 2019 - Urząd Stanu Cywilnego 
 

ZADANIA 
 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Sporządzanie aktów stanu cywilnego 
w tym: 

306 289 299

 - urodzenia 
 - małżeństwa 
 - zgony 

45 43 36
137 106 128
124 140 135

Wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do 
polskich ksiąg 
 

60 56 50

Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach USC 
- sprostowania, uzupełnienia, rozwody, powrót do nazwiska 
 

293 309 205

Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 
 

837 715 738

Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 
 

23 34 14

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa: 

122 108 90

 - do ślubu cywilnego 
 - do ślubu konkordatowego (zaświadczenie) 
 - do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 
 

49 46 39

65 55 43
4 7 8

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 
 

7 9 12
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Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 
 

1.314 1.125 1.093

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 
 

2.364 2.443 2.483

 IV EDUKACJA 
 

Celem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu miasta Burmistrz 
Miasta Chojnowa przyznał uczniom w roku 2019 - 41 stypendiów naukowych oraz 5 nagród 
sportowych na kwotę 26.600 zł. 

W Urzędzie Miejskim realizowane są zadania gminy wynikające z ustawy z dnia  
7 września 1991r. o systemie oświaty, m.in. dotyczące udzielania pomocy materialnej uczniom  
o charakterze socjalnym. Wydano 163 decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego dla 
uczniów na kwotę 114.873,20 zł. 

* Zorganizowano dowożenie 27 niepełnosprawnych uczniów do szkół i placówek specjalnych 
w Legnicy i w Złotoryi.  

* Rozpatrzono wnioski i przyznano 9 nagród Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli  
na kwotę 29.100 zł. 

* Zrealizowano Rządowy program wyposażania szkół podstawowych w podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji w wysokości 98.460,71 zł.  

* Szkoła Podstawowa Nr 3, w ramach “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, 
wyposażyła bibliotekę szkolną w książki o wartości 12.000 zł.  

* Wydano 7 decyzji w sprawie przyznania dofinansowania kosztów poniesionych w związku  
z nauką zawodu młodocianego pracownika na kwotę 46.569 zł. 

Organizacja szkół i przedszkoli 
Tabela nr 6 i 7 Liczba uczniów w przedszkolach samorządowych 

Rok szkolny 2018/2019 

Lp. Nazwa przedszkola Liczba dzieci 
młodszych 

Liczba dzieci  
w grupie „0” 

Razem liczba 
dzieci 

1. Przedszkole Miejskie Nr 1   
111

 
36

 
147 

2. Przedszkole Miejskie Nr 3   
113

 
63

 
176 

 

Rok szkolny 2019/2020 

Lp. Nazwa przedszkola Liczba dzieci 
młodszych 

Liczba dzieci  
w grupie „0” 

Razem liczba 
dzieci 

1. Przedszkole Miejskie Nr 1   
114

 
29

 
143 

2. Przedszkole Miejskie Nr 3   
122

 
64

 
186 
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Tabela nr 8 i 9 Liczba uczniów w przedszkolach niepublicznych 

Rok szkolny 2018/2019 

Lp. Nazwa przedszkola Liczba dzieci 
młodszych 

Liczba dzieci w 
grupie „0” 

Razem liczba 
dzieci 

1. Przedszkole Niepubliczne 
„Skrzat”  

 
40

 
6

 
46 

2. Przedszkole Niepubliczne 
„Ochronka”  

 
37

 
15

 
52 

3. Niepubliczne Przedszkole 
Terapeutyczne  

 
5 

 
4 

 
9 

 

Rok szkolny 2019/2020 

Lp. Nazwa przedszkola Liczba dzieci 
młodszych 

Liczba dzieci w 
grupie „0” 

Razem liczba 
dzieci 

1. Przedszkole Niepubliczne 
„Skrzat” 

 
38

 
8

 
46 

2. Przedszkole Niepubliczne 
„Ochronka” 

 
35

 
15

 
50 

3. Niepubliczne Przedszkole 
Terapeutyczne 

 
4 

 
6 

 
10 

 

Tabela nr 10 i 11 Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym  

 
Lp

. 

ROK 
SZKOLNY 
2018/2019 

oddziały uczniowie 
 
Liczba uczniów w oddziałach 

I II II I V VI VII VIII

 
1. 

Szkoła  
Podst. nr 3  

 
18 

 
444 

 
52 

 
54 

 
27 

 
94 

 
75 

 
47 

 
58 

 
37 

2. Szkoła  
Podst. nr 4 

 
29 

 
703 

 
102 

 
89 

 
69 

 
95 

 
97 

 
81 

 
90 

 
80 

3. Gimnazjum 1  
3 

 
72 

 
X 

 
X 

 
72 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

4. Gimnazjum 2  
4 

 
95 

 
X 

 
X 

 
95 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Razem 54 1 314 154 143 263 189 172 128 148 117 
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Lp. 

ROK 
SZKOLNY 
2019/2020 

 

oddziały 

 

uczniowie 

 
Liczba uczniów w oddziałach 

I II II I V VI VII VI

 
1. 

Szkoła  
Podst. Nr 3  

 
18 

 
451 

 
50 

 
52 

 
53 

 
28 

 
95 

 
78 

 
44 

 
51 

2. Szkoła  
Podst. Nr  4 

 
29 

 
682 

 
72 

 
100 

 
87 

 
68 

 
89 

 
101 

 
76 

 
89 

Razem 47 1.133 122 152 140 96 184 179 120 140 

 

Wyniki egzaminów klas ósmych w roku szkolnym 2019/2020 

Tabela nr 12 Szkoła Podstawowa Nr 3 – wyniki egzaminu - 34 uczniów 

Klasa 
VIIIa 

Klasa 
VIIIb 

Średnia 
w szkole 

Średnia 
w powiecie 

Średnia 
w województwie 

Język polski 62 % 39 % 54 % 58 % 61 % 

Matematyka 38 % 18 % 31 % 37 % 43 % 

Język angielski 60 % 40 % 53 % 53 % 60 % 

Język niemiecki X 18 % 18 % 38 % 41 % 
 

Celem uzyskania lepszych wyników na egzaminie w roku szkolnym 2019/2020, 
zorganizowano dla uczniów dodatkowe zajęcia wyrównujące oraz rozwijające z matematyki  
i języków obcych, w ramach realizowanego projektu z Europejskiego Funduszu Spójności. 
Objęta była nimi duża grupa uczniów obecnych klas VIII.  

Tabela nr 13 Szkoła Podstawowa Nr 4 - wyniki egzaminu - 79 uczniów 

 Klasa 
VIIIa 

Klasa 
VIIIb 

Klasa 
VIIIc 

Średnia 
w szkole 

Średnia 
w powiecie 

Średnia 
w województwie 

Język polski  51% 64% 69% 61% 58% 61% 
Matematyka  35% 43% 50% 42% 38% 44% 
Język angielski  48% 60% 73% 61% 53% 60% 

 

W skali staninowej pozycja szkoły w skali kraju: z języka polskiego i z matematyki 
szkoła osiągnęła poziom średni oraz poziom wyżej średni z języka angielskiego.  

Uczniowie klasy VIIIb i VIIIc z języka polskiego i matematyki osiągnęli wyniki 
zdecydowanie wyższe od średnich wyników w województwie dolnośląskim. 

W szkole opracowany został raport osiągnięć uczniów na egzaminie ósmoklasisty  
i przedstawiony nauczycielom celem uwzględnienia wyników analizy sprawdzianu 
ósmoklasisty w planach wynikowych poszczególnych przedmiotów. 
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Osiągnięcia i sukcesy uczniów w roku szkolnym 2019/2020. 
 

* Szkoła Podstawowa Nr 3: 
- wyróżnienie w finale wojewódzkim Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckojęzycznej 
we Wrocławiu, 
- 3 wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka  
w Polsce”, 
- laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Listy do przyszłości” w Krakowie, 
- 3 laureatki Ogólnopolskiego Konkursu „Serce Kapsuły Czasu” fundacji „TworzyMy 
Kraków”, 
- nagroda główna w kategorii kl. IV-VI w Dolnośląskim Konkursie Plastycznym „Z książką na 
walizkach”, 
- wyróżnienie w kategorii klas VII i VIII oraz gimnazjów w finale wojewódzkim XXIV 
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Pegazik, 
- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Rozśpiewane Nutki", 
- wyróżnienie w XIV Dolnośląskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej Dzieciopiewy, 
- II miejsce i dwa wyróżnienia w Stypendiadzie Wczesnoszkolnej,   
- I miejsce w rozgrywanych we Wrocławiu Ogólnopolskich Zawodach w Woltyżerce 
Sportowej - Mistrzyni Polski w kategorii Mini Exclusive, 
- dwa drugie miejsca w Międzynarodowym Turnieju Taekwondo w Budziszynie, 
- III miejsce w XIII Otwartych Mistrzostwach Województwa Opolskiego w Karate 
Tradycyjnym, w kategorii KATA dzieci 10-11 lat. 
 

* Szkoła Podstawowa Nr 4: 
- 2 laureatów i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia,  
- w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” dwa wyniki bardzo dobre  
i 7 wyróżnień, 
- w Ogólnopolskim Konkursie  „Pionier” z matematyki - 3 laureatów, w tym samym konkursie 
„Pionier” z języka angielskiego - 2 laureatów i 4 wyróżnienia, z fizyki – laureat,  
- w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Olimpus” – 4 laureatów,  
- w Ogólnopolskim konkursie „Galileo” z chemii – 4 wyróżnienia, z języka polskiego  
– 4 laureatów, z geografii – 3 wyróżnienia, 
- uczeń klasy VII otrzymał tytuł finalisty konkursu ZdolnyŚlązaczek z matematyki, a uczennica 
tytuł finalistki z języka niemieckiego. 
Ważniejsze osiągnięcia sportowe uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4  
w roku szkolnym 2018/2019 to:  
- 5 miejsce na szczeblu ogólnopolskim „Ręczna na Orliku” dziewcząt 
- 3 miejsce w finale strefy koszykówka dziewcząt klas V/VI  
- 3 miejsce w finale strefy sztafeta pływacka dziewcząt 
- 2 miejsce w finale strefy piłka ręczna dziewcząt klas V/VI 
- 3 miejsce w finale strefy piłka nożna chłopców klas V/VI 
- 3 miejsce w finale strefy rowery górskie MTB chłopców.  
 

Uchwałą nr XII/54/19 z dnia 28 maja 2019 r. Rada Miejska Chojnowa wyraziła zgodę 
na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa spośród uczniów szkół podstawowych  
i Powiatowego Zespołu Szkół. 
Wybory radnych pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa odbyły się  
23 września 2019 r. 
Pierwsza sesja MRM, na której dokonano wręczenia zaświadczeń o wyborze oraz wyboru 
przewodniczącego odbyła się 17 października 2019 roku. 
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Kadra pedagogiczna wg stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 
2018/2019 oraz 2019/2020. 

 

Tabela nr 14 i 15 Kadra pedagogiczna – przedszkola samorządowe 

Rok szkolny 2018/2019 

Nazwa 
przedszkola 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

Przedszkole 
Miejskie Nr 1  

 
0 

 
2

 
5

 
5

 
12 

Przedszkole 
Miejskie Nr 3  

 
2 

 
4

 
6

 
2

 
14 

 

Rok szkolny 2019/2020 

Nazwa 
przedszkola 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

Przedszkole 
Miejskie Nr 1  

 
0 

 
3

 
5

 
7

 
15 

Przedszkole 
Miejskie Nr 3  

 
1 

 
5

 
5

 
5

 
16 

Tabela nr. 16 i 17 Kadra pedagogiczna – szkoły samorządowe 

 

Rok szkolny 2018/2019 

 
 
 

SZKOŁY SAMORZĄDOWE  

Stopień awansu zawodowego 

br
ak

 

st
aż

ys
ta

 

ko
nt

ra
kt

ow
y 

m
ia

no
w

an
y 

dy
pl

om
ow

an
y 

R
az

em
 (

et
at

y)
 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 
 
0

 
2,34

 
7,00

 
5,06

 
23,37

 
37,77 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 
 
0

 
1,09

 
 10,67

 
   5,00

 
42,72

 
59,48 

Gimnazium Nr 1  
0

 
0

 
0,11

 
   3,05

 
10,33

 
13,49 

Gimnazjum Nr 2  
0

 
0,84

 
1,88

 
1,44

 
7,89

 
12,05 

 
Razem 

 
0

 
4,27

 
19,66

 
14,55

 
84,31

 
122,79 
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Rok szkolny 2019/2020 

 
 
 

SZKOŁY SAMORZĄDOWE  

Stopień awansu zawodowego 

br
ak

 

st
aż

ys
ta

 

ko
nt

ra
kt

ow
y 

m
ia

no
w

an
y 

dy
pl

om
ow

an
y 

R
az

em
 (

et
at

y)
 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 
 

1,17
 

4,16
 

5,00
 

4,61
 

24,49
 

39,43 
 

Szkoła Podstawowa nr 4 
 
0

 
2,00

 
   9,00

 
  6,00

 
40,72

 
57,72 

 
Razem 

 
1,17

 
6,16

 
14,00

 
10,61

 
65,21

 
97,15 

 
V INWESTYCJE I REMONTY ZREALIZOWANE W 2019r. 

 
Budowa centrum medycznego dla regionu Chojnowa wraz z zakupem specjalistycznego 

sprzętu medycznego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity 
koszt najważniejszej chojnowskiej inwestycji wynosi: 6 388 375,88 zł. Gmina Miejska 
Chojnów pozyskała dofinansowanie w/w inwestycji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 4 558 815, 55 zł. 
W 2019r. zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.340.834,39 zł. 
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Modernizacja budynku SP3 przy ul. Reymonta wraz z zagospodarowaniem terenu 
– wartość zadania 1 024 763,84 zł zł; 

 

 

 
Przebudowa WC w lewym szydle SP3;    

                                                                            - wartość zadania 136 285,15 zł 
 

 
 

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego 
osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej  

                                                                      – wydatki 354.801,58 zł. 
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Budowa ul. Matejki       
           – wartość zadania 355 770,63 zł;  

 
 

Wymiana nawierzchni chodnika lewa strona ul. Wyspiańskiego  
- wartość zadania 149.297,40 zł  

 
 

Budowa siłowni terenowej przy ul. Samorządowej  
                                                                 - wartość zadania 16.947,80 zł 
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Zakup ogrodu zabaw przy Przedszkolu nr 1;   
                                                               - wartość zadania 24.400 zł 

 
 

Zakup wyposażenia ogrodu zabaw przy ul. Paderewskiego  
                                                                                    - wartość zadania 15.950 zł 
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Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. 
Żeromskiego              – wartość zadania 436.879,44 zł; 

 

 
 

 
Przygotowanie terenu i budowa ścianki wspinaczkowej przy MOKSiR 

                                                                                - wartość 5.500 zł 

 
 

Zakup opraw energooszczędnych na potrzeby oświetlenia dróg miejskich 
- wartość zadania 65 165,40 zł; 
 

Wykonanie robót budowalnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 zgodnie  
z zaleceniami PPOŻ     - wartość zadania 31.600 zł, 
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Wykonanie robót budowalnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 zgodnie  
z zaleceniami PPOŻ      - wartość zadania 92.170,95 zł 
 

Zakup kotła warzelnego dla stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4  
                 - wartość zadania 7.590 zł,  
 
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 4.917,29 zł w związku  
z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych Kompetencje kluczową 
szansą dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów. 
 
