
Protokół nr XXIX/13 

z sesji Rady Miejskiej Chojnowa 

z dnia 23 maja 2013 r. 

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

XXIX 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.  

Na sesji nieobecny był wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech. 

 

 

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.   Bożena Konopnicka – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Chojnowie 

5.   Edward Kośnik – Dyrektor ChZGKiM 

6.   Bolesław Jakubiak – Kierownik Przychodni Rejonowej w Chojnowie 

7.   Stanisław Horodecki – Dyrektor MOKSiR w Chojnowie 

8.   Małgorzata Matla – Kierownik MOPS w Chojnowie 

9.   Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu 

10.   Mieszkańcy Chojnowa 

11.   Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie 

 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 

Zrealizowano. 

 

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym porządek obrad XXIX sesji: 

  1. Otwarcie sesji. 

  2. Przedstawienie porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołów z sesji: Nr XXVII/13 z 21 marca 2013 r.  

      i Nr XXVIII/13 z 18 kwietnia 2013 r. 

  4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 

  5. Polityka państwa w zakresie ograniczania bezrobocia w świetle ustawy  

      o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

  6. Informacja o przygotowaniach do „Dni Chojnowa”. 

  7. Podjęcie uchwały: 

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni 

Rejonowej w Chojnowie za rok 2012; 
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b) w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie herbu Miasta Chojnowa; 

c) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/138/13 Rady Miejskiej Chojnowa  

z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 

Chojnowa na rok 2013”; 

e) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; 

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

Miasta Chojnowa; 

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

h) 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. 

 

Nikt z obecnych na sali obrad nie wniósł zmian do przedstawionego porządku 

obrad, w związku z powyższym przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji. 

 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji: Nr XXVII/13 z 21 marca 2013 r. i Nr XXVIII/13  

            z 18 kwietnia 2013 r. 

„Za” przyjęciem protokołu Nr XXVII/13 z dnia 21 marca 2013 r., głosowano 

jednomyślnie. Podczas głosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych 

obecnych było 14 radnych. Na sesji nieobecny był wiceprzewodniczący Rady 

Krzysztof Grzech. 

 

„Za” przyjęciem protokołu Nr XXVIII/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r., głosowano 

jednomyślnie. Podczas głosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych 

obecnych było 14 radnych. Na sesji nieobecny był wiceprzewodniczący Rady 

Krzysztof Grzech. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 

W tym punkcie porządku obrad, Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie  

z pracy w okresie od dnia 21 marca 2013 r. do dnia 22 maja 2013 r. 

Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Następnie burmistrz przedstawił informacje na temat realizowanych inwestycji w mieście. 

1. Remont sieci wodociągowej w ul. Lubińskiej w Chojnowie 

- przetarg rozstrzygnięto - 12.12.2011 r. 

- w przetargu wpłynęło - trzy oferty 

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego: - 224.255,00 zł brutto: 

- wybrano ofertę ze Strzegomia 

- cena oferty - 176.069,00 zł 

- finansowanie: budżet miasta - 71.069,00 zł. 

WFOŚiGW - 105.000,00 zł. 

- zadanie zrealizowano 

2. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami            

w ul. Krótkiej w Chojnowie 

- przetarg rozstrzygnięto - 04.02.2013 r. 

- w przetargu wpłynęło - siedem ofert 

- wybrano ofertę z Prochowic 

- cena oferty - 77.998,84 zł 

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego: - 107.695,47 zł brutto: 

- finansowanie: budżet miasta - 20.998,84 zł. 

WFOŚiGW dotacja - 10.900,00 zł. 

WFOŚiGW pożyczka - 46.100,00 zł. 

- zadanie zrealizowano 

3. Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. 

Bielawskiej do ul. Chmielnej w Chojnowie 

- przetarg rozstrzygnięto 20.02.2013r. 

- w przetargu wpłynęło 11 ofert 

- wybrano ofertę z Legnicy 

- cena oferty - 532.119,21 zł 

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - l.007.744,52 zł brutto 

- finansowanie: budżet miasta - 427.119,21 zł. 

WFOŚiGW - pożyczka - 105.000,00 zł. 

- zadanie w trakcie realizacji 

4. Budowa nawierzchni ulicy Bielawskiej od ul. Bolesławieckiej do ul. Dąbrowskiego 

wraz z oświetleniem drogowym w Chojnowie. 

