
Protokół nr XXVII/13 

z sesji Rady Miejskiej Chojnowa 

z dnia 21 marca 2013 r. 

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

XXVII sesję Rady Miejskiej Chojnowa otworzył Przewodniczący Rady Jan 

Skowroński. Obrady rozpoczęto o godz. 13.00. Po powitaniu radnych i gości 

przewodniczący stwierdził, że na ustawowy stan 15 radnych na sali jest 14 

radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować.  

Podczas otwarcia nieobecny był radny Mariusz Kowalczyk. 

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli m.in.: 

1.   Jan Serkies – Burmistrz Miasta Chojnowa 

2.   Brygida Mytkowska – Sekretarz Miasta Chojnowa 

3.   Bogumiła Truta – Skarbnik Miasta Chojnowa 

4.   Edward Kośnik – Dyrektor ChZGKiM 

5.   Bolesław Jakubiak – Kierownik Przychodni Rejonowej w Chojnowie 

6.   Mariusz Szklarz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnowie 

7.   Mieszkaniec Chojnowa 

8.   Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 

Zrealizowano. 

 

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym porządek obrad XXVII sesji: 

  1. Otwarcie sesji. 

  2. Przedstawienie porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVI/13 z 24 stycznia 2013 r. 

  4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 

  5. Kalendarium imprez na 2013 r. 

  6. Sprawozdanie z przebiegu wdrażania „ustawy śmieciowej”. 

  7. Podjęcie uchwały: 

a) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekształcenia 

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie; 

b) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekształcenia 

Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie; 

c) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie założenia 

Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie; 

d) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie założenia 

Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie; 
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e) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

obowiązujących na terenie miasta Chojnowa na okres od dnia 1 kwietnia 

2013 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku; 

f) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; 

g) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2019 

Miasta Chojnowa; 

h) w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok. 

  8. Interpelacje i zapytania radnych. 

  9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia. 

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Burmistrz Miasta zaproponował wprowadzenie w pkt. 7 następujących podpunktów: 

 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2013”; 

 zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Chojnowa na lata 2007 – 2013; 

 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Chojnowa na 

okres od dnia 1 maja 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do przyjęcia zaproponowanych zmian: 

 „Za” przyjęciem pkt. 7 „i” w brzmieniu „w sprawie przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Chojnowa na rok 2013” radni głosowali jednomyślnie. Na sali obrad 

obecnych było 14 radnych. Nieobecny był radny Mariusz Kowalczyk. 

 

„Za” przyjęciem pkt. 7 „j” w brzmieniu „zmieniająca uchwałę w sprawie 

aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Chojnowa na lata 2007 – 2013” 

głosowało 13 radnych, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Na sali obrad obecnych 

było 14 radnych. Nieobecny był radny Mariusz Kowalczyk. 

 

„Za” przyjęciem pkt. 7 „k” w brzmieniu „w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

obowiązujących na terenie miasta Chojnowa na okres od dnia 1 maja 2013 roku do 

dnia 30 kwietnia 2014 roku” głosowało 13 radnych, przy 1 głosie „wstrzymującym 

się”. Na sali obrad obecnych było 14 radnych. Nieobecny był radny Mariusz 

Kowalczyk. 
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Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie w pkt. 7 następujących 

podpunktów: 

 w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Juliana Mrozika Prezesa Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość” w Chojnowie na dyrektora ChZGKiM; 

 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną. 

 

„Za” przyjęciem pkt. 7 „l” w brzmieniu „w sprawie odpowiedzi na skargę Pana 

Juliana Mrozika Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość”                     

w Chojnowie na dyrektora ChZGKiM” głosowało 13 radnych, przy 1 głosie 

„wstrzymującym się”. Na sali obrad obecnych było 14 radnych. Nieobecny był 

radny Mariusz Kowalczyk. 

 

„Za” przyjęciem pkt. 7 „m” w brzmieniu „w sprawie rozwiązania stosunku pracy z 

radną” głosowało 13 radnych, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Na sali obrad 

obecnych było 14 radnych. Nieobecny był radny Mariusz Kowalczyk. 

 

Następnie przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po wprowadzeniu zmian.  

Porządek obrad po wprowadzeniu zmiany: 

  1. Otwarcie sesji. 

  2. Przedstawienie porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVI/13 z 24 stycznia 2013 r. 

  4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 

  5. Kalendarium imprez na 2013 r. 

  6. Sprawozdanie z przebiegu wdrażania „ustawy śmieciowej”. 

  7. Podjęcie uchwały: 

a) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekształcenia 

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie; 

b) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie przekształcenia 

Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie; 

c) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie założenia 

Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie; 

d) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie założenia 

Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie; 

e) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

obowiązujących na terenie miasta Chojnowa na okres od dnia 1 kwietnia 

2013 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku; 

f) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; 

g) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2019 

Miasta Chojnowa; 
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h) w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2013 rok; 

i) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2013”; 

j) zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Chojnowa na lata 2007 – 2013; 

k) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Chojnowa na 

okres od dnia 1 maja 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2014 roku; 

l) w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Juliana Mrozika Prezesa Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość” w Chojnowie na dyrektora ChZGKiM; 

m) w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną. 

  8. Interpelacje i zapytania radnych. 

  9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia. 

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

„Za” przyjęciem porządku obrad po wprowadzeniu zmian głosowano jednogłośnie.  

Na sali obrad obecnych było 14 radnych. Nieobecny był radny Mariusz Kowalczyk. 

 

Na salę obrad przybył radny Mariusz Kowalczyk. Na sali obrad na ustawowy stan  

15 radnych obecnych było 15 radnych.  

 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 

W tym punkcie porządku obrad, Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie  

z pracy w okresie od dnia 27 grudnia 2012 r. do dnia 20 marca 2013 r. 

Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Radny Jacek Chopkowicz zwrócił się z pytaniem, czy przy zwiększonym 

natężeniu ruchu samochodów przy ul. Bielawskiej, zmienią się zasady ruch 

drogowy, ponieważ jest to wąska ulica i czy np. będzie tam wprowadzony zakaz 

parkowania? 

Zapytał również czy oraz przy ul. Reymonta, gdzie jest szkoła, zwiększony ruch 

samochodów nie stworzy niebezpieczeństwa dla uczniów? 

 

Burmistrza w odpowiedzi poinformował, że budowa drogi przy ul. Bielawskiej 

usprawni ruch drogowy w mieście, będzie tam wprowadzona zmiana organizacji 

ruchu. W zakresie bezpieczeństwa uczniów – będzie wprowadzone ograniczenie 

prędkości. 
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Radna Krystyna Czapska zwróciła się z pytaniem, dlaczego w bieżącym roku 

wybrano 3 firmy do utrzymania zieleni w mieście? 