Montaż urządzeń GPS w pojazdach będących w użytkowaniu Chojnowskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;    - wartość 10.319 zł 
 

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano zadanie pn. Budowa wózkowni  
w Żłobku w kwocie 20.000 zł 
 

 
             Zrealizowano kolejne projekty w ramach budżetu obywatelskiego po 

przeprowadzonym głosowaniu mieszkańców (oddano 416 głosów, w tym za 
pośrednictwem Internetu 409 głosów). Wybrane zostały dwa projekty:  
* Zakup szafek uczniowskich do Szkoły Podstawowej nr 3 
       - wartość zadania 66.767,27 zł 
 

 
 
* Chojnowianie bliżej Europy – pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 4 
                                                                                   - wartość zadania 42.534,14 zł 
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Remonty przeprowadzone w jednostkach oświatowych 

* dostosowano budynek Przedszkola Miejskiego nr 1 do obowiązujących wymogów 
pożarowych – etap 1 - wykonano kompleksową instalację hydrantową w budynku oraz 
wymieniono dwa zawory zabezpieczające (odcinające) dopływ gazu.   
* przeprowadzono: gruntowny remont sali dydaktycznej: wymieniono podłogę, nałożono siatki 
zabezpieczające na ściany, założono regipsy, pomalowano. 
* na placu zabaw zamontowano nowe urządzenia. 
* pomalowano dwie sale zabaw, 

* wyposażono budynek Przedszkola Miejskiego nr 3 w system sygnalizacji pożaru (SSP), 
system oddymiania klatki schodowej (SO) oraz system urządzeń monitoringu pożarowego 
wraz z podłączeniem do PSP w Legnicy.” 
* pomalowano dwie sale zabaw, 

* pomalowano część pomieszczeń w budynku SP 4, przy ul. Kilińskiego – świetlicę; hole na 
bloku sportowym, na I piętrze w segmencie A oraz przed sekretariatem, klatkę schodową wraz  
z łącznikiem w segmencie B i C, 
* wymieniono oświetlenie w świetlicy, w niektórych holach oraz w trzech salach lekcyjnych 
* w budynku szkolnym przy ul. Konarskiego 4, w pracowni języków obcych wymieniono 
oświetlenie wraz z instalacją elektryczną, położono panele podłogowe i pomalowano ściany,  
a w pracowni chemicznej podłączono instalację wodną i gazową, wymieniono podłogi  
i odświeżono ściany. 
 
W 2019 r. sporządzono następującą dokumentację projektową planowanych 
inwestycji: 
 

1. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Ściegiennego  
z budową zatok postojowych – 25 830 zł. 

2. Budowa parkingu wraz z oświetleniem ulicznym, budowa nowych chodników  
oraz remont nawierzchni istniejących chodników na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 
w Chojnowie – wydatki 22 755 zł. 

3. Wymiana nawierzchni chodników w ul. Paderewskiego – (druga strona) 8 302,50 zł. 
4. Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Jerzmanowickiej – wydatki 5 950 zł. 
5. Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji 

Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa 
drogi dojazdowej - wydatki 4.060,98 zł. 

6. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wrzosowej i Leśnej- projekt, wykonane 
wydatki 22.013,22 zł. 

7. Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do granic posesji budynków 
jednorodzinnych oraz odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kraszewskiego 
- projekt zamienny -  wydatki 6.000 zł. 
 

VI GOSPODARKA KOMUNALNA 
 

Utrzymanie dróg publicznych - wydatkowano kwotę 1.549.069,00 zł, m.in. na: 
- zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, soli, praca sprzętu), 
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, farb, progów), 
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa, 
- zakup i montaż barier drogowych, 
- remonty wpustów ulicznych. 
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Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 528 477,87 zł, zostały 
przeznaczone w 2019 roku na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń 
oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz na zakup energii elektrycznej 
niezbędnej do oświetlenia chojnowskich ulic. 

 
Środki finansowe przekazane przez samorząd dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w 2019r. to kwota 265.758,85 zł: 
1. Dotacja - na wymianę stolarki okiennej w zasobach komunalnych -15.580 zł. 
2. Dotacja- Zakup i montaż nakładek monitorujących zużycie wody – 84.238 zł. 
3.Zakup lokalizatorów GPS – 10.319,70 zł. 
4. Zakup maszyny do cięcia asfaltu – 10.388,58 zł. 
5. Zakup materiałów do wymiany sieci wodociągowej w ul. Okrzei- 12.011,59 zł. 
6. Materiały na pokrycie dachu Oddziału Estetyki Miasta- 9.933,75 zł. 
7. Zapłata noty za wymianę okien- 123.287,23 zł. 

Zaopatrzenie w wodę 

Miasto Chojnów zaopatrywane jest w wodę pitną z trzech, niezależnych od siebie, ujęć 
podziemnych: Jaroszówka, ul. Bielawska oraz Michów zgodnie z wydanymi decyzjami. 
Długość czynnej sieci wodociągowej wynosi: 
- magistralnej (przesyłowej) z rur stalowych: 6,6 km  
- rozdzielczej (bez przyłączy): 28,09 km w tym z rur: 

- PCV - 2,6 km (9,26 %) 
- żeliwnych - 14,14 km (50,34 %) 
- stalowych - 0,07 km (0,25 %) 
- wymienionych ze stalowych na PEHD - 0,13 (0,46 %) 
- PEHD - 10,75 km (38,27 %) 
- PEHD (nowo wybudowane w ramach inwestycji ChZGKiM) - 0,13 km  
- cementowo-azbestowych = 0,4 km - ( 1,42 %) 
 
Liczba przyłączy do sieci wodociągowej od budynków mieszkalnych i niemieszkalnych: 866. 

Z ujęć miasta pobrano 703,1 tys. m3 wody, Od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej zakupiono 135 tys. m3 wody. 

Zadania wykonane w 2019 r.:  
- zakupiono moduły radiowe oraz wdrażano system do zdalnego odczytu wodomierzy  
z wykorzystaniem technologii GSM do przesyłu danych na kwotę 84 238,00 zł brutto. 
- zakupiono przecinarkę drogową w kwocie 10 388,58 zł brutto, 
- wymieniono przyłącza wodociągowe w ilości 6 szt. 
- zakupiono i wymieniono wodomierze w ilości 195 szt. (moduły 238 szt.) 
- usunięto na sieci wodociągowej przesyłowej 4 awarie, 
- na Stacji Uzdatnia Wody przy ul. Bielawskiej wymieniono zasuwy do filtrów  
z niesprawnych na nowe w ilości 3 szt., 
- odtworzono nawierzchnię po usunięciu awarii na sieci wodociągowej w ilości 3 szt., 
- wykaszano tereny zielone przy ujęciach wody w Jaroszówce, Michowie, przy SUW  
ul. Bielawska i ul. Okrzei oraz na hydroforniach przy ul. Sikorskiego i Samorządowej. 

 



22 
 

Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Okrzei: 
 
- wymieniono odcinek sieci wodociągowej ze stalowego na rury PEHD o długości 130 m wraz 
z wykonaniem przyłącza do nowego rurociągu i montażem nowych hydrantów, 
- wykonano nową kopułę żelbetową wraz z ociepleniem pokrycia na zbiorniku wody pitnej oraz 
częściową wymianą ogrodzenia  około 15 129,10 zł,  
- wyremontowano zbiornik podziemny - uszczelniono przerwy robocze na obwodzie 
podziemnego zbiornika na wodę pitną oraz pęknięcia na zbiorniku na kwotę 56 580 zł, 
- zlecono odkopanie zbiornika Firmie zewnętrznej ze względu na głębokość wraz z wywozem 
ziemi i gruzu na kwotę 7 112,55 zł, 
- zlecono firmie zewnętrznej wykonanie przewiertu na długości około 130 m rurociągu z ulicy 
Okrzei do ulicy Łużyckiej w celu wymiany przewężonego rurociągu stalowego z Ø 100 na  
Ø 130 PEHD co poprawiło przesył wody do Chojnowa, zakup materiału - 12 011,59 zł.  
 
Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej m.in.: 
 
- wymieniono zestaw filtrów napowietrzających w ilości 2 szt. ze stali węglowej na stal 
nierdzewną, 
- wykonano i podłączono instalację wodną do nowo wybudowanej studni głębinowej oraz 
włączono do Stacji Uzdatniania Wody na długości około 400 m, 
- wykonano remonty na studniach głębinowych wraz z zamontowaniem zabezpieczeń pomp 
głębinowych w ilości 5 szt., 
- wyczyszczono zbiornik betonowy na kwotę 27 675 zł, 
- wykonano instalację zasilającą w energię nowobudowane studnie do Stacji Uzdatniania Wody 
na kwotę 13 530 zł,  
- wykonano remont wewnątrz budynku Stacji Uzdatniania Wody. 
 
Sieć kanalizacyjna 
 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej z przyłączami to 37,49 km, liczba przyłączy do 
sieci kanalizacyjnej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (łącznie  
w budowie budynki mieszkalne i odebrane przyłącza) to 834 szt. 

 
Oddział Wod-Kan CHZGKiM w chwili obecnej posiada monitoring trzech przepompowni 
ścieków sanitarnych i jedną przepompownię ścieków deszczowych. System monitoringu 
pozwala na bezpośredni podgląd sytuacji wewnątrz przepompowni ścieków, co umożliwia 
szybszą reakcję na zatory, zatkania i awarie.  
 
Rozpoczęto przebudowę odcinka sieci kanalizacyjnej łączącej przepompownię ścieków  
w ul. Wyspiańskiego do przepompowni ścieków w ul. Ćwiklińskiej wraz z budową studni 
inspekcyjnej.  
 
Zakupiono pojazd Volkswagen Transporter służący do przewozu osób oraz materiałów  
i sprzętu i wynajęto pojazd specjalistyczny dwufunkcyjny do udrażniania kanalizacji oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych wraz z wywozem nieczystości płynnych. 
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VII GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

Tabela nr 18 Substancja mieszkaniowa - zasób Gminy Miejskiej Chojnów zarządzany  
i administrowany przez ChZGKiM 
 

Lp Adres Rodzaj prac 
Sposób 

finansowania 
  

Udziały we 
współwłasności w 

% 

Inspekcja 
nadzoru 

wykonawst
wo 

własność 
prywatna

Gmina 
Miejska  

    

1 Kościuszki  
Remont dachu 
ceramicznego 

Fundusz remontowy 
(FR)  

+ kredyt NASZ 
REMONT 

16,00 84,00 

    

1 580 78 000 

    
  

2. Kolejowa  
Remont dachu 
ceramicznego 

FR + kredyt NASZ 
REMONT 

50,00 50,00 
1 708 64 350 

    

3. Legnicka  
remont kapitalny 
dachu ceramicz. 

FR + kredyt NASZ 
REMONT 

51,60 48,40 1 580 99 000 

4. Legnicka  remont elewacji 
FR + kredyt NASZ 

REMONT 
51,60 48,40 500 64 310 

5. Witosa  
remont kapitalny 
dachu ceramicz. 

kredyt NASZ 
REMONT 

12 88,00 

    

3 902 157 453 

6. Rejtana  Remont dachu 
FR + kredyt NASZ 

REMONT 
49,70 50,30 237 28 000 

7. Kolejowa  
Remont dachu 

ceramicz. 
FR + kredyt NASZ 

REMONT 
66 34,00 1 169 79 157 

8. Reja  
remont dachu 

ceramicz., elewacji 
FR + kredyt NASZ 

REMONT 
69,60 30,40   130 118 

9. Rynek  
remont dachu 

ceramicz., wzmoc-
nienie budynku 

FR + kredyt NASZ 
REMONT 

72 28,00 
    

  93 780 
  

10
. 

Grunwaldzka  
Termomoderniz. 

budynku 
FR + kredyt NASZ 

REMONT 
77 23,00   516 116 

11
. 

Legnicka  elewacja budynku 
FR + kredyt NASZ 

REMONT 
64 36,33   200 394 
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12
. 

Komuny 
Paryskiej  

remont dachu, 
wzmocnienie ścian 

kredyt NASZ 
REMONT 

42,80 57,20 1 451 66 383 

13
. 

Bolesławiecka  
wykonanie iniekcji 

krystalicznej 
FR 23,3 76,70   7 258 

14
. 

Piotra Skargi  
docieplenie stro-

podachu, elewacja 
FR + kredyt NASZ 

REMONT 
96,70 3,30 3 970 439 915 

15
. 

Spacerowa  
remont dachu 

wzmocn. budynku 
FR + kredyt NASZ 

REMONT 
60,10 39,90 6 087 194 743 

16
. 

Legnicka  
remont klatki 

schodowej 
FR 60,60 39,40   18 000 

17
. 

Legnicka  
remont klatki 

schodowej 
FR 51,60 48,40   18 000 

18
. 

Wolności  modernizacja 
kotłowni co 

FR 
72 28,00   85 000

19
. 

Legnicka  izolacja fundament., 
posadzka 

FR 
58 42,00   6 221

20
. 

C. Skłodowskiej  
likwidacja szamba wpłaty gotówkowe 77,10 22,90   10 000

21
. Pl. Dworcowy  

przebudowa 
instalacji gazowej 

kredyt NASZ 
REMONT 68 32,00   11 582

22
. Chmielna  

roboty dodatkowe - 
dach 

FR + kredyt 
37,00 63,00 682 29 901

23
. 

Legnicka  remont klatki 
schodowej FR 86,96 13,04   17 000

24
. Kościuszki  remont elewacji 

w ramach środków 
FR 87,40 12,60   15 000

25
. Sobieskiego  remont daszku 

w ramach środków 
FR 71,70 28,30   2 000

26
. 

Legnicka  
usunięcie usterek – 
wykon. zastępcze 

w ramach środków 
FR 35,60 64,40   13 500

27
. Drzymały  

remont klatki 
schodowej 

w ramach środków 
FR 35,00 65,00   14 000

28
. Mickiewicza  

remont kapitalny 
dachu ceramicz. 

kredyt NASZ 
REMONT 0,00 100,00   135 000

  razem:         22 866 2 594 180
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Tabela nr 19 Prace remontowe wykonane i sfinansowane w ramach zgromadzonych 
środków na funduszu remontowym za okres I-XII 2019 r. 
 