- przetarg rozstrzygnięto - 28.03.2013 r. 

- w przetargu wpłynęły - 2 oferty 

- wybrano ofertę z Chojnowa 

- umowa została podpisana - 08.04.2013 r. 

- cena oferty - 645.517,54 zł 

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - 1.077.184,97 zł brutto 

- finansowanie z budżetu miasta 

- zadanie w trakcie realizacji 
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5. Prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy w Chojnowie. 

Postępowanie w trakcie - wpłynęła jedna oferta. 

- przetarg rozstrzygnięto 22.05.2013r. 

- w przetargu wpłynęła 1 oferta 

- wybrano ofertę z Legnicy 

- cena oferty - 188.004,12 zł 

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - 250.157,00 zł brutto 

- finansowanie: budżet miasta - 508.004,12 zł 

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 80.000,00 zł 

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 30.000 zł 

6. Docieplenie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Krasickiego w 

Chojnowie. 

Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert w dniu 23.05.2013 r. 

 

Radny Jerzy Poznar cieszy się bardzo z remontu ulicy Lubińskiej, za co dziękuje. 

Martwi się natomiast o remont ul. Bielawskiej. W przetargu wygrała firma, która 

dała około 50% niższą cenę. Zastanawia się, czy ta niższa cena nie odbije się na 

jakości wykonania lub na jakości wykorzystywanych materiałów i czy będzie 

odpowiedni nadzór inwestorski przy realizacji tego zadania? 

 

Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że odnośnie remontu ul. Lubińskiej, to od 

kilku lat prowadzone są rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, aby zrobić 

kapitalny remont – odwodnić, położyć odpowiednią nawierzchnię. Inwestycje 

udało się zrealizować w bieżącym roku.  

Natomiast przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bielawskiej – to warunki 

inwestycji określane są przed przetargiem. Firmy biorące udział w przetargu są 

dobrymi wykonawcami. Miasto zwraca również uwagę, aby za środki finansowe             

z budżetu można było realizować jeszcze inne zadania. 

Firma, która wygrała przetarg jest dobrą firmą i realizowała już inwestycje na 

terenie miasta. Samorządowi bardzo zależy na jak najlepszym wykonaniu zadania, 

dlatego tez zatrudniani są inspektorzy nadzoru z doświadczeniem i dbający                         

o interes miasta. 

Dodatkowo obecnie na rynku inwestycyjnym panuje nisza w odniesieniu do 

wykonawstwa. 

 

Radny Maciej Cieśla zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie powołania Jednostki 

Realizującej Projekt pn. „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie”. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że przy składaniu wniosku jest wymóg wskazania osób 

odpowiedzialnych za realizację ww. projektu – są to pracownicy Urzędu. 
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Radny Czesław Podhorodecki zabrał głos w sprawie remontu ul. Lubińskiej. 

Zwrócił się z pytaniem, czy wykonawca wziął pod uwagę, że jest to ulica o dużym 

natężeniu ruchu samochodów i zastosuje odpowiednią, mocną nawierzchnię? 

 

Burmistrz wyjaśnił, że rzeczywiście ul. Lubińska jest tzw. „małą obwodnicą” 

prowadzącą w kierunku Lubina, jest przekonany, że zarząd wojewódzki wykona 

swoje zadanie bardzo dobrze, ma doskonałych fachowców.  

 

Radna Krystyna Czapska zwróciła uwagę, że wydano decyzje określające 

środowiskowe uwarunkowania dla firmy „Feerum”, w związku z budową hali 

produkcyjno-magazynowej, czy ww. firma planuje zwiększenie zatrudnienia? 

 

Burmistrz poinformował, że nie zna szczegółów, jednakże każda inwestycja wiąże 

się z zatrudnianiem ludzi. Miasto ma przygotowaną uchwałę, dzięki z której 

właściciel będzie mógł skorzystać z ulg z racji budowy nowego obiektu.  

 

Radna Agnieszka Demiańczuk zabierając głos zwróciła uwagę na planowaną 

budowę placu zabaw przy „Morskim oku” na osiedlu – kiedy będzie zrealizowana 

inwestycja. 

 

Burmistrz poinformował, że odpowiedzi udzieli w punkcie „Sprawy różne”. 