 

Burmistrz wyjaśnił, że w ubiegłym roku utrzymaniem zieleni w mieście 

zajmowały się dwie firmy. W bieżącym roku poszerzono zakres usług, a obecnie 

firmy specjalizują się w różnych dziedzinach. 

 

Radny Czesław Podhorodecki zwrócił się z pytaniem, czy przetarg wygrały firmy 

chojnowskie, czy z zewnątrz? 

 

Burmistrz wyjaśnił, że są to firmy z zewnątrz, jednakże startowała w przetargu 

jedna firma chojnowska, która przegrała przetarg w związku z wyższą ceną za 

usługę. 

 

Radny Maciej Cieśla zwrócił się z prośbą o podanie nazw wykonawców. 

 

Burmistrz poinformował, że pracownik Urzędu sprawdzi i odpowiedź zostanie 

przekazana w punkcie „Sprawy różne”. 

 

Radny Marek Łukaszewski zwrócił się z prośbą o wyrównanie kamieniem 

drogowym ulicy Południowej. 

 

Burmistrz wyjaśnił, ulica Południowa również będzie wyrównana. Dodał, że 

obecnie trwają prace związane z wykonywaniem map projektowych, celem 

wykonania oświetlenia w tym rejonie. 

 

Radny Jerzy Poznar zwrócił się z pytaniem, czy przyłącza które będą robione na 

ul. Bielawskiej będą robione z udziałem właścicieli działek i czy będą robione do 

granicy działek czy do licznika? 

 

Burmistrz wyjaśnił, że będą robione do wodomierzy na koszt ChZGKiM. 

 

Radny Czesław Podhorodecki zwrócił się z pytanie, jaki będzie koszt ścieżki 

rowerowej budowanej w ramach porozumienia gmin? 

 

Burmistrz wyjaśnił, że aby podjąć dyskusję na temat kosztów w pierwszej 

kolejności należy wykonać projekt. W chwili obecnej trudno jest mówić                       

o kosztach. Ma nadzieję, że koszty będą minimalne po stronie gmin, ponieważ 

będą starania o pozyskanie środków unijnych.  

Uważa, że jest to ciekawy projekt, który łączy kilka powiatów (lwówecki, 

złotoryjski, legnicki). 
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Radna Barbara Kułacz zwróciła się z pytaniem, czy w bieżącym roku rozpoczną 

się prace związane z budową kładki? 

 

Burmistrz wyjaśnił, że projekt kładki przy ul. Racławickiej zostanie przekazany do 

Urzędu w czerwcu br., następnie natychmiast zostanie ogłoszony przetarg na 

wykonawstwo. 

 

Wiceprzewodniczący Krzysztof Grzech zwrócił się z prośbą w wyjaśnienie 

„przeznaczenia do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości 

położonej w Chojnowie przy ul. Parkowej – część działki nr 30/3”. 

 

Burmistrz poinformował, że sprawa zostanie wyjaśniona przez Naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w punkcie „Sprawy 

różne”. 

 

Pani Renata Andreasik, insp. UM, przedstawiła sprawozdanie z realizacji 

„Programu współpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku”. 

Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Radny Jerzy Poznar zwrócił się z pytaniem, czy wszystkie dotacje zostały 

rozliczone zgodnie z umową? 

 

Pani Renata Andreasik poinformowała, że wszystkie dotacje zostały rozliczone 

zgodnie z umową. 

 

Pani Aleksandra Chrząszcz zwróciła się z pytaniem, czy sekcja boksu działająca    

w Chojnowie zwracała się o dotację i czy ją otrzymała? 

 

Pani Renata Andreasik wyjaśniła, że w bieżącym roku sekcja bokserska nie 

złożyła wniosku o dotację. Jednakże w każdej chwili może to zrobić i zgodnie               

z ustawą w ciągu miesiąca wniosek będzie rozpatrzony. 

 

Burmistrz Miasta dodał, że w roku 2013 sekcja bokserska nie złożyła wniosku              

o dotację. Obecnie w sekcji jest nowy zarząd, z którym odbyły się rozmowy 

między innymi na temat złożenia wniosku o dotację. Do dnia dzisiejszego wniosek 

jeszcze nie wpłynął. 

W podsumowaniu poinformował, że każda sekcja i każdy klub działający                    

w mieście Chojnów może liczyć na wsparcie spełniając wymogi określone przez 

ustawodawcę. 
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Ad. 5. Kalendarium imprez na 2013 r. 

Pani Emilia Grześkowiak przedstawiła „Kalendarium imprez na 2013 rok”. 

„06 stycznia – Koncert Kolęd chóru Skoranta 

organizator - MOKSiR, parafia św. Ap. Piotra i Pawła 

9 stycznia – "Malujemy samodzielnie i z pomocą" – wystawa prac plastycznych 

Organizator - Miejska Biblioteka Publiczna 

13 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

organizator- MOKSiR, Młodzieżowa Rada Miejska 

20 stycznia – Dzi-Wnu, czyli Dziadkom – Wnuki 

organizator MOKSiR 

24 stycznia – "Wyrazić siebie : Almanach Chojnowskiego Klubu Literackiego" – 

promocja publikacji wydanej przez MBP w Chojnowie 

organizator - ChKL, MBP 

26 stycznia- Pracownia wokalna sympatykom i przyjaciołom, 

organizator- MOKSiR, 

26 stycznia – Turniej szachowy o Mistrzostwo Chojnowa szkół podstawowych 

organizator- MOKSiR 

28 stycznia – 1 lutego – "Ferie z Biblioteką"- zajęcia czytelnicze, artystyczne i 

multimedialne 

organizator - Miejska Biblioteka Publiczna 

28 stycznia – 1 lutego – "Ferie z MOKSiR" 

organizator – MOKSiR 

styczeń - turniej o puchar dyrektora PZS 

organizator – P. Seheniewicz 

14 lutego – Walentynki 2013 – rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego, 

wystawa 

organizator – MOKSiR 

15 lutego- Turniej brydżowy pamięci kolegów 

organizator – MOKSiR 

16 lutego – Turniej siatkówki "OPEN" 

organizator – MOKSiR 

20 lutego – Finał konkursu filmowego 

organizator – Gimnazjum nr 2 

22 lutego – Wystawa zdjęć pracowni fotograficznej 

organizator – MOKSiR 

luty - Gala Finałowa Konkursu Filmowego Chojnowskie Impresje 

organizator – Gimnazjum Nr 2 

1 marca – Etap miejski konkursu recytatorskiego "Pegazik" 

organizator – MOKSiR 

4 marca- Pływanie: Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych klas I – VI 

organizator: SP 4 

4-8 marca - Warsztaty Wielkanocne 
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organizator- Muzeum 

08 marzec - Finał Tanecznej Listy Przebojów 

organizator- Gimnazjum Nr 2 

8 marca – Kobietom o Kobietach "Seniority" z U3W /wieczór poetycki/ 

organizator – MOKSiR 

13 marca – Badminton – turniej rodzinny. 