 
Lp. Rodzaj finansowanych wydatków

Ilość 
budynków Koszty w zł 

1. nadzór nad inwestycjami 7 28 012 

2. 
przygotowanie infrastruktury pod wiaty 
śmietnikowe utwardzenie terenu 5 12 725 

3. prace dekarskie, wkład własny i kredyt 23 190 417 

4. 
wymiana lub modernizacja instalacji 
elektrycznych - klatki schodowe 14 41 858 

5. 
wykonanie dokumentacji projektowych 
na planowane inwestycje 8 31 540 

6. remont elewacji, wkład własny i kredyt 5 106 960 

7. wzmocnienie ścian budynku 3 26 758 
8. wykonanie wentylacji 1 7 616 

9. remont klatki schodowej 5 63 844 

10. naprawa schodów 3 11 641 

11. montaż anteny zbiorczej 2 13 160 

12. montaż instalacji domofonowej 4 10 392 

13. wymiana stolarki okiennej/drzwiowej 14 75 157 

14. wykonanie izolacji/ iniekcja 1 11 040 

15. wykonanie instalacji gazowej 3 66 338 

16. modernizacja kotłowni gazowej 1 89 343 
17. wymiana instalacji kanalizacyjnej 11 31 804 

18. inne prace naprawcze 15 25 725 
 razem: 125 844 330 

 
Tabela nr 20 Przygotowanie lokali do zasiedlenia  
 

Lp. ulica Koszty w zł 

1. Legnicka   1 558 

2. Legnicka   3 014 

3. Kolejowa  5 418 

4. Legnicka  5 555 

5. Królowej Jadwigi  5 189 

6. Tadeusza Kościuszki  24 500 

7. Komuny Paryskiej  5 304 

8. Wincentego Witosa  20 610 

9. Tadeusza Kościuszki  13 050 
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10. Jarosława Dąbrowskiego  32 230 

11. Ignacego Krasickiego  588 

12. Wojska Polskiego  12 274 

 razem: 129290 

 

VIII FINANSE MIASTA 

Wskaźniki zaprezentowane w tabeli nr 1 w podziale na wskaźniki budżetowe, per capita 
oraz zobowiązań według tytułów dłużnych umożliwiają porównanie i ocenę sytuacji 
finansowej Miasta Chojnowa w latach 2016 – 2019. 

Tabela nr 21 Wybrane wskaźniki oceny sytuacji finansowej Miasta Chojnowa 

  wskaźnik / rok 2016 2017 2018 2019 
I. Wskaźniki budżetowe         

  
Udział dochodów bieżących  
w dochodach ogółem 

97,9% 96,9% 94,8% 95,9% 

  
Udział dochodów własnych  
w dochodach ogółem 

51,9% 46,5% 51,2% 49,3% 

  
Udział nadwyżki operacyjnej  
w dochodach ogółem 

14,7% 5,7% 8,0% 7,7% 

  
Udział wydatków majątkowych  
w wydatkach ogółem 

6,5% 12,1% 12,3% 8,1% 

  
Udział nadwyżki operacyjnej i 
dochodów ze sprzedaży majątku  
w dochodach ogółem 

16,3% 7,9% 11,8% 11,0% 

  Wskaźnik samofinansowania 288,8% 70,3% 108,4% 151,1% 

  
Poziom wolnych środków po 
odliczeniu obsługi zadłużenia 

3 069  528,82 1 139  453,17 1 278  181,82  5 896  522,67 

II. Wskaźniki per capita         
  Nadwyżka operacyjna na mieszkańca 580,68  222,88  357,09  362,87  
  Zobowiązania ogółem na mieszkańca 316,40  274,51  233,91  403,71  
III. Wskaźniki zobowiązań według 
tytułów dłużnych 

        

  
Udział zobowiązań ogółem  
w dochodach ogółem 

8,0% 7,0% 5,2% 8,5% 

  
Obciążenie dochodów ogółem 
obsługą zadłużenia

2,3% 2,4% 2,2% 2,0% 

  
Obciążenie dochodów własnych 
obsługą zadłużenia

4,5% 5,1% 4,3% 4,0% 

  
Udział zobowiązań wymagalnych  
w zobowiązaniach ogółem 

0,0% 5,1% 0,3% 0,0% 

Utrzymująca się dodatnia wartość nadwyżki operacyjnej w latach 2016-2019 wpływa 
pozytywnie na potencjalne zdolności i możliwości miasta do spłaty zobowiązań oraz 
finansowania wydatków inwestycyjnych w przyszłych latach. Dodatnia wartość wskaźnika 
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udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem na poziomie 7,7% w 2019 roku wskazuje, 
że miasto posiada zdolność zaciągania zobowiązań do finansowania zadań inwestycyjnych jak 
również działalności bieżącej. 

Wskaźnik samofinansowania wskazuje stopień, w jakim miasto finansuje inwestycje 
środkami własnymi. Wartość wskaźnika na poziomie 151,1% w 2019 roku świadczy o niskim 
ryzyku utraty płynności finansowej w przypadku zwiększania zewnętrznych źródeł 
finansowania działalności miasta, a w konsekwencji zwiększania kosztów obsługi zadłużenia. 

Niska wartość wskaźnika obciążenia dochodów własnych obsługą zadłużenia średnio 
4,5% w ostatnich latach świadczy o braku możliwości wystąpienia sytuacji niewypłacalności 
miasta. 

Wskaźnik udziału zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem równy  
0 w 2019 roku świadczy o zachowaniu płynności finansowej budżetu miasta. 

Wykres nr 1 przedstawia procentowy udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem 
w latach 2016-2019. 
 

Wykres nr 1. Zadłużenie Miasta Chojnowa 

 

 

Wykonanie budżetu miasta 

Dochody budżetowe w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 510 847,81 zł,  
co stanowi 99,24% planu po zmianach. Wydatki budżetowe w 2019 roku zostały zrealizowane 
w kwocie 58 096 221,91 zł, co stanowi 85,86% planu po zmianach.  

Tabela nr 3 prezentuje  wykonanie budżetu Miasta Chojnowa w 2019 roku w zakresie 
dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do wartości planowanych. 
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Tabela nr 22 Dochody wykonane w 2019 roku w porównaniu z wartościami planowanymi 

DOCHODY  
Dział / rozdział 

Dochody 
planowane 

Dochody 
wykonane 

(-) niewykonanie /
(+) przekroczenia 

10    Rolnictwo i łowiectwo 5 784,68 zł 5 784,68 zł 0,00 zł

1095    Pozostała działalność 5 784,68 zł 5 784,68 zł 0,00 zł

600    Transport i łączność 5 438,00 zł 7 672,85 zł 2 234,85 zł

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

60016    Drogi publiczne gminne 0,00 zł 2 235,35 zł 2 235,35 zł

700    Gospodarka mieszkaniowa 2 280 300,00 zł 2 412 891,94 zł 132 591,94 zł

70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 280 300,00 zł 2 412 891,94 zł 132 591,94 zł

710    Działalność usługowa 115 000,00 zł 182 507,03 zł 67 507,03 zł

71035    Cmentarze 115 000,00 zł 182 507,03 zł 67 507,03 zł

750    Administracja publiczna 269 536,00 zł 255 716,07 zł -13 819,93 zł

75011    Urzędy wojewódzkie 147 440,00 zł 140 858,50 zł -6 581,50 zł

75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 110 096,00 zł 103 973,86 zł -6 122,14 zł

75075    Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł 200,00 zł 200,00 zł

75095    Pozostała działalność 12 000,00 zł 10 683,71 zł -1 316,29 zł

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

78 430,00 zł 77 794,65 zł -635,35 zł

75101    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

2 724,00 zł 2 724,00 zł 0,00 zł

75108    Wybory do Sejmu i Senatu 39 205,00 zł 38 855,00 zł -350,00 zł

75109    Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

1 550,00 zł 1 264,65 zł -285,35 zł

75113    Wybory do Parlamentu Europejskiego 34 951,00 zł 34 951,00 zł 0,00 zł

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

75212    Pozostałe wydatki obronne 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł
754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

75414    Obrona cywilna 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

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

20 468 446,00 zł 20 368 643,87 zł -99 802,13 zł

75601    Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 500,00 zł 13 141,81 zł -2 358,19 zł

75615    Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

4 406 922,00 zł 4 341 483,59 zł -65 438,41 zł

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 

3 299 500,00 zł 3 111 109,68 zł -188 390,32 zł
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DOCHODY  
Dział / rozdział 

Dochody 
planowane 

Dochody 
wykonane 

(-) niewykonanie /
(+) przekroczenia 

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

510 000,00 zł 516 679,97 zł 6 679,97 zł

75621    Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 

12 236 524,00 zł 12 386 228,82 zł 149 704,82 zł

758    Różne rozliczenia 15 854 466,00 zł 14 596 786,58 zł -1 257 679,42 zł

75801    Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

8 886 345,00 zł 8 886 345,00 zł 0,00 zł

75802    Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

199 232,00 zł 199 232,00 zł 0,00 zł

75807    Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 757 488,00 zł 3 757 488,00 zł 0,00 zł

75814    Różne rozliczenia finansowe 3 000 000,00 zł 1 742 320,58 zł -1 257 679,42 zł

75831    Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 11 401,00 zł 11 401,00 zł 0,00 zł

801    Oświata i wychowanie 3 757 435,04 zł 4 213 591,88 zł 456 156,84 zł

80101    Szkoły podstawowe 1 405 604,00 zł 1 592 642,71 zł 187 038,71 zł

80104    Przedszkola 794 622,00 zł 742 288,93 zł -52 333,07 zł

80110    Gimnazja 865 594,00 zł 1 194 778,43 zł 329 184,43 zł

80148    Stołówki szkolne i przedszkolne 15 140,00 zł 12 505,94 zł -2 634,06 zł

80153    Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

101 059,88 zł 98 460,71 zł -2 599,17 zł

80195    Pozostała działalność 575 415,16 zł 572 915,16 zł -2 500,00 zł

851    Ochrona zdrowia 0,00 zł 3 652,04 zł 3 652,04 zł

85154    Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 zł 3 652,04 zł 3 652,04 zł

852    Pomoc społeczna 1 487 530,00 zł 1 483 636,53 zł -3 893,47 zł

85213    Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej 

48 800,00 zł 48 039,56 zł -760,44 zł

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

276 300,00 zł 280 511,69 zł 4 211,69 zł

85215    Dodatki mieszkaniowe 18 270,00 zł 18 193,00 zł -77,00 zł

85216    Zasiłki stałe 552 000,00 zł 546 741,33 zł -5 258,67 zł

85219    Ośrodki pomocy społecznej 382 053,00 zł 380 563,82 zł -1 489,18 zł

85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 140 807,00 zł 140 287,13 zł -519,87 zł

85230    Pomoc w zakresie dożywiania 69 300,00 zł 69 300,00 zł 0,00 zł

853    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł 7 403,20 zł 7 403,20 zł

85311    Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych 

0,00 zł 7 403,20 zł 7 403,20 zł

854    Edukacyjna opieka wychowawcza 90 042,00 zł 90 042,00 zł 0,00 zł

85415    Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym 

90 042,00 zł 90 042,00 zł 0,00 zł

855    Rodzina 13 926 353,00 zł 13 936 070,45 zł 9 717,45 zł

85501    Świadczenie wychowawcze 9 030 000,00 zł 9 026 705,98 zł -3 294,02 zł
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DOCHODY  
Dział / rozdział 

Dochody 
planowane 

Dochody 
wykonane 

(-) niewykonanie /
(+) przekroczenia 

85502    Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

4 115 167,00 zł 4 153 209,38 zł 38 042,38 zł

85503    Karta Dużej Rodziny 1 999,00 zł 1 552,25 zł -446,75 zł

85504    Wspieranie rodziny 449 897,00 zł 434 627,00 zł -15 270,00 zł

85505    Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 265 560,00 zł 257 114,98 zł -8 445,02 zł

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 

63 730,00 zł 62 860,86 zł -869,14 zł

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 632 680,00 zł 2 867 354,04 zł 234 674,04 zł

90002    Gospodarka odpadami komunalnymi 2 405 480,00 zł 2 534 897,13 zł 129 417,13 zł

90004    Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 zł 3 119,84 zł 3 119,84 zł

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

20 000,00 zł 13 632,42 zł -6 367,58 zł

90020    Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
środków z opłat produktowych 

0,00 zł 1 043,67 zł 1 043,67 zł

90026    Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 207 200,00 zł 10 189,34 zł -197 010,66 zł

90095    Pozostała działalność 0,00 zł 304 471,64 zł 304 471,64 zł

Suma końcowa 60 972 740,72 zł 60 510 847,81 zł -461 892,91 zł

Dochody budżetowe w 2019 roku zostały niewykonane w stosunku do wartości 
planowanych na kwotę 461 892,91 zł 

Tabela nr 3 prezentuje wykonanie budżetu Miasta Chojnowa w 2019 roku w zakresie wydatków 
w układzie klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do wartości planowanych. 