 

 

Ad. 5. Polityka państwa w zakresie ograniczania bezrobocia w świetle ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Pani Bożena Konopnicka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy fili w Chojnowie, 

przedstawiła informacje na temat polityki państwa w zakresie ograniczania 

bezrobocia w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

„W latach dziewięćdziesiątych nastąpiły w naszym kraju daleko idące zmiany 

systemu prawa regulującego stosunki pracy oraz zostały stworzone ramy 

instytucjonalno-prawne dla realizacji zadań państwa w dziedzinie polityki rynku 

pracy i walki z bezrobociem. Ustawowe regulacje w tym okresie opierały się na 

rozstrzygnięciach przyjętych w trzech ustawach o zatrudnieniu i bezrobociu oraz 

ich licznych nowelizacjach. Wymienione ustawy określiły zadania państwa jako 

podmiotu polityki społecznej w sferze zatrudnienia. Wprowadzone programy          

i działania osłonowe miały na celu ochronę socjalną osób pozostających bez 

zatrudnienia przed negatywnymi skutkami bezrobocia, a także przed 

konsekwencjami reformy gospodarczej. Stanowiły one podstawę prawną 

podstawowych działań na rynku pracy, takich jak przyznawanie zasiłków dla 

bezrobotnych, wykonywanie usług pośrednictwa pracy, szkolenie i przekwalifikowanie 

bezrobotnych, udzielanie pożyczek dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, udzielanie pożyczek dla pracodawców na tworzenie nowych miejsc 
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pracy, organizację robót publicznych i prac interwencyjnych. Finansowanie 

wskazanych form świadczy, że już w początkowym okresie pojawienia się 

zjawiska bezrobocia w Polsce stworzono podstawy prawne umożliwiające 

podjęcie aktywnych programów rynku pracy, którymi nie byli zainteresowani 

świadczeniobiorcy. 

Pierwszym aktem prawnym dotyczącym polityki rynku pracy była ustawa                      

z 29.12.1989 roku o zatrudnieniu, która wbrew swojej nazwie nie regulowała 

zatrudnienia, lecz bezrobocie gdyż dominowały w niej elementy socjalne. 

Pierwsza ustawa dotycząca bezrobocia przyznawała wszystkim, którzy 

zarejestrowali się w biurach pracy, comiesięczny zasiłek, bez względu na to, czy 

wcześniej pracowali, i to bez ograniczeń czasowych.  

Sytuacja ta wymagała reakcji władz państwowych i zmian w kierunku 

ograniczenia prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Stało się to 

najważniejszą przesłanką dla jej nowelizacji przez ustawę z dnia 27 lipca 1990 r. 

zmieniająca ustawę o zatrudnieniu. 

Brak ofert pracy dalsze likwidacje zakładów pracy jak również możliwość 

otrzymania zasiłku dla bezrobotnych po zatrudnieniu subsydiowanym podniosło 

znaczenie programów rynku pracy. W tym okresie biuro pracy w Chojnowie 

aktywizowało rocznie do 500 osób w ramach prac interwencyjnych. 

W następnej, przyjętej w 1991 roku ustawie o zatrudnieniu i bezrobociu wraz ze 

zmianą nazwy w przepisach ogólnych sformułowano, iż określa ona zadania 

państwa w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego 

skutków. Znacznie więcej uwagi poświęcono polityce aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych. Zwiększono zakres instrumentów mających na celu aktywizację 

bezrobotnych wprowadzając instytucję robót publicznych. Ograniczono dostęp do 

zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych skracając okres jego pobierania na czas 

nieprzekraczający 12 miesięcy. 

Z kolei w ustawie z 14.12.1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 

utrzymano wcześniejsze podstawowe zasady dotyczące sposobu realizacji zadań 

państwa w społecznej sferze przeciwdziałania bezrobociu, rozszerzono jednak 

zakres stosowanych instrumentów rynku pracy. W nowelizacji ustawy 

pozbawiono prawa do zasiłku absolwentów wprowadzając nową formę 

aktywizacji zawodowej absolwentów tzw. Staże. 

Rozwiązania przyjęte w ustawach określających zadania polityki społecznej 

państwa w walce z bezrobociem odegrały dużą rolę w kształtowaniu poziomu 

bezrobocia w Polsce. Wprowadzone na początku warunki przyznawania 

wszystkim bezrobotnym świadczeń przyczyniały się do znacznego wzrostu 

rejestrowanego bezrobocia w pierwszych latach transformacji. 