Kategorie: kobiety (mama i córka 11- 13 lat), mężczyźni (tata i syn 11-13 lat) 

organizator – MOKSiR 

16 marca –  Konkurs Piosenki "Rozśpiewane nutki" 

organizator – MOKSiR 

16 marca – Wiosenny Kiermasz Świąteczny 

organizator – MOKSiR 

23 marca – Piłka Ręczna: Wojewódzki Turniej o "PUCHAR WIOSNY" – 

dziewczęta do lat 13. 

organizator – UKS "JEDYNKA" 

23 marca – Dekoracje Wielkanocne - zajęcia plastyczne dla dzieci 

organizator - Miejska Biblioteka Publiczna 

marzec – kwiecień, wystawa prac plastycznych uczniów ze SP 4 wykonanych w 

ramach projektu "Każdy ma prawo do sukcesu " współfinansowanego ze środków UE 

organizator - Miejska Biblioteka Publiczna 

5 kwietnia – Wystawa zdjęć pracowni fotograficznej 

organizator – MOKSiR 

11 kwietnia – Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem, Spotkanie autorskie 

dla dzieci w ramach "Bliżej książki 2013" 

organizator - Miejska Biblioteka Publiczna 

12 kwietnia – Przegląd Kabaretów Szkolnych "PeKaeSy" 

organizator – MOKSiR 

15 kwietnia – 15 czerwca – "Bajkowe mandale" – wystawa prac plastycznych, 

promujących czytelnictwo – wykonanych przez uczniów SP4 

organizator - Miejska Biblioteka Publiczna 

20 kwietnia – Talenty znad Skory 

organizator – MOKSiR 

23 kwietnia – Piłka nożna: Mistrzostwa Miasta Chojnowa Chłopców rocznik 

2000/2001 – reprezentacje klasowe SP 3 i SP 4 

organizator – SP 4 

27 kwietnia – VIII Przegląd Teatralny "Silebia" 

organizator – MOKSiR 

30 kwietnia – Indywidualne biegi przełajowe – Mistrzostwa Miasta Szkół 

Podstawowych Kategorie: klasy II, klasy III, klasy IV, klasy V, klasy VI. 

organizator – MOKSiR 

3 maja – Obchody Święta 3. Maja 

organizator- MOKSiR, Urząd Miejski 
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3 maja – Festyn Majowy 

organizator – MOKSiR 

9 maja – Sztafetowe biegi przełajowe – Mistrzostwa Miasta Gimnazjów. 

Kategorie: reprezentacje klas I, II i III (dziewczęta i chłopcy) 

organizator- SP 4 

11 maja – Festyn Jedynki 

 organizator – Gimnazjum nr 1 

11 maja – Tenis Stołowy- Mistrzostwa Miasta 

organizator – SP4 

12 maja – Turniej szachowy o Mistrzostwo Chojnowa 

organizator – MOKSiR 

17 maja – Noc w Muzeum 

organizator – Muzeum 

18 maja – Majowy Festyn Trójki 

organizator  - SP3 

18 maja – Pływanie- Mistrzostwa Miasta. Kategoria "Open" 

organizator – SP 4 

25 maja – Koszykówka- Mistrzostwa Miasta "Koszykarskie Trójki" 

organizator – SP 4 

25-26 maja- 200-setna rocznica bitwy pod Chojnowem – pobór rekruta 

organizator- Gmina Chojnów, współudział Muzeum Regionalne w Chojnowie, 

26 maja – Dla Ciebie Mamo... - koncert chóru "Skoranta" 

organizator - MOKSiR 

29 maja – Dzień Duński, 

organizator – Gimnazjum Nr 2 

01 czerwca – Święto kwiatów 

organizator – MOKSiR 

01 czerwca – Piłka nożna – Turniej Chłopców Szkół Podstawowych 

organizator – SP 4 

05 czerwca – "Pasowanie na czytelnika" 

organizator – MOKSiR 

08 czerwca – Ogólnopolski przegląd taneczny "Stonoga" 

organizator – MOKSiR 

8 czerwca – Piłka ręczna – Wojewódzki Turniej Dziewcząt do lat 13 

organizator – SP 4 

9 czerwca – Piłka ręczna – Wojewódzki Turniej Chłopców do lat 13 

organizator – SP 4 

16 czerwca- Piłka ręczna – Wojewódzki Turniej Dziewcząt do lat 12 

organizator – UKS "JEDYNKA" 

20-23 czerwca- Krajowa Wystawa Filatelistyczna 

organizator- Filateliści 

21 czerwca – Turniej brydżowy o Puchar Burmistrza Chojnowa 
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organizator – MOKSiR 

21 czerwca – Chojnowski Festiwal Chórów Młodzieżowych 

organizator – MOKSiR 

22 czerwca – Otwarty Spływ Kajakowy o Błękitną Wstęgę 

organizator – Gimnazjum Nr 1 

22-23 czerwca – Dni Chojnowa – XI Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego 

organizator – MOKSiR 

23 czerwca – Piłka siatkowa – Turniej "Open" 

organizator – MOKSiR 

25 czerwca – Piłka koszykowa – "Koszykarskie Trójki". Kategorie : dziewczęta 

11- 13 lat, chłopcy 11- 13 lat 

organizator – MOKSiR 

25 czerwca – Piłka nożna – "Pożegnanie szkoły". Reprezentacje klasowe 

chłopców SP3 i SP4, rocznik 2003 i 2004 

organizator – SP 4 

28 czerwca - " Teresa i Feliks Depta prezentują: Japonia z daleka i bliska" – 

spotkanie: -wernisaż wystawy "Japońskie pamiątki" – prelekcja "79 dni w Kraju 

Kwitnącej Wiśni" 

organizator- Miejska Biblioteka Publiczna 

Czerwiec – Dzieci rodzicom 

organizator- SP4 

Czerwiec- Festyn Rodzinny, 

organizator- Przedszkole Miejskie Nr 1 

Czerwiec- sierpień – IX Przegląd Chojnowskiej Plastyki 

organizator- Muzeum 

8-12 lipca – "Wakacje z Biblioteką" – zajęcia czytelnicze, artystyczne i multimedialne 