Tabela nr 23 Wydatki wykonane w 2019 roku w porównaniu z wartościami planowanymi 

WYDATKI 
Dział / rozdział 

Wydatki 
planowane 

Wydatki 
wykonane  

(-) niewykonanie / 
(+) przekroczenia

10    Rolnictwo i łowiectwo 17 284,68 zł 6 256,81 zł -11 027,87 zł

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

1022    Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 
monitoringowe pozostałości badania monitoringowe 
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach 
zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 

1 000,00 zł 0,00 zł -1 000,00 zł

1030    Izby rolnicze 500,00 zł 472,13 zł -27,87 zł

1095    Pozostała działalność 5 784,68 zł 5 784,68 zł 0,00 zł

600    Transport i łączność 2 300 396,49 zł 1 562 646,74 zł -737 749,75 zł

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

60014    Drogi publiczne powiatowe 13 021,00 zł 13 020,50 zł -0,50 zł
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WYDATKI 
Dział / rozdział 

Wydatki 
planowane 

Wydatki 
wykonane  

(-) niewykonanie / 
(+) przekroczenia

60016    Drogi publiczne gminne 2 286 075,49 zł 1 549 069,00 zł -737 006,49 zł

700    Gospodarka mieszkaniowa 1 456 104,00 zł 1 300 675,26 zł -155 428,74 zł

70001    Zakłady gospodarki mieszkaniowej 100 000,00 zł 99 818,00 zł -182,00 zł

70005    Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 356 104,00 zł 1 200 857,26 zł -155 246,74 zł

710    Działalność usługowa 391 400,00 zł 195 535,55 zł -195 864,45 zł

71004    Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 zł 0,00 zł -50 000,00 zł

71035    Cmentarze 341 400,00 zł 195 535,55 zł -145 864,45 zł

750    Administracja publiczna 5 248 941,62 zł 4 616 660,15 zł -632 281,47 zł

75011    Urzędy wojewódzkie 157 611,01 zł 151 014,01 zł -6 597,00 zł

75022    Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 214 300,00 zł 169 526,11 zł -44 773,89 zł

75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 648 552,61 zł 4 103 101,03 zł -545 451,58 zł

75075    Promocja jednostek samorządu terytorialnego 169 500,00 zł 149 045,83 zł -20 454,17 zł

75095    Pozostała działalność 58 978,00 zł 43 973,17 zł -15 004,83 zł

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

78 430,00 zł 77 794,65 zł -635,35 zł

75101    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

2 724,00 zł 2 724,00 zł 0,00 zł

75108    Wybory do Sejmu i Senatu 39 205,00 zł 38 855,00 zł -350,00 zł

75109    Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

1 550,00 zł 1 264,65 zł -285,35 zł

75113    Wybory do Parlamentu Europejskiego 34 951,00 zł 34 951,00 zł 0,00 zł

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

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

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

142 101,00 zł 95 548,82 zł -46 552,18 zł

75403    Jednostki terenowe Policji 3 000,00 zł 2 988,91 zł -11,09 zł

75405    Komendy powiatowe Policji 35 000,00 zł 35 000,00 zł 0,00 zł

75411    Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł

75414    Obrona cywilna 21 801,00 zł 6 418,15 zł -15 382,85 zł

75495    Pozostała działalność 72 300,00 zł 41 141,76 zł -31 158,24 zł

757    Obsługa długu publicznego 135 000,00 zł 125 310,12 zł -9 689,88 zł

75702    Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu 
terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i 
pożyczki 

135 000,00 zł 125 310,12 zł -9 689,88 zł

758    Różne rozliczenia 213 388,14 zł 0,00 zł -213 388,14 zł

75818    Rezerwy ogólne i celowe 213 388,14 zł 0,00 zł -213 388,14 zł

801    Oświata i wychowanie 21 911 089,84 zł 20 810 817,93 zł -1 100 271,91 zł

80101    Szkoły podstawowe 12 283 959,01 zł 12 116 810,81 zł -167 148,20 zł

80104    Przedszkola 4 972 651,00 zł 4 700 233,54 zł -272 417,46 zł
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WYDATKI 
Dział / rozdział 

Wydatki 
planowane 

Wydatki 
wykonane  

(-) niewykonanie / 
(+) przekroczenia

80110    Gimnazja 2 426 854,00 zł 2 406 581,53 zł -20 272,47 zł

80113    Dowożenie uczniów do szkół 220 007,00 zł 199 596,99 zł -20 410,01 zł

80146    Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 63 076,00 zł 57 131,64 zł -5 944,36 zł

80148    Stołówki szkolne i przedszkolne 685 489,12 zł 640 604,97 zł -44 884,15 zł

80153    Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych 

101 059,88 zł 98 460,71 zł -2 599,17 zł

80195    Pozostała działalność 1 157 993,83 zł 591 397,74 zł -566 596,09 zł

851    Ochrona zdrowia 3 941 967,28 zł 1 112 817,43 zł -2 829 149,85 zł

85121    Lecznictwo ambulatoryjne 3 299 805,00 zł 774 275,24 zł -2 525 529,76 zł

85141    Ratownictwo medyczne 4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł

85153    Zwalczanie narkomanii 43 862,28 zł 14 825,50 zł -29 036,78 zł

85154    Przeciwdziałanie alkoholizmowi 537 300,00 zł 274 031,69 zł -263 268,31 zł

85195    Pozostała działalność 57 000,00 zł 45 685,00 zł -11 315,00 zł

852    Pomoc społeczna 3 957 123,71 zł 3 653 592,87 zł -303 530,84 zł

85213    Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej 

48 800,00 zł 48 039,56 zł -760,44 zł

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

803 684,00 zł 736 277,51 zł -67 406,49 zł

85215    Dodatki mieszkaniowe 398 270,00 zł 282 895,74 zł -115 374,26 zł

85216    Zasiłki stałe 560 000,00 zł 552 228,43 zł -7 771,57 zł

85219    Ośrodki pomocy społecznej 1 352 315,71 zł 1 279 094,25 zł -73 221,46 zł

85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

613 754,00 zł 578 584,92 zł -35 169,08 zł

85230    Pomoc w zakresie dożywiania 113 800,00 zł 113 300,00 zł -500,00 zł

85295    Pozostała działalność 66 500,00 zł 63 172,46 zł -3 327,54 zł

853    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 71 626,00 zł 70 995,81 zł -630,19 zł

85311    Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych 

71 626,00 zł 70 995,81 zł -630,19 zł

854    Edukacyjna opieka wychowawcza 937 103,16 zł 919 813,23 zł -17 289,93 zł

85401    Świetlice szkolne 756 016,16 zł 742 595,53 zł -13 420,63 zł

85404    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 38 423,00 zł 38 422,50 zł -0,50 zł

85415    Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym 

116 064,00 zł 112 195,20 zł -3 868,80 zł

85416    Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
motywacyjnym 

26 600,00 zł 26 600,00 zł 0,00 zł

855    Rodzina 15 016 706,37 zł 14 952 057,68 zł -64 648,69 zł

85501    Świadczenie wychowawcze 9 030 000,00 zł 9 026 705,98 zł -3 294,02 zł

85502    Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

4 228 370,29 zł 4 215 683,71 zł -12 686,58 zł

85503    Karta Dużej Rodziny 1 999,00 zł 1 551,77 zł -447,23 zł
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WYDATKI 
Dział / rozdział 

Wydatki 
planowane 

Wydatki 
wykonane  

(-) niewykonanie / 
(+) przekroczenia

85504    Wspieranie rodziny 534 153,08 zł 489 516,40 zł -44 636,68 zł

85505    Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 906 948,00 zł 905 099,96 zł -1 848,04 zł

85508    Rodziny zastępcze 59 500,00 zł 58 671,56 zł -828,44 zł

85510    Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 192 006,00 zł 191 967,44 zł -38,56 zł

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 

63 730,00 zł 62 860,86 zł -869,14 zł

900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 664 618,85 zł 5 848 898,86 zł -2 815 719,99 zł

90001    Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 738 916,85 zł 387 476,78 zł -2 351 440,07 zł

90002    Gospodarka odpadami komunalnymi 3 045 480,00 zł 3 029 990,30 zł -15 489,70 zł

90003    Oczyszczanie miast i wsi 292 600,00 zł 290 078,20 zł -2 521,80 zł

90004    Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 310 000,00 zł 275 070,32 zł -34 929,68 zł

90005    Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 300,00 zł 1 300,00 zł 0,00 zł

90015    Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 066 700,00 zł 1 030 522,71 zł -36 177,29 zł

90095    Pozostała działalność 1 209 622,00 zł 834 460,55 zł -375 161,45 zł

921    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 986 375,00 zł 2 586 000,00 zł -400 375,00 zł

92109    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 426 000,00 zł 1 240 350,00 zł -185 650,00 zł

92116    Biblioteki 694 242,00 zł 694 200,00 zł -42,00 zł

92118    Muzea 812 133,00 zł 631 450,00 zł -180 683,00 zł

92120    Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 zł 20 000,00 zł -30 000,00 zł

92195    Pozostała działalność 4 000,00 zł 0,00 zł -4 000,00 zł

926    Kultura fizyczna 197 000,00 zł 160 500,00 zł -36 500,00 zł

92601    Obiekty sportowe 31 000,00 zł 5 500,00 zł -25 500,00 zł

92695    Pozostała działalność 166 000,00 zł 155 000,00 zł -11 000,00 zł

Suma końcowa 67 666 956,14 zł 58 096 221,91 zł -9 570 734,23 zł

Wydatki budżetowe w 2019 roku zostały niewykonane w stosunku do wartości 
planowanych na kwotę 9 570 734,23 zł. 

W tabeli nr 4 zaprezentowano dane finansowe umożliwiające ustalenie wyniku finansowego 
budżetu, nadwyżki lub deficytu operacyjnego oraz wyniku na działalności inwestycyjnej 
Miasta Chojnowa w 2019 roku. 
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Tabela nr 24 Wykonanie budżetu w 2019 roku 

L.p. Pozycja Kwota w zł Struktura % 

A dochody ogółem A = A1+A2 60 510 847,81  100,00% 

A1    dochody bieżące   58 017 715,16  95,88% 

A2    dochody majątkowe   2 493 132,65  4,12% 

B wydatki ogółem B = B1+B2 58 096 221,91  100,00% 

B1    wydatki bieżące   53 371 884,21  91,87% 

B2    wydatki majątkowe   4 724 337,70  8,13% 
   

C wynik finansowy (nadwyżka/deficyt) A-B 2 414 625,90   
   

I wynik operacyjny I = II-III 4 645 830,95   

II    dochody bieżące   58 017 715,16   

III    wydatki bieżące   53 371 884,21   

1 wynik na działalności inwestycyjnej 1 = 2-3 -2 231 205,05   

2    dochody majątkowe   2 493 132,65   

3    wydatki majątkowe   4 724 337,70   

 

Na wykresie nr 2 przedstawiono porównanie zmian dochodów i wydatków oraz 
wyniku finansowego (nadwyżka/deficyt) budżetu Miasta Chojnowa w latach 2016 – 2019.  

Wykres nr 2 Wynik finansowy miasta w latach 2016-2019 

 

53 087 440,88 zł 51 472 421,03 zł
58 112 644,52 zł

60 510 847,81 zł

47 251 572,12 zł
53 399 508,56 zł

57 521 023,14 zł 58 096 221,91 zł

5 835 868,76 zł

‐1 927 087,53 zł

591 621,38 zł
2 414 625,90 zł
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Na wykresie nr 3 porównano dochody i wydatki bieżące oraz wynik operacyjny budżetu 
Miasta Chojnowa na przestrzeni lat 2016 – 2019. 

Wykres nr 3 Wynik operacyjny miasta w latach 2016-2019 

 

Wykres nr 4 odzwierciedla źródła finansowania inwestycji Miasta Chojnowa wskazując 
w jakim stopniu wydatki inwestycyjne były pokrywane z dochodów majątkowych, a w jakim 
ze środków własnych miasta w latach 2016 – 2019. 

Wykres nr 4 Struktura finansowania wydatków majątkowych w latach 2016-2019 

  

51 973 198,21 zł 49 860 713,49 zł

55 108 934,45 zł

58 017 715,16 zł

44 160 193,13 zł 46 915 081,56 zł

50 459 577,70 zł

53 371 884,21 zł

7 813 005,08 zł

2 945 631,93 zł
4 649 356,75 zł 4 645 830,95 zł
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2016 2017 2018 2019

wkład własny 1 977 136,32 4 872 719,46 4 057 735,37 2 231 205,05

dochody majątkowe 1 114 242,67 1 611 707,54 3 003 710,07 2 493 132,65
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6 484 427,00 zł
7 061 445,44 zł

4 724 337,70 zł

3 091 378,99 zł
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Tabela nr 25 przedstawia wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 r.  

Tabela nr 25 Programy współfinansowane ze środków unijnych 

 

 

IX PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Chojnowie na 
dzień 31 grudnia 2019 r. znajdowało 770 wpisów o prowadzeniu działalności gospodarczej. 
W roku 2019 przyjęto, przekształcono w formę elektroniczną, podpisano i przekazano 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 394 wnioski 
przedsiębiorców w tym w sprawach dotyczących: 
* wpisów do ewidencji (rozpoczęcie działalności) – 56, 
* wykreślenia z ewidencji (zakończenie działalności) – 38, 
* zmiany wpisów ( zmiana treści wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności) – 300. 

W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Chojnowie dominuje handel 
hurtowy i detaliczny, budownictwo, usługi np. naprawa pojazdów samochodowych, usługi 
kosmetyczne, fryzjerstwo. 

Liczba wpisów wg sekcji działalności gospodarczej: 
* handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych – 215 przedsiębiorców,  
* budownictwo - 120 przedsiębiorców,  
* działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 68 przedsiębiorców, 
* przetwórstwo, w tym produkcja – 67 przedsiębiorców,  
* opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 59 przedsiębiorców, 
* pozostała działalność usługowa – 55 przedsiębiorców, 
* transport – 36 przedsiębiorców. 

Razem
Środki 
z UE

Środki z budżetu 
krajowego

Nazwa projektu

Cel ogólny

plan 567 997,87 522 274,50 45 723,37

wykonanie 429 398,14 394 798,30 34 599,84

% wykonania 75,60% 75,59% 75,67%

plan 4 917,29 4 917,29 0,00

wykonanie 4 917,29 4 917,29 0,00

% wykonania 100% 100%

plan 572 915,16 527 191,79 45 723,37

wykonanie 434 315,43 399 715,59 34 599,84

% wykonania 75,81% 75,82% 75,67%

Plan na 2019 rok

PozycjaRodzaj wydatków

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI OGÓŁEM

WYDATKI BIEŻĄCE

Kompetencje kluczowe szansą suckesu uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnowa

Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miejska Chojnów umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich 
kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół



37 
 

Tabela nr 26 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane od 1.01.2019r.  
do 31.12.2019r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela nr 27 Struktura zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w handlu 
detalicznym i gastronomii stan na 31.12.2019r. 
 

Rodzaj alkoholu 
Handel 

detaliczny
Gastronomia

Organizacja 
przyjęć 

Razem Limit 

powyżej 18 % 27 5 - 32 60
powyżej 4,5% do 18 

% 
24 6 - 30 60 

do 4,5 % oraz piwo 28 10 1 39 60
Razem 79 21 1 101  

 

 
 

Aktywizacja osób bezrobotnych  
W 2019 r. zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy Filia w Chojnowie trzy porozumienia 
na aktywizację osób bezrobotnych: 

• od 14.02.2019 r. do 31.12.2019 r. –dla 25 bezrobotnych, 
• od 20.05.2019 r. do 20.07.2019 r. - dla 8 bezrobotnych w ramach Programu Aktywizacja 

i Integracja. 
W ramach wymienionych form zaktywizowano osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, 

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Liczba godzin na jedną osobę uprawnioną 
wynosiła nie więcej niż 10 godzin tygodniowo oraz nie więcej niż 45 godzin miesięcznie.  

Prace społecznie użyteczne wykonywane były na terenie Chojnowa, organizowane przez 
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Urząd Miejski i jednostki 
podległe.  

Rodzaj alkoholu 
Handel 

detaliczny
Gastronomia

Zezwolenia 
jednorazowe 

Razem 

powyżej 18 % 2 2 - 4 
powyżej 4,5% do 18 

% 
2 2 - 4 

do 4,5 % oraz piwo 3 6 2 11 
Razem 7 10 2 19 
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X OCHRONA ZDROWIA 
 

Samorząd Miasta Chojnowa przyjął Uchwałę nr XLIX/252/18 Rady Miejskiej 
Chojnowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie gminnego programu polityki zdrowotnej w zakresie 
szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych  
w Gminie Miejskiej Chojnów na lata 2018-2020.  

