
Protokół nr XXVIII/13 

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Chojnowa 

z dnia 18 kwietnia 2013 r. 

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

XXVIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Chojnowa otworzył Przewodniczący 

Rady Jan Skowroński. Obrady rozpoczęto o godz. 16.00. Po powitaniu radnych              

i gości przewodniczący stwierdził, że na ustawowy stan 15 radnych na sali obecnych 

jest 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować. 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że sesja została zwołana na 

wniosek Burmistrza Miasta Chojnowa. 

 

 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli m.in.: 

1.   Jan Serkies – Burmistrz Miasta Chojnowa 

2.   Bogumiła Truta – Skarbnik Miasta Chojnowa 

3.   Brygida Mytkowska – Sekretarz Miasta 

4.   Naczelnicy i pracownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie 

5.   Media lokalne 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 

Zrealizowano. 

 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał: 

a) zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz 

stawki za pojemnik o określonej pojemności; 

b) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów; 

c) w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chojnowa do złożenia wniosku 

o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu pod nazwą 

„Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie” oraz 

przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia.  

4. Zamknięcie obrad. 

 

 „Za” przyjęciem porządku obrad radni głosowali jednomyślnie.  
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Ad. 3. Podjęcie uchwał. 

W tym punkcie porządku obrad przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwał, 

następnie przystąpiono do głosowania. Podczas realizacji tego punktu na ustawowy 

stan 15 radnych, obecnych było 15 radnych. 

 

Pan Józef Kowalski, insp. UM, omówił zmiany wprowadzane w projektach uchwał. 

W projekcie uchwały - zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 

oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - proponuje się zmianę § 2 pkt. 3, 

w którym dodaje się sformułowanie: „oraz częstotliwości wywozu” i § 2 pkt. 4 

określa się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami „brutto”. 

Natomiast w projekcie uchwały - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej 

Chojnów - proponuje się zmianę terminu złożenia pierwszej deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 maja 2013 r. 

 

Radny Jerzy Poznar zwrócił się z pytaniem, czy mieszkańcy muszą wypowiedzieć 

umowy na wywóz nieczystości ChZGKiM? 

 

Pan Józef Kowalski poinformował, że w stosunku do ChZGKiM mieszkańcy nie 

muszą wypowiadać umów, o czym zastali poinformowani. 

 

Radny Czesław Podhorodecki zwrócił się z prośbą o informowanie mieszkańców                     

o konsekwencjach zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Radny Mariusz Kowalczyk zauważył, że w uchwale w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów mowa jest                 

o pojemnikach o różnych pojemnościach (pięć różnych pojemności). Natomiast 

uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

pojemności - wskazuje dwie skale pojemności, a co za tym idzie dwie stawki 

opłat. Uważa, że druga zaproponowana skala pojemności 240 litra - 1100 litra jest 

zbyt szeroka. 

 

Burmistrz zabierając głos poinformował zebranych, że do każdej realizowanej 

inwestycji w mieście prowadzone są starania o pozyskanie środków pozabudżetowych 

(pomocowych). W związku z pojawieniem się możliwości pozyskania środków               

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, miasto ma przygotowany program 

złożenia wniosku i zamierza złożyć ww. wniosek. 

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chojnowa 

do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu pod 

nazwą „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie” oraz przyjęcia 
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do realizacji przedsięwzięcia - umożliwi złożenie wniosku o dofinasowanie                     

i realizację ww. przedsięwzięcia.  

Dodał, że dofinasowanie do tego typu zadania wynosi ok. 85%. 

 

a) Uchwała Nr XXVIII/142/12 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 

Uchwała w załączeniu. 

 

b) Uchwała Nr XXVIII/143/12 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości położonych na obszarze Gminy 

Miejskiej Chojnów. 

„Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. 

Uchwała w załączeniu. 

 

c) Uchwała Nr XXVIII/144/12 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta 

Chojnowa do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu 

Spójności projektu pod nazwą „Modernizacja miejskiej oczyszczalni 

ścieków w Goliszowie” oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia. 

„Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. 

Uchwała w załączeniu. 

 

 

Ad. 4. Zamknięcie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 

zamknął obrady XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Chojnowa. Obrady 

zakończono o godz. 16.20.  

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Chojnowa 

 

Jan Skowroński 
 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Maria Zawiślańska 