organizator - Miejska Biblioteka Publiczna 

20 lipiec Festyn wakacyjny 

organizator- MOKSiR 

28 lipca – Piłka koszykowa – Wakacyjny Turniej "Open" 

organizator – MOKSiR 

lipiec – sierpień – "Japońskie Pamiątki" – wystawa – Teresa i Feliks Depta prezentują 

organizator- Miejska Biblioteka Publiczna 

19-30 sierpnia – Wakacje z MOKSiR 

organizator – MOKSiR 

24 sierpnia – Festyn sierpniowy – pożegnanie wakacji 

organizator – MOKSiR 

26-30 sierpnia "Wakacje z Biblioteką" – zajęcia czytelnicze, artystyczne i 

multimedialne, 

organizator - Miejska Biblioteka Publiczna, 

29 sierpnia- Piłka siatkowa – Turniej Pożegnanie Wakacji "Open" 

organizator - MOKSiR 
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14 września – Scena dla rocka 

organizator – MOKSiR 

wrzesień – III Chojnowska Jesień z Muzyką Dawną , 

organizator – MOKSiR 

wrzesień – październik – "Moje góry : o wędrówce i spełnieniu" – wystawa 

fotograficzna Pawła Wróbla 

organizator - Miejska Biblioteka Publiczna 

04 października – Wystawa dokonań pracowni rzeźby U3W 

organizator – MOKSiR 

05 października – Kolarstwo MTB – Mistrzostwa Dolnego Śląska Szkół 

Podstawowych Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych 

organizator- SP4 

14 października- Wystawa zdjęć pracowni fotograficznej 

organizator – MOKSiR 

26 października – Tenis stołowy – Mistrzostwa Miasta "Open" 

organizator- SP4, MOKSiR 

październik – "Mój własny różaniec- moja pomoc w modlitwie" – wystawa prac 

III Konkursu Różańcowego organizowanego przez Parafię pw. Św. Apostołów 

Piotra i Pawła w Chojnowie 

organizator - Miejska Biblioteka Publiczna 

9 listopada- Badminton- Mistrzostwa Miasta "Open" 

organizator – SP4, MOKSiR 

11 listopada – Obchody 11 Listopada 

organizator- MOKSiR, Urząd Miejski 

12 listopada – Piłka koszykowa – Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych 

Dziewcząt i Chłopców rocznik 2001/2002 

organizator- SP4 

19 listopada – Piłka siatkowa – Mistrzostwa Miasta Zakładów Pracy 

organizator- MOKSiR 

21 listopada – Piłka koszykowa – Mistrzostwa Miasta Szkół Gimnazjalnych 

Dziewcząt i Chłopców w kategoriach : osobno klasy I oraz klasy II/III 

organizator – SP4 

26 listopada – Piłka ręczna – Turniej Miejski: dziewczęta klasy I gim. oraz szkoły 

podstawowe SP3 i SP4, chłopcy klasy I gim. oraz szkoły podstawowe 

organizator – SP4 

listopad – grudzień – "Młodzi Tworzą Sztukę 2013" – wystawa prac plastycznych 

III edycji programu edukacyjno-kulturalnego "Młodzi Tworzą Sztukę" 

organizator - Miejska Biblioteka Publiczna 

7 grudnia – Piłka ręczna – Wojewódzki "Mikołajkowy" Turniej Piłki Ręcznej 

Dziewcząt rocznik 2001/2002, 

organizator- UKS "JEDYNKA" 
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10 grudnia – ozdoby świąteczne – konkurs dla szkół 

organizator – MOKSiR 

14 grudnia – "Dekoracje Bożonarodzeniowe "- zajęcia plastyczne dla dzieci 

organizator - Miejska Biblioteka Publiczna 

14 grudnia – Piłka siatkowa – Turniej Zakładów Pracy 

organizator – MOKSiR 

14-15 grudnia – II Jarmark Świąteczny 

organizator – MOKSiR 

Grudzień – Jasełka – przedstawienie 

organizator- Przedszkole Miejskie Nr 1”. 

 

Przedstawiony kalendarz prze cały czas ewaluuje i na bieżąco wprowadzane są do 

niego zmiany. Na dzień dzisiejszy zawiera on 97 imprez i jest kolportowany                

w różny sposób np. poprzez informacje umieszczane w Gazecie Chojnowskiej i na 

stronach internetowych. 

Przygotowany jest również materiał do ogólnopolskiego portalu turystycznego 

„Traveling Polska”, gdzie zamieszczane będą m.in. imprezy zawarte                           

w „Kalendarzu imprez”. 

 

Radna Krystyna Czapska cieszy się, że w mieście tak dużo się dzieje w sferach 

kulturalnych, a szczególnie, że tworzy się warunki ludziom w dojrzałym wieku do 

rozwijania swoich zdolności, a nawet do odkrywania tych zdolności. 

Uważa, że każdy mieszkaniec miasta może znaleźć coś ciekawego dla siebie. 

 

Radny Mariusz Kowalczyk dodał, że  

10 maja odbędzie się święto Powiatowego Zespołu Szkół, a 24 maja na 

chojnowskim rynku obchodzić będziemy Powiatowy Dzień Strażaka.  

 

Burmistrz zabierając głos podziękował wszystkim organizatorom imprez 

przedstawionych w kalendarzu. To dzięki nim mógł powstać ten kalendarz i to oni 

dbają o jego realizację. 

 

Sekretarz Miasta zachęcała do wchodzenia na stronę internetową miasta, która 

działa w nowej formule. 

 

Radny Andrzej Matuszewski zabierając głos poinformował, że oprócz imprez 

miejskich na terenie Chojnowa odbywa się szereg imprez sportowych z udziałem 

uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, prowadzonych np. przez 

Szkolny Związek Sportowy we Wrocławiu. W ciągu roku tych imprez jest ok. 30, 

np. piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa i pływanie. 
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Ad. 6. Sprawozdanie z przebiegu wdrażania „ustawy śmieciowej”. 

Pan Józef Kowalski, insp. UM. przedstawił informacje na temat przebiegu 

wdrażania „ustawy śmieciowej”. 

l stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia l lipca 2011 r. o zmianie ustawy             

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od 

tego czasu gminy dostały 18 miesięcy na przygotowanie nowego systemu 

zarządzania odpadami. Od l lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy 

dotyczące odbioru odpadów. 