W roku 2019 Przychodnia Rejonowa przeprowadziła sfinansowane przez Gminę Miejską 
Chojnów szczepienia przeciw grypie; zaszczepiono 367 osób powyżej 60 roku życia za kwotę 
20 185 zł.  
 

Tabela nr 28 Świadczenia zdrowotne wykonane w 2019 r. w Przychodni Rejonowej 

Nazwa 
Ilość świadczeń/pacjentów 

pielęgniarki środowiskowe 9918 świadczeń 

EKG /gabinet zabiegowy/ 1297 badań 

USG 1474 badań 

Gabinet spirometrii 71badań 

Poradnia ogólna POZ 46118 pacjentów 

Punkt szczepień 2710 iniekcji 

Poradnia ginekologiczna 2912 pacjentów 

Gabinet zabiegowy 11198 iniekcji 

Pielęgniarki medycyny szkolnej 7486 świadczeń 

Poradnia chirurgii ogólnej 5451 pacjentów 

Poradnia otolaryngologiczna 2867 pacjentów 

Poradnia preluksacyjna 1301 pacjentów 

Poradnia urazowo-ortopedyczna 3220 pacjentów 

Laboratorium 85493 badań 

Rehabilitacja 1350 pacjentów 

RTG 6198 zdjęć 

 
Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii  

* Czterdziestu uczniów chojnowskich szkół pochodzących z rodzin dotkniętych problemem 
alkoholowym, wyjechało w miesiącu sierpniu na 14-dniową kolonię zorganizowaną przez 
Caritas Diecezji Legnickiej wybranego na podstawie postępowania konkursowego do Ośrodka 
Wczasowo-Kolonijnego POLAR w nadmorskiej miejscowości Stegna. W trakcie turnusu 
realizowano program profilaktyczny „Wakacyjne podróże – w świecie wartości z Małym 
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Księciem” o wartości życia w wolności bez używek. Ponadto dzieci skorzystały z wielu innych 
atrakcji: gier i zabaw, konkursów, kąpieli morskich, wycieczek pieszych i autokarowych, 
dyskotek, ognisk. 

* Uczniowie miejskich szkół uczestniczyli w 8 warsztatach i programach profilaktycznych 
dotyczących różnych sfer uzależnień (alkohol, nikotyna, narkotyki), natomiast rodzice uczniów 
mieli możliwość wzięcia udziału w 3 spotkaniach organizowanych w oparciu o program 
profilaktyczny. 

* W pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji działa świetlica 
terapeutyczna z grupą terapeutyczną dla dzieci młodszych w wieku 7-14 lat. Na zajęcia 
uczęszcza ok. 18 dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i wychowawczymi. Dzieci 
uczestniczą w trzygodzinnych zajęciach terapii psychoedukacyjnej prowadzonej w każdy poniedziałek, 
w zajęciach terapeutyczno-edukacyjnych w każdy wtorek i środę oraz z zakresu pedagogiki 
i logopedii w każdy wtorek, prowadzonych przez pedagogów i psychologów. Na zajęciach 
szczególną uwagę zwraca się na odrabianie zajęć domowych, rozwój emocjonalny dziecka, 
integrację-współpracę z dziećmi i młodzieżą specjalnej troski. 

* Dla czynnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież zakupiono wyposażenie do ogrodów 
zabaw na terenie miasta oraz siłowni zewnętrznej. 

* W Domu Schrama działa Punkt Konsultacyjny, w którym pracują: terapeuta ds. uzależnień, 
konsultant ds. dzieci i młodzieży oraz od miesiąca października również psycholog udzielający 
pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W Punkcie Konsultacyjnym, czynnym  
w każdy pierwszy, drugi i trzeci czwartek miesiąca, średnio w miesiącu z porady korzysta około 
30 osób. Konsultant ds. dzieci i młodzieży przyjmuje zainteresowanych w każdy drugi, trzeci  
i czwarty wtorek miesiąca. 

* 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 2019 roku 6 spraw z zakresu procedury przymusowego leczenia uzależnienia od alkoholu oraz 
zaopiniowała 9 wniosków o wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu. 

* Sprawdzoną i potrzebną formą pomocy rodzinom i osobom korzystającym ze świadczeń 
opieki społecznej jest zatrudnienie na umowę-zlecenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Chojnowie psychologa. Pełniony przez psychologa raz w tygodniu dyżur cieszy się dużym 
zainteresowaniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, które nie radzą sobie  
z problemami życiowymi i oczekują wsparcia. 

Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

Realizując ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218), 
i Uchwałę nr LVII/237/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10 listopada 2010r. Burmistrz 
Miasta Chojnowa powołał do działań Miejski Zespół Interdyscyplinarny, składający się  
z 14 osób, który zajmował się 25 procedurami.  

W 2019r. do Zespołu wpłynęło 18 formularzy Niebieskich Kart - A, w tym 4 karty dotyczyły 
osoby, co do której jest już wszczęta procedura. W trzech przypadkach procedura dotyczyła 
zaniedbywania dzieci.  
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Liczba Niebieskich Kart A założonych przez przedstawicieli podmiotów wszczynających 
procedurę - 14 w tym: 

- Komisariat Policji w Chojnowie    12 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie  1 
- Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi   1 

 
Zakończenie 21procedur nastąpiło w przypadku ustania przemocy w rodzinie  

i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz 
po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. Jedynie w dwóch przypadkach zakończenie 
procedury nastąpiło w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 
Obecnie procedura prowadzona jest w stosunku do 10 rodzin. 

Przedstawiciele MOPS w Chojnowie – pracownicy socjalni monitorują rodziny,  
w których istnieje podejrzenie stosowania przemocy domowej. Odwiedziny w środowiskach 
mają na celu sprawdzenie bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych oraz sprawdzenie realizacji 
planu pomocy. Udzielana jest pomoc finansowa, w zależności od potrzeb zabezpiecza się 
schronienie w placówce specjalistycznej. 

Osoby pokrzywdzone mają zapewnioną pomoc medyczną, radcy prawnego, 
psychologa, konsultanta ds. dzieci i młodzieży, a w razie potrzeby wsparcie asystenta rodziny. 

W sytuacji, gdy procedura dotyczy dzieci przekazywana jest informacja do Sądu 
Rejonowego do Wydziału Rodzinego i Nieletnich.  

W stosunku do sprawców przemocy obowiązkowo zawiadomia się Prokuraturę  
o popełnieniu przestępstwa i przesyła skierowanie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w celu podjęcia leczenia odwykowego. 

 

XI ŚWIADCZENIA DLA MIESZKAŃCÓW 
 
Świadczenia realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

W gminie miejskiej Chojnów z pomocy społecznej w 2019 roku skorzystało 632 osób, 
co stanowiło 4,7% wszystkich mieszkańców gminy. W stosunku do 2018 roku, łączna liczba 
osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 6 osób. Natomiast liczba rodzin, 
którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku 
poprzedniego o 13. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i 
rodzin i ubiegania się o pomoc społeczną w 2019 roku było: ubóstwo, długotrwała lub ciężka 
choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, alkoholizm. Z roku na rok wyraźnie zmienia się także 
wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej. Wskaźnik obliczany jako 
stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 
do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy ogółem. 
 
Tabela nr. 29 Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej 
 

Rok  Wskaźnik
2014 75%
2015  69%
2016  70%
2017  61%
2018  56%
2019 52%
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Pomoc i wsparcie z pomocy społecznej w 2019 roku w postaci świadczeń pieniężnych 
uzyskało 279 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 212 osób.  
 

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny wyniosła 279, w stosunku do roku 
poprzedniego zmalała o 44 rodziny (co stanowi spadek o 14.% w stosunku do roku 
poprzedniego). Kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 
1.140.658 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 178.451 zł.  

 
Widoczny jest spadek liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń finansowych,  

a wzrost ilości niefinansowej formy pomocy i wsparcia. Wpływ na to zapewne mają 
pojawiające się problemy w rodzinie, często związane z przemocą, uzależnieniami, chorobami 
psychicznymi czy też problemami opiekuńczo -wychowawczymi, a zatem rośnie nadal 
zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju poradnictwo prowadzone w ramach pracy socjalnej 
oraz poradnictwo specjalistyczne. 

Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 13 osób. W gminie 
funkcjonowało 2 asystentów rodziny, którzy objęli swoją opieką 26 rodzin.  

 

W gminie miejskiej Chojnów środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu 
polityki społecznej wyniosły w 2019 roku 19.024.023 zł. Poziom wydatków w stosunku do 
roku poprzedniego wzrósł o 2.281.995 zł. (co stanowi 12 %). 

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 15.110.882 zł. co stanowi 79% ogólnych wydatków  
w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 3.639.729 zł. 
co stanowi 19% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej, pozostałe 2% 
wydatkowano w dziale 851 - Ochrona zdrowia - 288.858 zł i w dziale 854 - Edukacja i opieka 
wychowawcza wydatkowano 139.555 zł. 

Od 16 czerwca 2014r w Chojnowie realizowana jest  ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny to system 
zniżek dla rodzin wielodzietnych, przysługuje rodzinom wychowującym troje i więcej dzieci. 
Z tej formy pomocy skorzystało narastająco 366 rodzin. 
W roku 2019 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie wpłynęły 262 nowe 
wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, 8 wniosków o przedłużenie karty, ogółem wydano 
467 kart. 
 
Świadczenia realizowane przez Urząd Miejski 
 
Świadczenie wychowawcze 500+ 
W roku 2019 wypłacono 17.881 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 8.910.247,97 
w tym:  
* świadczenia w pełnej wysokości: 17.572 na kwotę 8.786.000,00 
* świadczenia cząstkowe: 133 na kwotę 36.505,97 
świadczenia w ramach koordynacji: 176 szt. na kwotę 87.742,00 
 

Świadczenie z programu „Dobry Start” 
W roku 2019 r. wypłacono 1.283 świadczenia dla dzieci na kwotę 384.900 zł. 
–   uczących się w szkole podstawowej     - 910 
–   uczących się w szkole ponadpodstawowej    - 238 
–   w dotychczasowym gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej - 112 
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–   w specjalnym ośrodku wychowawczym    - 2 
–   w młodzieżowym ośrodku socjoterapii    - 16 
–   w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym   - 3 
–   w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym    - 2 

 

Dodatki mieszkaniowe 
W roku 2019 przyjęto i rozpatrzono 274 wnioski, wypłacono dodatki mieszkaniowe na 

kwotę 264.702,74 
Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych   1.935  
  z tego w zasobach komunalnych  1.579  na kwotę 206.204,64 
  spółdzielczych    164  na kwotę 28.656,75 
  wspólnot mieszkaniowych   192 na kwotę 29.841,35 
 

Dodatki energetyczne 
W roku 2019 wypłacono 1.247 na kwotę 17.839,34 

z tego: dla gospod. jednoosobowego  520 szt. na kwotę - 5.908,82 
dla gospod. od 2 do 4 osób   584 szt. na kwotę - 9.220,96 
dla gospod. 5 i więcej osób   143 szt. na kwotę - 2.709,56 
 

Sprawy wojskowe 
Do kwalifikacji wojskowej wezwano z rocznika podstawowego 43 osoby oraz 8  

z rocznika starszego, zgłosili się: 
  z rocznika podstawowego  39 osób 
  z rocznika starszego   3 osoby 
 

Współpraca Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Tabela nr 29 

Lp. Organizacja pozarządowa Nazwa zadania Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 
1, Uczniowski Klub 

Sportowy „ORIENS” 
Organizacja i prowadzenie zajęć szko-
leniowych zespołu tańca nowoczesnego  
i aerobiku

12 000 zł. 

2. Uczniowski Klub Kolarski 
Stowarzyszenie „ORIENS 

MTB” 

Upowszechnianie kultury fizycznej  
i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez 
organizację szkoleń sportowych, 
prowadzenie zajęć treningowych, 
uczestnictwo w lokalnych, regionalnych 
oraz międzynarodowych zawodach 
sportowych w ramach współzawodnictwa 
sportowego w kolarstwie

23 000 zł. 

3. Ludowy Międzyszkolny 
Klub Sportowy „SFORA”  

Upowszechnianie kultury fizycznej  
i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez 
organizację szkoleń sportowych, 
prowadzenie zajęć treningowych, 
uczestnictwo w lokalnych, regionalnych 
oraz międzynarodowych zawodach 
sportowych w ramach współzawodnictwa 
sportowego w Taekwondo Olimpijskim 

17 000 zł. 
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4. Klub Sportowy 
„CHOJNOWIANKA” 

Organizacja szkoleń sportowych, prowa-
dzenie zajęć treningowych, uczestnictwo  
w lokalnych, regionalnych oraz międzyna-
rodowych zawodach sportowych w ramach 
współzawodnictwa sportowego w piłce 
nożnej dla drużyny Trampkarz/Junior Młodszy 

9 000 zł. 

5. Klub Sportowy 
„CHOJNOWIANKA” 

Organizacja szkoleń sportowych, pro-
wadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo 
w lokalnych, regionalnych oraz międzyna-
rodowych zawodach sportowych w ramach 
współzawodnictwa sportowego w piłce 
nożnej dla drużyny Młodzik I-Trampkarz 

16 000 zł. 

6. Klub Sportowy 
„CHOJNOWIANKA” 

Organizacja szkoleń sportowych, 
prowadzenie zajęć treningowych, uczest-
nictwo w lokalnych, regionalnych oraz 
międzynarodowych zawodach sportowych 
w ramach współzawodnictwa sportowego  
w piłce nożnej dla drużyny Żak

6 000 zł. 

7. 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

12 000 zł. 

8. Klub Sportowy 
„CHOJNOWIANKA” 

Organizacja szkoleń sportowych, prowa-
dzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w 
lokalnych, regionalnych oraz międzynaro-
dowych zawodach sportowych w ramach 
współzawodnictwa sportowego w piłce 
nożnej dla drużyny Senior

50 000 zł. 

9. Społeczne Stowarzyszenie 
Dzieciom i Młodzieży 

Specjalnej Troski  

Organizacja zajęć usprawniających i wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży specjalnej 
troski 

18 000 zł. 

10. Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło 

Terenowe  

Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla 
osób chorych na cukrzycę z terenu miasta 
Chojnowa 

7 500 zł. 

11. Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych  
i Potrzebujących „Dajmy 

Szansę”  

Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla 
osób niepełnosprawnych z terenu miasta 
Chojnowa mającego na celu poprawę 
sprawności fizycznej i zdrowia 

7 500 zł. 