Od 24 kwietnia 2012r. prowadzony jest rejestr działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta 

Chojnowa wpisano 8 firm: 

1) SIMEKOSp. z o.o. Jelenia Góra, 

2) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Legnica Sp. z o.o. Legnica, 

3) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o. Jawor, 

4) Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Legnica, 

5) Veolia Usługi dla Środowiska Spółka Akcyjna Oddział w Krapkowicach, 

6) Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS Wrocław Sp. z o.o., 

7) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., 

8) ENEKO Zbigniew Susło Chojnów 

 

Rada Miejska Chojnowa w dniu 27 grudnia 2012 r. uchwaliła uchwałę w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów. 

Natomiast w dniu 24 stycznia 2013r. uchwalono n/w uchwały wymagane ustawą              

z dnia 01 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                   

w gminach oraz niektórych innych ustaw: 

- Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty - art. 6k ustawy, 

- Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi - art. 61 ustawy, 

- Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - art. 6n ust. l, 

- Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów 

komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług - art. 6r ust. 3, 

- Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - art. 6c ust. 2. 

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/124/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 

2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na 
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obszarze Gminy Miejskiej Chojnów, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości składają w ChZGKiM. 

Druki deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wraz z informacją o podjętych uchwałach przez Radę Miejską Chojnowa, służby 

Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie 

rozesłały wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości 

na których nie zamieszkują mieszkańcy. 

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem SIWZ na wybór wykonawcy na 

odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta. 

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały 

powysyłane mieszkańcom miasta, druki są również zamieszczona na stronie 

internetowej miasta. 

 

Radny Jerzy Poznar zwrócił się z pytaniem, ile deklaracji zostało złożonych? 

 

Pan Edwarda Kośnik, Dyrektor ChZGKiM w odpowiedzi poinformował, że 

wpłynęło ok. 30% deklaracji. 

 

Radna Aleksandra Chrząszcz poinformował, że mieszkańcy chojnowskiego 

osiedla nie otrzymali deklaracji. 

 

Pan Józef Kowalski poinformował, że Zarząd Spółdzielni otrzymał deklaracje, 

przekazuje i odbiera od swoich lokatorów i następnie przekaże do ChZGKiM. 

 

Radny Czesław Podhorodecki zabierając głos poinformował, że jego zdaniem za 

wcześnie została podjęta uchwała w sprawie opłaty za odpady komunalne. 

 

Pan Józef Kowalski poinformował, że ustawodawca wyznaczył termin określenia 

opłaty za odpady - do końca stycznia 2013 r. 

 

Sekretarz Miasta poinformowała, że sprawa była omawiana na komisjach od 

miesiąca listopada u br., gdzie na bieżące było relacjonowane postępowanie 

innych samorządów. 

Uchwalona cena wynika z przeprowadzonej kalkulacji i została podjęta w styczniu 

w ostatniej chwili. 

 

Radny Jacek Chopkowicz zabierając głos zauważył, że podejmując uchwałę          

w sprawie ceny za odpady brano pod uwagę przedstawione wyliczenia. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 20.minutową przerwę. 

Po przerwie na stan 15 radnych obecnych na sali było 15 radnych. 

 



 15 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwał. 

W tym punkcie porządku obrad przewodniczący Rady przedstawił projekty 

uchwał, następnie przystąpiono do głosowania. Podczas realizacji tego punktu na 

ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali było 15 radnych. 

 

a) Uchwała Nr XXVII/130/13 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie               

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej                     

w Chojnowie; 

„Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Podczas głosowania na sali 

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych.  

Uchwała w załączeniu. 

 

b) Uchwała Nr XXVII/131/13 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie                    

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka                   

w Chojnowie; 

„Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Podczas głosowania na sali 

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych.  

Uchwała w załączeniu. 

 

c) Uchwała Nr XXVII/132/13 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie                    

w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie; 

„Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Podczas głosowania na sali 

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych.  

Uchwała w załączeniu. 

 

d) Uchwała Nr XXVII/133/13 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie 

w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie; 

„Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Podczas głosowania na sali 

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych. 

Uchwała w załączeniu. 

 

e) Uchwała Nr XXVII/134/13 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta Chojnowa na 

okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku; 

„Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Podczas głosowania na sali 

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych.  

Uchwała w załączeniu. 

 

f) Uchwała Nr XXVII/135/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; 



 16 

„Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Podczas głosowania na sali 

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych. 

Uchwała w załączeniu. 

 

g) Uchwała Nr XXVII/136/13 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2013 - 2019 Miasta Chojnowa; 

„Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Podczas głosowania na sali 

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 15 radnych. 

Uchwała w załączeniu. 

 

Salę obrad opuścił radny Jerzy Poznar. Na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych 

obecnych było 14 radnych. 

 

h) Uchwała Nr XXVII/137/13 w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 

2013 rok; 

„Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Podczas głosowania na sali 

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. Nieobecny był 

radny Jerzy Poznar. 

Uchwała w załączeniu. 

 

i) Uchwała Nr XXVII/138/13 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Chojnowa na rok 2013”; 

 

Radny Jacek Chopkowicz uważa, że problemem są psy bez opieki właściciela, i 

których właściciele nie dbają o czystość w mieście.  

Natomiast dokarmianie kotów spowoduje brak ich zainteresowania gryzoniami. 

Zastrzeżenia ma również do zbiurokratyzowania czynności związanych z zajmowaniem 

się zwierzętami np. rejestr karmicieli. 

Następnie zaproponował wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały lub 

wprowadzenie do jego treści poprawek. 

 

Pani Danuta Wojciechowicz, Naczel. Wyd. GR., wyjaśniła, że projekt był 

zatwierdzony przez inspektora weterynarii, konsultowany ze związkiem łowieckim.  

Uchwała mówi o utrzymaniu zwierząt bezdomnych. 

Jeżeli chodzi o bezpańskie psy to są one wyławiane przez specjalistyczne firmy na 

zlecenie miasta. W bieżącym roku już był jeden odłów. 

 

Radny Jacek Chopkowicz dodał, że co do psów to zgadza się z polityką miasta, 

ma zastrzeżenia do zapisów dotyczących kotów np. dokarmianie kotów, 

umożliwienie im przebywania w pomieszczeniach, co stwarza zagrożenie 

epidemiologiczne. 
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Pani Brygida Mytkowska, Sekretarz Miasta, zabierając głos powiedziała, że 

samorząd musi wypełnić zapisy ustawy tj. koty trzeba dokarmiać, sterylizować. 

Chojnowski samorząd realizuje założenia ustawowe w minimalnym zakresie, 

bardzo ostrożnie. 

Zgodnie z ustawą rada gminy do 31 marca każdego roku powinna uchwalić 

program na rok bieżący. 

 

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 

głosie „wstrzymującym się”. Podczas głosowania na sali obrad na ustawowy stan 

15 radnych obecnych było 14 radnych. Nieobecny był radny Jerzy Poznar. 

Uchwała w załączeniu. 

 

j) Uchwała Nr XXVII/139/13 zmieniająca uchwałę w sprawie aktualizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Chojnowa na lata 2007 – 2013; 

 

Radny Czesław Podhorodecki złożył zastrzeżenia, że miasto nic nie robi w ramach 

wspólnot mieszkaniowych – przy remontach i naprawach budynków. Nie ujęto 

takiego zadania w żadnym programie. W ogłaszane projekty na takie cele miasto 

nie weszło. Realizowało natomiast projekt związany z rewitalizacją rynku i Domu 

Schrama. 

 

Burmistrz Miasta zabierając głos poinformował, że sprawa poruszona przez 

radnego była omawiana przy uchwalaniu budżetu. Miasto nie miało takiej 

możliwości. Pozyskane środki finansowe są środkami publicznymi, które służą 

wszystkim mieszkańcom.  

Nie poróżniono mieszkańców posiadających lokale spółdzielcze, lokale 

komunalne, domki jednorodzinne. Postąpiono sprawiedliwie realizując zadania, 

które są niezbędne w infrastrukturze.  

Miasto przez cały czas wspiera wspólnoty mieszkaniowe dokładając się do 

funduszu remontowego, każdego budynku należącego do własności miejskiej. 

Każdy program ma określone warunki na jaki cel mogą być przeznaczone środki. 

Samorządy nie mogą dobrowolnie wydatkować programowych funduszy.  

Starano się wykonać zadanie, które poszerzą przestrzenie publiczne, będą służyć 

wszystkim mieszkańcom i poprawiają wizerunek miasta.  

Samorząd przez cały czas pomaga mieszkańcom i np. wspólnoty podejmują 

uchwały w sprawie remontów dachów, elewacji, termomodernizacji itd., to miasto 

bierze udział w tych inwestycjach.  

 

Pan Edward Kośnik, Dyrektor ChZGKiM, dodał, że każda wspólnota jest 

odrębnym podmiotem. Jeżeli wspólnota podejmuje uchwałę, to ChZGKiM służy 

pomocą.  
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Radny Jacek Chopkowicz, zauważył, że we wspólnocie decyzje podejmują 

właściciele lokali i to oni decydują, czy chcą realizować jakiś program. Nie można 

określić, że wszyscy zgodzą się na realizację programu. Wspólnoty muszą 

wiedzieć jakie poniosą konsekwencje finansowe. To nie jest tak, że realizacja 

programu pokryje całość kosztów inwestycji.  

 

Radny Marek Łukaszewski zwrócił się z pytaniem, czy jeżeli miasto nie zostanie 

przyjęte do programu, to czy zadanie nadal będzie realizowane? 

 

Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli miasto nie zakwalifikuje się do najbliższego 

programu, to jest przygotowane do innych konkursów programowych, w których 

będzie brało udział. 

 

Radny Czesław Podhorodecki zwrócił się z pytaniem jakie środki miasto musi 

zarezerwować na realizację zadania? 

 

Burmistrz wyjaśnił, że miasto musi zarezerwować 15% kosztów inwestycji 

natomiast 8% to środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

 

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Podczas głosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 

radnych. Nieobecny był radny Jerzy Poznar. 

Uchwała w załączeniu. 

 

k) Uchwała Nr XXVII/140/13 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na 

terenie miasta Chojnowa na okres od dnia 1 maja 2013 roku do dnia  

30 kwietnia 2014 roku; 

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy 2 głosach „wstrzymujących 

się”. Podczas głosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych 

było 14 radnych. Nieobecny był radny Jerzy Poznar. 

Uchwała w załączeniu. 

 

l) Uchwała Nr XXVII/141/13 w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Juliana 

Mrozika Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość” w Chojnowie 

na dyrektora ChZGKiM; 

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy 2 głosach „przeciwnych”. 

Podczas głosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 

radnych. Nieobecny był radny Jerzy Poznar. 

Uchwała w załączeniu. 
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m) w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną; 

Przewodniczący Rady Jan Skowroński poinformował zebranych, że uchwała               

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną została już raz podjęta, jednakże 

Agencja Nieruchomości Rolnych zaskarżyła ją do Sądu Administracyjnego, który 

stwierdził nieważność uchwały z powodu braku uzasadnienia. Następnie 

ponownie zostało przesłane pismo do dyrektora ANR z prośbą o szczegółowe 

wyjaśnienie okoliczności zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę. 

W odpowiedzi dyrektor poinformował, że powody planowanego zwolnienia nie 

mają powiązania z wykonywaniem mandatu radnego. 

 

Radna Agnieszka Demiańczuk przedstawiła informacje na temat przebiegu jej 

pracy w Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział w Legnicy. 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo 

Pismo - wniosek Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych - mojego pracodawcy 

jest świeżym pismem, nie miałam zbyt dużo czasu, aby się z nim zapoznać                   

i przygotować. 

Pomimo tego, że jest to niestety już kolejny wniosek mojego pracodawcy                      

o zwolnienie mnie z pracy. Jestem pomimo wszystko bardzo zaskoczona, że taki 

wniosek o wyrażenie zgody na zwolnienie mnie z pracy, wpłynął do Rady. Faktem 

jest, że ciągle, od około roku pracuję w ciągłym stresie, napięciu i obciążeniu.  

Dlaczego jestem zaskoczona? 

Nie rozumiem powodu z jakiego mam być zwolniona z pracy. Zmiany 

organizacyjne odbywały się w Administracji Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa w Legnicy w roku 2012. W zeszłym roku zostało zwolnionych kilka 

zatrudnionych tam osób (na umowę o pracę i umowę zlecenie), a cała zmiana 

organizacyjna została zakończona z końcem roku 2012, gdzie została zlikwidowana 

Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Legnicy, gdzie 

pracowałam, a pracownicy tej jednostki, łącznie ze mną, przeszli - zostali 

pracownikami Agencji Nieruchomości Rolnych - Sekcji Zamiejscowej 

Gospodarowania Zasobem w Legnicy z Punktem Obsługi Zasobu w Górze. 

Zgodnie ze strukturą organizacyjną ma to być 19 osób, ma pracować w tej Sekcji. 