12.  Klub Sportowy 
„CHOJNOWIANKA” 

Obsługa użytkowanego obiektu sporto-
wego przy ul. Małachowskiego 1  

10 000 zł. 

 

XII GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

Miasto posiada obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Chojnowa, przyjęte uchwałą Nr XXXII/128/97 Rady Miejskiej z dnia 7 lipca 1997 r. zmienione 
uchwałami nr LII/249/06 z dnia 25 stycznia 2006r., nr IX/40/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. oraz nr XIV/59/15 
z dnia 24 września 2015 r.  
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Rys. nr. 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa 
 

Cały obszar Gminy Miejskiej Chojnów jest objęty miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. Na obszarze gminy obowiązuje 20 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które były sukcesywnie opracowywane od momentu uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

W 2016 r. przeprowadzona została ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 
Chojnowa oraz dokonano zmiany planów miejscowych uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa  
nr XXI/103/16 z dnia 30.05.2016 r. i uchwałą nr XXIII/110/16 z 17.08.2016 r. 
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Mienie komunalne  
Mienie komunalne to przede wszystkim własność i inne prawa majątkowe gminy,  

a także mienie innych komunalnych osób prawnych, obejmuje nieruchomości gruntowe oraz 
majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego wchodzą także 
rzeczowe aktywa trwałe jak środki trwałe i inwestycje nie zakończone. 
 
Prawo własności oraz inne niż własność prawa majątkowe  

Mienie Gminy Miejskiej Chojnów stanowią grunty o pow. 253 ha (233 ha na terenie 
miasta Chojnowa i 20 ha na terenie gminy Chojnów w miejscowościach Goliszów i Michów),  
w tym: 
* grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym -  6 ha   
* grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym (Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Młodość" w Chojnowie, Polski  Związek Działkowców, Spółdzielnia Handlowo-
Produkcyjna w Złotoryi, Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich "Florian" we Wrocławiu, 
TAURON dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Chojnowie)  
– łącznie 43 ha 
* grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym 
osobowości prawnej (Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 3, 
Szkoła Podstawowa Nr 4, ogółem - 21 ha (w tym 8 ha na terenie miejscowości Goliszów ),  
* grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości - 183 ha są to m.in.: 
użytki rolne o pow. 68 ha: 
- grunty orne 54 ha (12 ha w Goliszowie)  
- łąki i pastwiska 11 ha 
- grunty pod rowami 2 ha 
- nieużytki 1 ha  
grunty leśne 2 ha 
grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 110 ha: 
- mieszkaniowe 23 ha 
- przemysłowe 2 ha 
- inne zabudowane  10 ha 

zurbanizowane niezabudowane 8 ha 
rekreacyjno-wypoczynkowe 23 ha 
komunikacyjne: drogi - 41 ha, tereny kolejowe - 3 ha  

grunty pod wodami  3 ha 
w tym grunty pod wodami płynącymi - 1 ha, pod wodami stojącymi - 2 ha. 
 
      Grunty o pow. 8,84 ha położone są na terenie objętym granicami Legnickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Chojnów przy ul. Józefa Kraszewskiego, ul. Łużyckiej  
i ul. Stefana Okrzei. Do zainwestowania na terenie Podstrefy pozostały tereny przy  
ul. Łużyckiej o pow. 3,11 ha. 

 

Gmina jest właścicielem: 
* 942 lokali mieszkalnych, w tym: 86 lokali socjalnych, 38 lokali użytkowych i 135 garaży 
objętych umowami najmu,  
* dwóch parków: Parku Piastowskiego o powierzchni 11,54 ha i Parku Śródmiejskiego 
imienia Józefa Piłsudskiego o powierzchni 1,77 ha, który wpisany jest do rejestru zabytków. 
Utrzymaniem zajmują się firmy specjalistyczne wyłaniane w drodze przetargu: Parku 
Śródmiejskiego w całości oraz  Parku Piastowskiego – w części,  



46 
 

* dwóch stawów: przy ul. Okrzei i przy ul. Bielawskiej, o łącznej powierzchni 3,11 ha,  
oddanych w użyczenie Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. 
* budynku „Dom Schrama” - obiekt wpisany do rejestru zabytków oddany w użyczenie dla 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie - część pomieszczeń  
oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy  Filia w Chojnowie - część pomieszczeń, 
* 2 przedszkoli: Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego i Nr 3 przy ul. Ignacego Krasickiego oraz 
żłobka przy ul. gen. Władysława Sikorskiego,  
* 2 szkół podstawowych: Nr 3 przy ul. Władysława Reymonta i Nr 4 przy ul. Jana Kilińskiego 
wraz z międzyszkolnym basenem krytym i budynkiem przy ul. Stanisława Konarskiego,   
* 4 boisk wielofunkcyjnych: przy SP Nr 3 i Nr 4, przy Stadionie Miejskim,  kompleksu boisk 
wielofunkcyjnych wykonanych w ramach programu „Orlik” przy ul. Kilińskiego, pięciu 
siłowni terenowych: w sąsiedztwie „Orlika” przy ul. Jana Kilińskiego, przy Morskim Oku 
oraz Miejskim Domu Kultury, Sportu i Rekreacji (2 siłownie) i przy ul Samorządowej, 
* budynku przy ul. Kolejowej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
* obiektów oddanych w trwały zarząd Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej, w skład których wchodzą: 

- budynki administracyjno-magazynowe przy ul. Drzymały 30, 
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 2, 
- ujęcia wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej,  
- oczyszczalnia ścieków w Goliszowie,  
- „wieża ciśnień” w Parku Piastowskim, 
- przepompownia wody wraz z obiektami infrastruktury technicznej przy ul. Okrzei, 
- 6 studni wody pitnej we wsi Michów, 5 studni (ujęcia wody) we wsi Piotrowice wraz  

  z siecią wodociągową oraz 4 studnie głębinowe w Goliszowie, 
- Składowiska Odpadów Komunalnych w Białej - grunt stanowi własność Gminy Chojnów, 

W 2017r. Gmina zawarła umowę na zarządzanie, wykonanie dokumentacji oraz kompleksowe 
zamknięcie i rekultywację Składowiska, 
* obiektów oddanych umową użyczenia do bezpłatnego używania: 
- dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji budynku MOKSiR przy ul. Stanisława 
Małachowskiego wyposażonego w salę kinową, kręgielnię, salę Fitness, pracownię plastyczną 
i muzyczną oraz stadionu sportowego wraz z boiskiem i zapleczem socjalnym,  
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej budynku przy Pl.. Zamkowym,  
- dla Muzeum Regionalnego: budynek  Muzeum przy placu Zamkowym i Baszty Tkaczy przy 
ul. Tkackiej - obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 
- dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie budynku przy ul. Legnickiej, (nowe Centrum 
Medyczne znajduje się na działce przekazanej Przychodni umową użytkowania), 
* targowiska miejskiego przy ul. Grodzkiej,  
* Cmentarza Komunalnego o powierzchni 8,24 ha wraz z budynkami: administracyjnym, 
gospodarczym, kaplicą oraz  chłodnią,  
*13 ogrodów zabaw. 
 

Zmiany w stanie mienia Miasta Chojnowa w okresie od 01.01.2019r. do 
31.12.2019r.: 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej: 

- na rzecz najemców sprzedano 18 lokali przy zastosowaniu obowiązujących bonifikat przy  
jednorazowej wpłacie ceny lokalu i trzy nieruchomości zabudowane garażami przy ul. 
Samorządowej i Witosa oraz lokal użytkowy przy ul. Kolejowej 11, 



47 
 

- działkę na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy  
ul. Witosa, 
- na rzecz osoby adaptującej część klatki schodowej, udział przypadający gminie w częściach 
wspólnych budynku położonego przy Mikołaja Reja 11. 
 
W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano: 
- lokal użytkowy przy ulicy Legnickiej 9, 
- 10 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: przy ul. Pogodnej (2 działki),  
ul. Miłej (2 działki), Radosnej (1 działka) ul. Jana Pawła II (5 działek), 
- dwie nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i usługi położone przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego i ul. Boh. Powstania 
Warszawskiego,  
* w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali usytuowanych w budynkach: 
- lokal mieszkalny przy ul. Legnickiej 75 
- pomieszczenie mieszkalne przy ul. Wolności 9. 
 
Wydano: 
- 1124 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz sporządzono  
787 informacji o wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntów, 
- 7 decyzji na podział działek oraz 19 zawiadomień  o ustaleniu  numerów porządkowych dla 
nieruchomości, 
- 12 zezwoleń na wykreślenie hipotek obciążających nieruchomości lokalowe z tytułu zwrotu 
bonifikaty, 
- 32 wypisy i wyrysy i 55 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta oraz 4 postanowienia pozytywnie opiniujące podziały działek pod względem zgodności 
z planem zagospodarowania przestrzennego. 
* Przygotowano i przeprowadzono 20 przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości. 
* Zawarto 7 umów dzierżawy pod ogrody przydomowe i podwórka oraz  umowę użyczenia na 
wiatę śmietnikową przy ul. Rejtana dla Wspólnoty Mieszkaniowej. 
* Zaktualizowano 125 umów dzierżawnych i 8 najmu w zakresie czynszów, 
* Na bieżąco, co miesiąc sprawdzane są powierzchnie użytkowe zasobów komunalnych  
w poszczególnych budynkach co do poprawności wystawianych faktur przez Wspólnoty 
Mieszkaniowe w ramach zaliczek na fundusz remontowy. 
* Podpisano porozumienie w sprawie odszkodowania za grunt zajęty pod chodnik przy  
ul. Grodzkiej, w wyniku którego wypłacono odszkodowanie dla osoby fizycznej.  
* Koordynowano prace w ramach powołanej komisji do zwalczania skutków suszy na terenie 
miasta ,w wyniku których sporządzono 12 protokołów potwierdzających wystąpienie szkód  
w uprawach. 
* W dniu 30 kwietnia 2019r. przejęto pomieszczenia w budynku dworca z przeznaczeniem na 
poczekalnię dla podróżnych, w ramach realizacji przez PKP S.A. projektu współfinansowanego 
ze środków budżetu Państwa rewitalizacji budynku Dworca Kolejowego. 
* Gmina na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z mocy prawa nieodpłatnie uzyskała 
prawo własności działki nr 382/1 o powierzchni 416 m2 przy ul. Staszica 1. 
* Wydano 14 decyzji zezwalających na usunięcie drzew oraz przeprowadzono 20 oględzin 
drzew pod względem zamiaru ich usunięcia przez osoby fizyczne. 
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XIII OCHRONA ŚRODOWISKA  
 

Ochrona środowiska obejmuje między innymi takie sfery jak: ochrona przyrody, 
ochrona zwierząt, ochrona powietrza, wód, gleby, ochrona przed hałasem, gospodarka 
odpadami komunalnymi, ochrona przed polem elektromagnetycznym, poprawa efektywności 
energetycznej budynków.  
* Zakupiono i zamontowano na budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sikorskiego i MOKSiR 
przy l. Małachowskiego  dwa czujniki monitorujące jakość powietrza na terenie miasta.  
Wyniki dostępne są na stronie miasta i darmowej aplikacji  na urządzeniach mobilnych. 
* Koordynowano akcją: „Sprzątanie Świata” na terenie miasta.  
 

Informacja o stanie jakości powietrza na terenie miasta w roku 2019 na podstawie 
danych z urządzenia monitorującego. 

Wyniki pomiaru jakości powietrza w mieście Chojnów od 01.01 - 31.12.2019r.  

Tabela nr 30 Ocena jakości powietrza w 2019r. 

Lp. Indeks jakości powietrza Liczba dni w roku 

1. Bardzo dobry 65 

2. Dobry 166 

3. Umiarkowany 61 

4. Dostateczny 28 

5. Zły 24 

6. Bardzo zły 11 

 
Skala - jakość powietrza: 
0 Bardzo dobry  0 – 20 μm 
1 Dobry    20 – 60 μm 
2 Umiarkowany  60 – 100 μm 
3 Dostateczny  100 – 140 μm 
4 Zły   140 – 200 μm 
5 Bardzo zły   ≥ 200 μm 
 

Pył zawieszony jest mieszaniną niezwykle małych cząsteczek. 

Pyłem zawieszonym PM 10 są wszystkie cząstki mniejsze niż 10 μm (mikrometr), natomiast  
w przypadku PM 2,5 osiągają mniejsze rozmiary niż 2,5 μm. 

Zanieczyszczenia pyłowe mają zdolność do absorpcji na swojej powierzchni innych 
szkodliwych zanieczyszczeń, m.in. metali ciężkich i węglowodorów. Pyły zawieszone są 
przede wszystkim emitowane bezpośrednio z takich źródeł, jak pożary, unoszenie się pyłu  
z placów budów i dróg czy emisja procesów spalania paliw. 

Od grudnia 2019 roku na terenie miasta Chojnowa zamontowane są trzy czujniki jakości 
powietrza. Czujniki umieszczone są na następujących budynkach: 
- pl. Zamkowy 1 - Urząd Miejski, 
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- ul. Małachowskiego 7 - MOSKiR, 
- ul. Sikorskiego 20 - Żłobek Miejski.   
Wyniki pomiarów można śledzić na bieżąco pod adresem:  
https://air.beskidinstruments.com/widget/map/chojnow?zoom=13&colorMode=dark&autopla
y=1&openStation=synge0001481 
 

Ponadto zamontowano dwie tablice informacyjne wskazujące aktualny stan powietrza na 
budynku Urzędu Miejskiego i basenu miejskiego. 

 
* W ramach edukacji ekologicznej zakupiono i zamontowano Zestawy Edukacyjne do wizualizacji 
jakości powietrza w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 4. 
* W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ochrony powietrza przeprowadzono  
11 kontroli rodzaju spalanych substancji w celach grzewczych. 
 
* Realizując Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Chojnowa w 2019r.: 

–  w zakresie odłowu bezdomnych zwierząt - udzielono opieki weterynaryjnej 8 psom, 
które zostały oddane do adopcji. 

-  wykonano kastrację 6bezdomnych kotów, 
–  wykonano sterylizację 40bezdomnych kotek. 

Koszty poniesione przez Miasto Chojnów w 2019r. na wykonanie programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami wyniosły – 23.409 zł. 
 
Zarządzanie kryzysowe 
 
* Finansowano i obsługiwano program ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta system 
SiSMS, dzięki któremu błyskawicznie można docierać do odbiorców. Ponadto zamieszczano 
informacje – powiadomienia o zagrożeniach na stronach internetowych oraz słupach 
ogłoszeniowych miasta.  
 