Potwierdzeniem tego faktu jest zawiadomienie, które otrzymałam 30.11.2012 r., 

gdzie potwierdzono fakt, chęć kontynuowania od dnia 01 stycznia 2013 r. ze mną 

stosunku pracy cyt. zawiadomienie „ ". 

W Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu wciąż są zatrudniane do pracy 

nowe osoby. Jak to się ma do tego, że mają być ogólnie zwolnienia pracowników 

Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, jak to 

wynika z tego pisma przesłanego do Rady. Czyli zatrudniają nowe osoby,                      

a zwalniają doświadczonych pracowników? Czy może w Legnicy będą zwalniać 

pracowników aby zrobić miejsce dla „nowych" we Wrocławiu? 

Struktura organizacyjna, która obowiązuje od stycznia 2013 r. w Sekcji 

Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Legnicy z Punktem Obsługi Zasobu        
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w Górze ma mieć zatrudnionych 19 osób, gdzie przy takiej ilości pracy                           

i szerokiego zakresu obowiązków pracowników i tak jest mało pracowników. 

Pracownicy zostają po godzinach i biorą pracę do domu. W rzeczywistości nie ma 

nawet tych 19 pracowników zatrudnionych na etat, bo na początku 2013 r. - 2 

osoby się zwolniły same, bo przy tym ogromie pracy miały już dosyć i l osoba jest 

zatrudniona na 3/4 etatu. Więc pracuje prawie 17 osób, gdzie struktura 

organizacyjna przewiduje 19 osób. 

Patrząc na ważne kryteria, które powinny być także brane pod uwagę przy 

rozstrzygnięciu, ocenie pracowników, to także przygotowanie, odpowiednie 

kwalifikacje pracowników, okres zatrudnienia w tej jednostce, w której pracuję.      

W Sekcji Gospodarowania Zasobem w Legnicy pracują m.in. 2 osoby, które 

posiadają wykształcenie średnie i są także osoby krócej stażem pracujące niż ja. 

Jeżeli chodzi o moją osobę, to posiadam wykształcenie wyższe (mgr) oraz mam 

ukończone dwa kierunki studiów podyplomowych związanych z moją pracą tj. 

„Studia podyplomowe dla pracowników samorządu terytorialnego" i Studia 

podyplomowe „Wycena nieruchomości", a pracuję od sierpnia 2007 roku, czyli 

prawie 6 rok. 

Czym się w pracy zajmuję? Wykonuję pracę: mając l etat, wykonuję pracę ponad 

ten etat, za 1,5 - 2 etaty, bo taka jest potrzeba, aby spróbować się utrzymać w 

pracy. Zależy mi na tej pracy, wykonuję ją sumiennie i z zaangażowaniem, ale nie 

ukrywam, że jest jej ciągle więcej. Ciągle są zmieniane i dodawane obowiązki. 

Zakres czynności, obowiązków jest dość obszerny. Zgodnie z moim zakresem 

obowiązków w sumie jest ich 51. 

Czuję presję i nacisk, obłożenie mnie dodatkową pracą, zmianami obowiązków: 

dodawaniem spraw, zmienianiem, dodawaniem innych obowiązków. Tak abym 

nie mogła być ciągle na bieżąco. Nie mogę przecież odmówić, że czegoś nie 

zrobię, bo zależy mi na tej pracy. 

Dla mnie osobiście decyzja mojego pracodawcy jest kuriozalna, nieuzasadniona, 

niezrozumiała. Ona godzi bezpośrednio w moją osobę”. 

 

Przewodniczący Rady uważa, że radna Agnieszka Demiańczuk jest osobą bardzo 

zaangażowaną w działaniach, co może być powodem planowanego rozwiązania 

stosunku pracy z radną. 

W dniu dzisiejszym będzie trudno podjąć decyzję w sprawie ww. projektu 

uchwały. Pismo z Agencji Nieruchomości Rolnych ze szczegółowymi wyjaśnieniami 

wpłynęło do biura Rady po posiedzeniach komisji i radni nie mieli możliwości 

przeanalizować zagadnienia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech zabierając głos poinformował, że 

dotychczas sprawa rozwiązania stosunku pracy z radną była przedstawiona tylko 

od strony jej pracodawcy. 
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Po przedstawieniu wyjaśnień radnej Agnieszki Demiańczuk złożył wniosek 

formalny o przesunięcie na następną sesję przedstawionego projektu uchwały. 

 

Sekretarz Miasta, Pani Brygida Mytkowska po wysłuchaniu wypowiedzi radnej 

Agnieszki Demiańczuk i po przedstawieniu jej zakresu czynność uważa, że 

kwestia zwolnienia, co ewidentnie widać, jest w ścisłym związku z pełnieniem 

mandatu radnej i być może w zakładzie pracy jest osobą „niewygodną” z powodu 

jej kontaktów z radnymi. 

Poprzednia uchwała została unieważniona z powodu braku uzasadnienia (nie 

zostało wysłane uzasadnienie). Zdaniem Sekretarz jest wyraźny związek                        

z pełnieniem mandatu radnej, o czym mówi ustawa o samorządzie gminnym                  

i dlatego też Rada może odmówić wyrażenia zgody przedstawiając uzasadnienie. 

 

„Za” przyjęciem wniosku formalnego złożonego przez wiceprzewodniczącego Rady 

głosowało 13 radnych, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Podczas głosowania na 

sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. Nieobecny był 

radny Jerzy Poznar. 

 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 20.minutową przerwę. 

Po przerwie na stan 15 radnych obecnych na sali było 13 radnych. Nieobecni byli 

radni: Jerzy Poznar i Marek Łukaszewski. 

 

 

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Andrzej Matuszewski poruszył sprawę zapadającego się chodnika przy             

ul. P. Skargi. Natomiast na trawniku widoczne są dwie dziury w pobliżu 

studzienki kanalizacyjnej. 

 

Burmistrz przekazał sprawę do zbadania obecnemu na sesji dyrektorowi ChZGKiM. 

 

 

Ad. 9. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych 

za rok 2012 r. 

 

 

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący rady poinformował, że na poprzedniej sesji nikt nie złożył 

pisemnego zapytania i interpelacji. 
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Ad. 11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 

Nikt z obecnych na sali nie zabrał głosu w tym punkcie porządku obrad. 

 

 

Ad. 12. Sprawy różne. 

Burmistrz Miasta udzielił wyjaśnienia dotyczącego „przeznaczenia do oddania              

w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Chojnowie przy                 

ul. Parkowej - część działki nr 30/3” - zapytanie wiceprzewodniczącego rady 

Krzysztofa Grzecha. 

Teren został użyczony Środowiskowemu Domu Pomocy Społecznej i dla Domu 

Dziecka, który tam funkcjonuje. Będzie to działka rekreacyjna. 

 

Pan Józef Kowalski, insp. UM, przedstawił odpowiedź na pytanie radnego Maciej 

Cieśli, dotyczące wykonawców zadania pn. „Utrzymanie zieleni miejskiej”. 

 

W roku 2013 ogłoszono przetarg na utrzymanie zieleni miejskiej z podziałem na 3 

części: 

 tereny w rejonie rabat kwiatowych - zakres prac wyłącznie utrzymanie, 

sprzątanie, koszenie bez nasadzania kwiatów; 

 koszenie i sprzątanie dużych terenów zielonych; 

 sadzenie kwiatów na rabatach, w gazonach, w kolumnach kwiatowych              

i donicach montowanych na słupach oświetleniowych oraz ich pielęgnacja. 

Ofert wpłynęło 11. 

Na zadanie pierwsze zawarto umowę z: MD Property Consulting&Property                 

z Wołowa. 

Na zadanie drugie zawarto umowę z: „ACER” Zakład Pielęgnacji i Konserwacji 

Terenów Zielonych z Lubina. 

Na zadanie trzecie zawarto umowę z: Sudoł Wojciech WS GARDEN Studio 

Architektury Krajobrazu. 

 

Radny Andrzej Matuszewski zwrócił się z prośbą o zakup i wyposażenie 

chojnowskiego basenu w system elektronicznego pomiaru czasu, który będzie 

wykorzystywany podczas organizowanych zawodów pływacki. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że organizacja zawodów na chojnowskim basenie nie jest 

cykliczna, a zakup takiego systemu jest drogą inwestycją (nawet ok. 100.000 zł). 

Jeśli w Chojnowie będzie działać szkółka pływacka i będzie duże zaangażowanie 

to propozycja na pewno zostanie rozważona. 

Obecnie priorytetem w Szkole Podstawowej nr 4 jest remont sali gimnastycznej. 
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Radna Krystyna Czapska zwróciła się z prośbą o częstsze opróżnianie 

pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.  

Zwróciła się z prośbą o usunięcie ze skweru przy ul. Szpitalnej pojemnika do 

odzieży używanej. Obecne usytuowanie ww. pojemnika bardzo zaburza wygląd 

miasta.  

 

Burmistrz wyjaśnił, że pojemniki są ustawiane bez zgody miasta. Zostanie 

wysłane pismo do ich właściciela o podpisanie umowy z miastem, które wskaże 

miejsca ich usytuowania. 

 

Radna Barbara Kułacz zwróciła się z prośbą o zadbanie ścieżek na cmentarzu, na 

których jest błoto – np. cykliczne wysypywanie grysiku. 

 

Burmistrz poinformował, że jest potrzeba remontu ścieżek na cmentarzu. Planuje 

się zrobić tam nowe ścieżki.  

 

Radny Maciej Cieśla zwrócił uwagę, że chojnowski dworzec kolejowy jest 

dewastowany (na ścianach widnieją nie estetyczne malunki). 

Następnie poprosił o odnowienie oznakowania poziomego w mieście - przejścia 

dla pieszych. 

 

Burmistrz poinformował, że widzi problem związany z dewastacją dworca                           

i zadeklarował, że w okresie letnim będą prowadzone rozmowy z koleją w sprawie 

jego odnowienia. 

Natomiast odnawianie przejść dla pieszych robione jest cyklicznie, zazwyczaj 

sposobem gospodarczym. Zadanie to realizowane jest w ramach prac publicznych 

lub interwencyjnych i wykonanie jej wymaga bardzo dobrych warunków 

atmosferycznych. 

 

Pan Sładkiewicz, mieszkaniec Chojnowa, zabrał glos w sprawie śmieci. 

Zwrócił się z pytaniem, dlaczego składowisko odpadów w Białej nie spełniło 

wymogów instalacji regionalnej? Czy zrobiono coś w kwestii, aby składowisko 

odpadów w Białej mogło zostać instalacją regionalną, czy poczyniono jakieś 

działania w powyższej sprawie? Czy opłata na fundusz rekultywacyjny jest ujęta     

w cenie śmieci, czy cena ta wzrośnie? Czy taki fundusz został utworzony                     

w Chojnowie? 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do mieszkańca Chojnowa o złożenie 

pisemnego zapytania w powyższej sprawie, na które w ustawowym terminie 

zostaną przesłane wyczerpujące odpowiedzi. 
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Burmistrz zabierając głos poinformował, że ma nadzieję, że pan Sładkiewicz złoży 

pisemne zapytania. Ustawodawca określił co może być instalacją regionalną.  

Następnie zwrócił się do pana Józefa Kowalskiego, insp. UM, o wyjaśnienie jakie 

warunki powinna spełniać instalacja regionalna. 

Natomiast, gdzie trafia odpady z terenu miasta rozstrzygnie ogłoszony przetarg. 

 

Pan Józef Kowalski zabierając głos wyjaśnił zebranym, że w rejonie instalacji 

regionalnej musi mieszkań 120 tys. mieszkańców, którzy zapewnią odpowiednią 

ilość odpadów. Kolejnym warunkiem jest minimum 14.letenie zapewnienie 

eksploatacji składowiska. Trzecim warunkiem jest wyposażenie instalacji                      

w odpowiedzenie urządzenia np. do sortowania. 

 

Burmistrz dodał, że jeżeli ktoś mówi, że składowisko w Białej mogło być 

instalacją regionalną to mówi nieprawdę. Duże miasta – Legnica. Lubin, Głogów 

– obecnie organizują tą inwestycję, która jest bardzo kosztowna.  

W takiej sytuacji Chojnów nie miał możliwości znaleźć 120 tys. mieszkańców.              

W naszym regionie jest również Trzebień (Bolesławiec), gdzie jest już inwestycja 

regionalna. 

Sukcesem jest, że składowisko w Białej jest instalacją zastępczą.  

Natomiast, gdy chodzi o cenę za odpady to jej wysokość zostanie rozstrzygnięta     

w przetargach. Samorząd robi wszystko, aby minimalizować koszty.  

Temat odpadów jest tematem nowym i trudnym, ale myśli, że miasto poradzi sobie 

z tą sytuacją. 

 

 

Ad. 13. Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 

zamknął obrady sesji Rady Miejskiej Chojnowa. Jednocześnie podziękował 

radnym i gościom za udział w obradach. Obrady zakończono o godz. 17.45. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Chojnowa 

 

Jan Skowroński 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Maria Zawiślańska 