 

Jednym z elementów systemu wczesnego ostrzegania SISMS jest funkcjonująca  
w Chojnowie aplikacja „Blisko”, za pomocą której mieszkańcy bezpłatnie mogą otrzymywać 
informacje dotyczące m.in. występujących niebezpiecznych zdarzeń (wichury, powodzie, 
ulewne deszcze, upały). 

Współpracowano z Policją i Państwową Strażą Pożarną w ramach likwidacji miejscowych 
zagrożeń w ramach akcji ewakuacji ludności, w związku z zagrożeniem wybuchu ulatniającego 
się gazu przy ul. Witosa. 
 
Samorząd uczestniczył w ćwiczeniach obronnych oraz w treningach zgrywających system 
wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach  województwa dolnośląskiego.  
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Wydano 7 decyzji uchylających obowiązek świadczeń na rzecz obrony kraju oraz 11 decyzji 
nakładających obowiązek świadczeń rzeczowych na rzecz obrony kraju. 
 
Przeprowadzono akcję kurierską na terenie miasta Chojnowa uruchomioną przez WKU 
Głogów. 
 

XIV ZIELEŃ MIEJSKA 
 

Drzewa pomnikowe w Chojnowie 

Tabela nr 31 Wykaz drzew pomnikowych w Chojnowie 

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 

Witos Park przy Powiatowym Zespole 
Szkół, ul. Poźniaków

6 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jowisz Park przy Powiatowym Zespole 
Szkół, ul. Poźniaków

7 Wiąz szypułkowy Ulmu laevis Pall. Orfeusz Park przy Powiatowym Zespole 
Szkół, ul. Poźniaków

8 Dąb 
bezszypułkowy 

Quercus robur L.  Druid Teren przy budynku  
ul. Legnickiej 18 

9 Dąb szypułkowy Quercus robur   Lech Teren przy Środowiskowym Domu 
Samopomocy, ul. Reja

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

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 Biblioteki 

Miejskiej 
18 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Reymont Park Śródmiejski 
19 Klon pospolity Acer platanoides Sienkiewicz Park Śródmiejski, 
20 Platan klonolistny Platanu x acerifolia Waldek Park Śródmiejski 
21 Kasztanowiec 

biały  
Aesculus 
hippocastanum

Jasiu Park Śródmiejski 

22 Klon jawor Acer pseudoplatanus Piotruś Park Śródmiejski 
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23 Dąb szypułkowy Quercus robur Zbysiu Park Śródmiejski 
24 Dąb czerwony Quercus rubra Jurek Park Śródmiejski 
25 Topola szara Populus x canescens Majka Park Śródmiejski 
26 Cis pospolity Taxus baccata L. Pocztowiec ul. Dąbrowskiego 20
27 Cis pospolity Taxus baccata L. Jagiełło ul. Dąbrowskiego 8 
28 Buk pospolity Fagus sylvatica Kopernik Park przy Powiatowym Zespole 

Szkół, ul. Poźniaków
 

Wydatki budżetowe w wys. 275 070,32 zł zostały przeznaczone m.in. na pokrycie 
wydatków bieżących związanych z konserwacją parków i zieleńców, zieleni przyulicznej  
i powierzchni parków, eksploatacji oświetlenia parkowego i zakupu materiału roślinnego do 
nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, eksploatacji i konserwacji fontanny, zabiegów 
pielęgnacyjnych w drzewostanie między innymi: 
- utrzymanie zieleni w zakresie drzewostanu – co rocznie są prowadzone ciecia pielęgnująco - 
formujące drzew rosnących przy ciągach pieszo-jezdnych na terenie miasta; 
- część terenów wyłączonych z przetargów na utrzymanie terenów zielonych jest koszona  
i sprzątana przez pracowników interwencyjnych; 
- systematycznie podlewane są kwiaty oraz krzewy, których utrzymanie nie jest objęte 
przetargiem. 

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta w 2019 roku realizowane było przez 
podmioty prywatne, wyłonione w procedurze przetargowej i przez pracowników zatrudnionych 
przez Urząd. 

Firmy zewnętrzne zajmowały się przede wszystkim koszeniem największych terenów 
zielonych miasta, pielęgnacją terenu Rynku oraz przy ul. Sikorskiego (tzw. Morskie Oko),  
a także nasadzeniami kwiatów, ich pielęgnacją i podlewaniem. Wykonawcy zajmowali się 
również utrzymywaniem w czystości podległych im terenów, naprawami i malowaniem ławek 
oraz koszy ulicznych. Do zadań pracowników urzędu należało zaś koszenie terenów, które nie 
zostały ujęte w przetargu, a także doraźna pielęgnacja i podlewanie roślin. 
 
Gospodarka odpadami komunalnymi 
 

W roku 2019 gospodarka odpadami Miasta opierała się na trzech sektorach działania. 
Pierwszym był odbiór odpadów zmieszanych oraz przeterminowanych leków, realizowany 
przez firmę zewnętrzną wyłonioną w procedurze przetargowej, tj. firmę EkoPartner Recykling 
sp. z o.o. - członka konsorcjum trzech firm (EconTrader Sp. z o.o., EkoPartner Recykling sp.  
z o.o. oraz Remondis Legnica sp. z o.o.).  
Odpady zmieszane odbierane były od wszystkich mieszkańców miasta oraz od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych, którzy dobrowolnie przystąpili do organizowanego przez 
miasto systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przeterminowane leki odbierane 
były natomiast z aptek, które prowadziły zbiórkę tego rodzaju odpadów. 

Drugim sposobem działania miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi było 
prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na terenie całego miasta 
rozlokowane są punkty zawierające trzy rodzaje pojemników, do których mieszkańcy mogą 
wrzucać zebrane selektywnie odpady, tj. papier, tworzywa sztuczne (w tym plastiki, metale  
i opakowania wielomateriałowe) oraz szkło.  

Opróżnianiem tych pojemników oraz przekazywaniem odpadów do Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) zajmował się Chojnowski Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (CHZGKiM). 
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Trzeci sposób realizowanej przez Miasto gospodarki odpadowej to prowadzenie Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK mieści się w Chojnowie, przy 
ulicy Kraszewskiego 1, a jego operatorem jest CHZGKiM. 
W PSZOK wszyscy mieszkańcy Miasta, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy dobrowolnie przystąpili 
do organizowanego przez miasto systemu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą 
nieodpłatnie przekazywać selektywnie zebrane odpady. 

W roku 2019 suma zebranych i przekazanych do RIPOK odpadów komunalnych 
zmieszanych wyniosła 3.786,740 ton - w tym 100 kg przeterminowanych leków. Przekazane 
odpady zostały poddane dodatkowym procesom recyklingi i odzysku, dzięki czemu z łącznej 
ilości 3.786,740 ton odpadów wyodrębniono i przekazano do ponownego użycia i recyklingu 
(oprócz przeterminowanych leków) łącznie 147,530 ton odpadów, w tym: 

• 16,660 ton opakowań z papieru i tektury; 
• 69,060 ton opakowań z tworzyw sztucznych; 
• 32,650 ton opakowań z metali; 
• 4,170 ton opakowań wielomateriałowych; 
• 24,990 ton opakowań ze szkła. 

Prowadzona w 2019 zbiórka odpadów selektywnie zebranych z ulokowanych na terenie miasta 
pojemników skutkowała przekazaniem do RIPOK łącznie 450,32 ton odpadów, w tym: 

• Opakowania z papieru i tektury - 66,14 ton 
• Opakowania z tworzyw sztucznych - 215,34 ton 
• Opakowania ze szkła - 160,14 ton 
• Urządzenia zawierające freony - 3,00 ton 
• Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - łącznie 5,70 ton 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy przekazali w 2019 roku 
łącznie 228,980 ton odpadów, w tym: 

• Odpady wielkogabarytowe - 170,50 ton 
• Odpady ulegające biodegradacji - 27,86 ton 
• Zużyte opony - 19,20 ton 
• Materiały budowlane i rozbiórkowe - 11,42 ton 

Łącznie z terenu Miasta w 2019 roku zostało zebranych i przekazanych do RIPOK 4.466,04 
ton odpadów komunalnych, z czego poszczególne frakcje, w tym selektywnie zebrane oraz 
odzyskane z odpadów zmieszanych stanowią(w stosunku do łącznej ilości odpadów): 

• Odpady zmieszane        81,484 % 
• Tworzywa sztuczne, plastiki, metale i opakowania wielomateriałowe 7,192 % 
• Szkło i odpady szklane      4,145 % 
• Odpady wielkogabarytowe      3,818 % 
• Papier i odpady papierowe, kartonowe, tekturowe   1,854 % 
• Odpady biodegradowalne       0,624 % 
• Zużyte opony        0,430 % 
• Odpady budowlane i rozbiórkowe     0,256 % 
• Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne   0,128 % 
• Urządzenia zawierające freony     0,067 % 
• Przeterminowane leki       0,002 % 

 
 
 
 



53 
 

Gospodarka odpadami komunalnymi – koszty 
 
 Prowadzona w roku 2019 gospodarka odpadami komunalnymi obciążyła budżet miejski 
w kwocie 2.818.515,33 zł - w tym: 

a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych  2.304.941,40 zł  
b) Selektywna zbiórka prowadzona przez CHZGKiM  297.347,64 zł 
c) PSZOK - łączne koszty     216.226,29 zł 

Udział poszczególnych sektorów gospodarki odpadami komunalnymi w ogólnych kosztach 
przedstawia się następująco: 

a) Odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych   81,78 %  
b) Selektywna zbiórka prowadzona przez CHZGKiM   10,55 % 
c) PSZOK - łączne koszty      7,67 % 

 
XV KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, PROMOCJA 

 

* W 2019r. przekazano do publikacji materiały promujące miasto w gazetach: Gmina Polska, 
Gazeta Wrocławska oraz wydawnictwie okolicznościowym CCC Tour Grodów Piastowskich  
i wydawnictwie projektowym Przystanek Dolny Śląsk. 
* Do lokalnych mediów – prasy, radia, telewizji wysyłano cotygodniowe serwisy informacyjne  
z zapowiedziami ważnych miejskich wydarzeń. 
* na miejskim portalu internetowym i ekranie w holu urzędu emitowano filmy promujące 
miasto – profesjonalne produkcje stacji telewizyjnych, filmy z miejskich wydarzeń 
społecznych, kulturalnych, oświatowych, część z nich emitowana była w lokalnej telewizji 
DAMI.  

W mediach emitowane są także prezentacje z ostatnich wydarzeń, zapowiedzi 
kolejnych, prezentacje aktualnych inwestycji w mieście. 
* na bieżąco prowadzono wpisy na stronach internetowych oficjalnego portalu miejskiego 
www. chojnow.eu oraz serwisie społecznościowym Facebooku, wizerunek miasta promowany 
jest także na aplikacji Instagram. 
* opracowano „Kalendarz imprez 2019” obejmujący wydarzenia organizowane przez jednostki 
oświatowe, społeczne, kulturalne i sportowe. Publikowany był na miejskiej stronie 
internetowej, Facebooku i w Gazecie Chojnowskiej.  
* wydano 13 stronicowy kalendarz miejski na 2020 rok z grafiką lokalnej artystki Marty 
Kociuby. 
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* Na sesji nadzwyczajnej nadano Panu Jerzemu Janusowi – dyrektorowi Muzeum 
Regionalnego w Chojnowie - tytuł „Zasłużony dla Miasta Chojnowa”. 

 
* Samorząd był organizatorem lub współorganizatorem m.in.: 
 
- Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływania Otyliada, 
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- wyjazdu grupy mieszkańców do miast partnerskich Egelsbach i Commentry 

 
- Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego, 
- Dni Chojnowa (gwiazdy – Wilki, Weekend). Święto miasta - relacjonowane było na żywo 
przez Radio Plus i publikowane w lokalnych mediach, 
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- Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia i Imieninowego Spotkania Marii, Maryś, 
Marysieniek, 
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- IV Zlotu Pojazdów Zabytkowych i IV Rajdu Ziemi Chojnowskiej (współorganizcja z Klubem 
Oldtimer Chojnów), 

 
- 36. Zjazdu Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
- jubileuszowych obchodów 60.lecia Muzeum Regionalnego i 70.lecia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, 
- Jarmarku Świątecznego. 

 
Media społecznościowe – dane statystyczne 

www.chojnow.eu 
- w 2019 r. portal chojnow.eu odwiedziło 116.650 osób, z tego 93% to były odwiedziny z Polski. Poza 
tym zarejestrowano odwiedziny z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Chin, Japonii, Holandii, Francji, 
Czech, Włoch, 
- wszyscy użytkownicy (116.650 osób) wykonali łącznie 433.092 wejścia na chojnow.eu, 
- spośród wszystkich użytkowników naszego portalu 23% stanowią stali użytkownicy, a 77% to nowi 
odwiedzjący nasze strony, 
- 67% użytkowników naszego portalu to kobiety, a 33% – to mężczyźni, 
- ok. 30% użytkowników stanowią osoby w wieku 25-34 lata, 24% - osoby w wieku 35-44 lata, 
15% - osoby w wieku 18-24 lata, 14% - osoby w wieku 45-54 lata, 11% - w wieku 55-64 lata, 
5% - osoby powyżej 65 lat; 
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Wykres nr 5 
 

 

 
Instagram  - Blisko 600 obserwujących w roku 2019. 
 
Facebook - Od stycznia do grudnia 2019 stronę polubiło 716 osób (stan na 1.01.2019r.  
- 1980 osób; stan na 31.12.2019r. – 2705 osób) 
Odsłony strony w ciągu roku: około 70 tys. wejść na stronę chojnow.eu  
Największą oglądalnością na FB cieszyły się wydarzenia takie jak:  
Dni Chojnowa – blisko 7 tys. osób 
Jarmark Bożonarodzeniowy  – blisko 6,5 tys. osób  
Orszak Trzech Króli – ponad 5 tys. osób  
Najchętniej oglądane galerie zdjęć to, poza wydarzeniami, zdjęcia miasta oraz dawne zdjęcia 
Chojnowa.  
 

Wydarzenia kulturalne  
* W grudniu odbyła się uroczystość jubileuszowa 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej  
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* Narodowe Czytanie: Nowele polskie – wrzesień 2019r. 

Chojnów po raz szósty uczestniczył w Narodowym Czytaniu, ogólnopolskiej akcji 
publicznego czytania największych polskich dzieł literackich.  
Narodowe Czytanie w Chojnowie, podobnie jak w ubiegłych latach, zorganizowali MBP oraz 
MOKSiR, we współpracy z lokalnymi szkołami – w tym roku: SP 3, SP 4 i Powiatowym 
Zespołem Szkół w Chojnowie. 
Na spotkaniu finałowym „Narodowe Czytanie 2019 - Nowele polskie", które odbyło się  
w Rynku, zaprezentowano „Katarynkę" Bolesława Prusa z oprawą muzyczną Pracowni 
Wokalnej Agnieszki Justyny Szumiło.  
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* Spotkania autorskie w MBP 
Odbyło się 6 spotkań autorskich z Joanną Mueller-Liczner, Katarzyną Ryrych, Wojciechem 
Konduszą, Joanną Wachowiak, Anną Czerwińską-Rydel, prof. dr hab. Stanisławem Rosikiem  

 
W 2019 r. ramach XIX edycji „Bliżej Książki”,  MBP przeprowadziła I etap konkursu 

czytelniczego ”Przyjaciele na dobre i na złe” na podstawie książek Katarzyny Ryrych  
i zorganizowała spotkanie z autorką. 

 
* Światowy Dzień Czytania Tolkiena (marzec) 
Biblioteka wraz z Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Książki już po raz piąty przyłączyła 
się do akcji czytania twórczości J. R. R. Tolkiena organizowanej przez szkoły miejskie.  
Mottem było – Tolkien i jego tajemnice.  
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* Ballady Leonarda Cohena - koncert w wykonaniu Kuby Michalskiego odbył się w maju. 

* Wystawa „Druk nie z tej ziemi” - z okazji 30-lecia działalności Drukarni UNIFOT 
Gizeli i Andrzeja Bobików - maj 2019.  
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* Pasowanie na Czytelnika pod hasłem „Jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek” 
- w czerwcu. 

 

W Bibliotece jest zarejestrowanych 1 650 czytelników, w 2019r. wypożyczono 43 332 
książki, udostępniono 798 audiobooków i innych zbiorów i 1 143 czasopism. 
Z Czytelni skorzystało 748 osób. 

Biblioteka dysponuje księgozbiorem w ilości 39 652 woluminów, 680 egz. zbiory 
audiowizualne (audiobooki, filmy DVD), 33 egz. zbiory elektroniczne, 6 400 egz. dokumenty 
życia społecznego, 34 tyt. czasopism.  

 
W 2019r. m.in. zakupiono 1.383 książek (30 430,- zł, w tym dotacja z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 12 400 zł) 
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Biblioteka uczestniczy w projekcie „Ibuki na Dolnym Śląsku” polegającym na wspólnym 
wykupieniu e-booków na platformie libra.ibuk.pl przez ok. 50 dolnośląskich bibliotek 
publicznych. 
Funkcjonuje także katalog on-line, umożliwiający zdalne składanie zamówień i rezerwacji 
materiałów bibliotecznych  

 
W 2019r. czytelnicy otrzymali dostęp do ok. 2500 elektronicznych publikacji z oferty 

Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw oraz w ramach ACADEMICA 
Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych z zasobów cyfrowych Biblioteki Narodowej 
 (9 komputerów jest dostępnych bezpłatnie dla czytelników). 
Czytelnikom starszym, chorym i niepełnosprawnym, którzy nie mogą samodzielnie korzystać 
z biblioteki, wypożyczane są zbiory - na życzenie (telefon) - w ich domu.  
 
W 2019 r. w różnych formach działalności edukacyjno-kulturalnej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej uczestniczyło ponad 3000 osób. 

 

* Z okazji 60 jubileuszu 60.lecia istnienia Muzeum Regionalnego odbył się wernisaż wystawy 
dokumentujący 60 lat istnienia Muzeum, podczas którego prezentowane były najważniejsze 
obiekty ze zbiorów oraz plansze obrazujące historię jednostki od czasu powstania w 1959r. 
Wernisaż odbył się w lutym. 
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* Wystawa „Jutrznia – Grzegorz Niemyjski” – zaprezentowano 50 prac, których motywem 
przewodnim były wielkopostne refleksje artysty. Wernisaż odbył się w marcu. 
 

 

* Wystawa „Śląsk etnograficznie” – zaprezentowano obiekty związane z kulturą ludową na 
dawnym Śląsku. Wernisaż odbył się w maju. 
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* Wystawa „Raz na ludowo” – zaprezentowano walory filatelistyczne o tematyce ludowej  
ze zbiorów Hansa Kuhnerta”. Finisaż odbył się w sierpniu 
 

 
 
* Wystawa „Ludwik Kiczura – Szkło” – zaprezentowano unikatowe szkła artystyczne  
oraz grafiki wykonane przez prof. Ludwika Kiczurę. Wernisaż odbył się we wrześniu. 
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* Wystawa „Z daleka i z bliska. Józefczuk i synowie” – zaprezentowano prace o szerokim 
spektrum technik artystycznych: malarstwo olejne, akwarele, rzeźby. Wystawę uzupełniały 
prace synów Szymona i Jakuba Józefczuków - fotografie o tematyce przyrodniczej oraz 
architektury. Wernisaż odbył się w listopadzie. 

 
* Noc muzeów – odbyły się pokazy dawnego rzemiosła: garncarstwo, powroźnictwo, 
wikliniarstwo, pokazy filmowe: Muzeum utracone, Chojnów na dawnych pocztówkach, 
zwiedzano wystawy stałe i czasowe oraz Basztę Tkaczy, wystąpił chór Skoranta. 
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Wystawy stałe udostępniane zwiedzającym w 2019 r. w Zamku Piastowskim i Baszcie 
Tkaczy: 
- Renesansowe sgraffita z dworu Schellendorfów, 
- Broń biała, Broń palna, 
- Konwisarstwo śląskie i obce, 
- Dawne śląskie kowalstwo i ślusarstwo, 
- Historia Chojnowa,  
- Renesansowe kafle z zamku w Chojnowie, 
- Pradzieje ziemi chojnowskiej, 
- Kamieniarka i rzeźba architektoniczna XVI-XIX w., 
- Rzeźba sepulkralna i ogrodowa od XVII do XX w., 
- Relikty średniowiecznego i nowożytnego założenia zamkowego - ekspozycja plenerowa 
na terenie dawnego dziedzińca zamkowego, 
- Współczesna tkanina unikatowa ze zbiorów Muzeum Regionalnego, 
- Stefan Arczyński. Zabytki Dolnego Śląska 1957-1959. 

Odbyło się 8 odczytów, m.in.: „Przez Atakamę i Andyjskie doliny. Archeolodzy 
Uniwersytetu Wrocławskiego w płd. Peru” – prof. Józef Szykulski – wrzesień, „Moraczewscy. 
Wojenne losy jednej rodziny” – prof. Piotr Cichoracki - październik. 
W listopadzie zrealizowano wraz z Radiem Wrocław cykl wywiadów promujących Zamek 
Piastów. 
 
  Muzeum w 2019r. odwiedziło 2860 osób, Basztę Tkaczy - 310 osób.  
Wejścia indywidualne płatne: 416 osób, wejścia grupowe 77 grup (2244 osoby). 
 

Koncerty i występy w Domu Kultury 

W 2019r. odbyły się m.in. koncerty: „Tango” Argentynki Vanessy Harbek, kapela 
góralska Antoniego Gluzy, „Łemkowskie Betlejem”, „Kolędujmy”, „Zimowe iskierki 
muzyczne”, „Pejzaże polskie muzyką malowane” Pracowni Wokalnej, koncerty kresowe,  
9. Chojnowska Jesień z Muzyką Dawną, koncert Ogniska Muzycznego, koncert 
Chojnowskiego Chóru „Skoranta” i koncert Juranda Kowalskiego.  
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Konkursy, przeglądy 

* Ogólnopolski Konkurs Zespołów Tanecznych „Stonoga” obchodził w roku 2019 
dwudziestą rocznicę istnienia. W 44 układach tanecznych zaprezentowało się około 800 
tancerzy z całej Polski.  

 

 

* Konkurs recytatorski „Pegazik”, ogólnopolski konkurs wokalny „Rozśpiewane nutki”, 
ogólnopolskie „Dyktando Chojnowskie”, brydżowy turniej „Pamięci kolegów”, szachowy 
Turniej o Szachowe Mistrzostwo Chojnowa, turniej tenisa ziemnego. 
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* Przedstawienia dla dzieci i młodzieży teatru z Wrocławia i Krakowa, spektakl 
„Wyzwolenia” Teatr Modrzejewskiej, przedstawienia lokalnych grup teatralnych  
- AntykWariat”, „ZaŚwiaty”. 
Odbyło się18 prezentacji teatralnych, które zgromadziły 3300 osób. 
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* Wystawa „Wrzesień `39” Pracowni modelarskiej Antoniego Skalskiego. 

 

Kino „Kultura” 

W 2019r. odbyło się 371 seansów, 84 filmów – m.in. animowane produkcje, Walta 
Disneya, Marwela, filmy produkcji polskiej i zagranicznej.  
Łączna liczba widzów przekroczyła 10.000 osób. 
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Oferta rekreacyjna w 2019r. 

Z oferty rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji skorzystało około 
40.000 osób, w tym 15.000 uczestników wydarzeń plenerowych oraz ponad 15.000 osób 
uczestniczyło w wydarzeniach sportowych na obiektach będących w zarządzie MOKSiR. 
Z kręgielni skorzystało ponad 4000 osób, z sali fitness ponad 1400 osób. 
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XVI UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA PODJĘTE W 2019r. 

• Uchwała Nr VI/27/19 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019, 
• Uchwała Nr VII/28/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

• Uchwała Nr VII/29/19 w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnowa, 
• Uchwała Nr VII/30/19 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, 
• Uchwała Nr VII/31/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty  

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe  w prawo własności  tych gruntów, 

• Uchwała Nr VII/32/19 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji 
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa. 

• Uchwała Nr VIII/33/19 w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej  
w Chojnowie, 

• Uchwała Nr VIII/34/19 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnów do 
Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy", 

• Uchwała Nr VIII/35/19 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej Chojnowa, 

• Uchwała Nr VIII/36/19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków 
Petycji Rady Miejskiej Chojnowa, 

• Uchwała Nr VIII/37/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów, 

• Uchwała Nr VIII/38/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 

• Uchwała Nr VIII/39/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagrody sportowej 
dla uczniów, 

• Uchwała Nr VIII/40/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla 
uczniów, 

• Uchwała Nr VIII/41/19 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019, 
• Uchwała Nr IX/42/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Miejską Chojnów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, 

• Uchwała Nr IX/43/19 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania, 

• Uchwała Nr IX/44/19 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 
2019", 

• Uchwała Nr IX/45/19 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019, 
• Uchwała Nr IX/46/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Chojnowa, 
• Uchwała Nr IX/47/19 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa konsultacji 

społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Chojnowa, 
• Uchwała Nr X/48/19 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019, 
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• Uchwała Nr X/49/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Chojnowa, 

• Uchwała Nr X/50/19 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej 
Chojnów, 

• Uchwała Nr XI/51/19 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019, 
• Uchwała Nr XI/52/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Chojnowa, 
• Uchwała Nr XI/53/19 w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I 

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska 
Chojnów, zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

• Uchwała Nr XII/54/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady 
Miejskiej Chojnowa, 

• Uchwała Nr XII/55/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2018 rok, 

• Uchwała Nr XII/56/19 w sprawie przekazania w formie darowizny projektora 
multimedialnego dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Komisariatu 
Policji w Chojnowie, 

• Uchwała Nr XII/57/19 w sprawie wyemitowania obligacji przez Miasto Chojnów oraz 
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 

• Uchwała Nr XII/58/19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 
• Uchwała Nr XIII/59/19 w sprawie nadania Panu Jerzemu Janusowi tytułu „Zasłużony dla 

Miasta Chojnowa”, 
• Uchwała Nr XIV/60/19 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019, 
• Uchwała Nr XV/61/19 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnowa wotum 

zaufania, 
• Uchwała Nr XV/62/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2018 rok, 
• Uchwała Nr XV/63/19 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta 

Chojnowa za 2018 rok, 
• Uchwała Nr XV/64/19 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą 
odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji, 

• Uchwała Nr XV/65/19 uchylającą uchwałę w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla 
kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów, zamieszkałych poza obwodem szkoły, 

• Uchwała Nr XV/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Karoliny Mrozik na działalność 
dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej        i Mieszkaniowej, 

• Uchwała Nr XV/67/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Złotoryi, 

• Uchwała Nr XV/68/19 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019, 
• Uchwała Nr XV/69/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Chojnowa, 
• Uchwała Nr XV/70/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa, 
• Uchwała Nr XV/71/19 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej 
Chojnów, 
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• Uchwała Nr XVI/72/19 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019, 
• Uchwała Nr XVI/73/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Chojnowa, 
• Uchwała Nr XVII/74/19 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Chojnów”, 
• Uchwała Nr XVII/75/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik  
o określonej pojemności, 

• Uchwała Nr XVII/76/19 w sprawie udzielenia z budżetu miasta Chojnowa dotacji dla 
Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła   w Chojnowie, 

• Uchwała Nr XVII/77/19 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019, 
• Uchwała Nr XVII/78/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Chojnowa, 
• Uchwała Nr XVIII/79/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum 

Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie, 
• Uchwała Nr XVIII/80/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum 

Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie, 
• Uchwała Nr XVIII/81/19 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bogumiły Miśków na 

Burmistrza Miasta Chojnowa, 

• Uchwała Nr XVIII/82/19 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019, 
• Uchwała Nr XVIII/83/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Chojnowa, 
• Uchwała Nr XVIII/84/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego  

w Złotoryi, 
• Uchwała Nr XVIII/85/19 w sprawie zmiany uchwały NR XVII/75/19 z dnia 

28.08.2019 r., w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 
pojemności, 

• Uchwała Nr XIX/86/19 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019, 
• Uchwała Nr XIX/87/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, 
• Uchwała Nr XIX/88/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, 
• Uchwała Nr XX/89/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Miejską Chojnów, a Powiatem Polkowickim w sprawie organizowania, prowadzenia i 
finansowania nauki języka łemkowskiego dla uczniów w międzyszkolnym punkcie nauczania 
języka mniejszości narodowej prowadzonym przez Gminę Miejską Chojnów, 

• Uchwała Nr XX/90/19 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Porczak na Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Chojnowie, 

• Uchwała Nr XX/91/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych, 

• Uchwała Nr XX/92/19 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020, 

• Uchwała Nr XX/93/19 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019, 
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• Uchwała Nr XX/94/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Chojnowa, 

• Uchwała Nr XXI/95/19 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019. 
• Uchwała Nr XXII/96/19 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019. 
• Uchwała Nr XXIII/97/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Chojnowa, 
• Uchwała Nr XXIII/98/19 w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok, 
• Uchwała Nr XXIII/99/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  

w Chojnowie w roku szkolnym 2019/2020, 
• Uchwała Nr XXIII/100/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisk dla osób 
bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,  

• Uchwała Nr XXIII/101/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Chojnowa (wysłano w systemie bestia), 

• Uchwała Nr XXIII/102/19 w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019, 
• Uchwała Nr XXIII/103/19 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie 

opłaty targowej. 
•  
********************************************************************** 

 

 