Nowe zasady, które zmieniły wiele z obowiązujących przez ostatnie lata 

rozwiązań, wprowadziła ustawa z 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia                   

i instytucjach rynku pracy. Ustawodawca już w samej nazwie akcentuje promocję 

zatrudnienia, jako zadanie pierwszoplanowe, czyli realizowanie aktywnej polityki 
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na rzecz zwiększania liczby osób pracujących, jako najlepszej metody na 

zmniejszanie bezrobocia. Po raz pierwszy polski ustawodawca zdecydował o 

wydzieleniu w przepisach dotyczących bezrobocia i służb zatrudnienia części 

poświęconej polityce rynku pracy i po raz pierwszy wskazał cele polityki 

zatrudnienia. Do najistotniejszych zmian obok zadań państwa wprowadzonych 

omawianą ustawą należy wprowadzenie pojęć usług i instrumentów rynku pracy. 

Ustawodawca dokonał podziału działań na usługi podstawowe i na instrumenty 

wspierające realizację usług podstawowych. W katalogu usług podstawowych 

umieszczono działania dotychczas dobrze znane i wykonywane od początku 

istnienia publicznych służb zatrudnienia w Polsce. 

Wyodrębniono nową kategorię osób bezrobotnych, do których zaliczono 

bezrobotnych w wieku do 25 lat i powyżej 50 lat, długotrwale bezrobotnych, bez 

kwalifikacji, osoby niepełnosprawne oraz wychowujące samotnie dziecko do lat 7. 

Do, nowo wyodrębnionej kategorii bezrobotnych znajdujących się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy skierowano następujące usługi rynku pracy: 

- prace interwencyjne i roboty publiczne, 

- staż,  

- przygotowanie zawodowe, 

- pokrycie kosztów opieki nad bliskimi, 

- uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej, 

- tworzenie spółdzielni pracy.  

Utrzymano jednak dotychczasowe rozwiązania dotyczące prawa do zasiłków dla 

bezrobotnych, wprowadzając jedynie pewne zmiany, które spowodowały dalsze 

ograniczenie dostępności tego świadczenia. 

Wprowadzenie nowej ustawy w 2004 roku jest kolejną modyfikacją 

funkcjonowania instytucji i instrumentów rynku pracy. Istotne znaczenie dla 

realizacji zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków 

bezrobocia jest zmiana podejścia ustawodawcy do polityki rynku pracy,                     

a w szczególności zwiększenia selektywności instrumentów aktywizacji 

bezrobotnych. Ideą ustawy jest wzmocnienie prozatrudnieniowych działań na 

rynku pracy, przełamania niekorzystnej sytuacji oraz wzrost zatrudnienia, co w 

efekcie ma doprowadzić do ograniczenia negatywnych skutków bezrobocia oraz 

zmniejszenia jego poziomu. 

Reasumując przedstawione przeze mnie działania państwa w zakresie 

ograniczenia skutków bezrobocia, należy stwierdzić, iż państwo wykazywało dużą 

aktywność w reagowaniu na potrzeby rynku pracy, czego wyrazem były programy 

rządowe, określające podstawowe cele polityki państwa na rynku pracy oraz 

środki ich realizacji, które powstawały już od roku 1991. Polityka państwa na 

rynku pracy zależała w istotnej mierze od celów oraz charakteru polityki 

makroekonomicznej. W początkowym okresie koncentrowała się na tworzeniu 

instytucjonalnych warunków funkcjonowania rynku pracy, a także na osłonie 

socjalnej osób bezrobotnych. Aktywne programy rynku pracy kierowane były do 
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nielicznej grupy bezrobotnych, natomiast program zasiłków dla bezrobotnych 

obejmował przeważającą ich część. W późniejszym okresie nastąpiła reorientacja 

dotychczasowej polityki. Znaczny wzrost bezrobocia w latach 1990-1994 

przyczynił się do przeniesienia akcentów polityki państwa na rynku pracy na rzecz 

aktywnych form. Rozwój aktywnych programów rynku pracy był możliwy dzięki 

przeznaczeniu na nie większej części środków finansowych Funduszu Pracy.” 

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Radna Krystyna Czapska zwróciła się z następującymi pytaniami: 

 ile w mieście jest bezrobotnych osób, w tym bez prawa do zasiłku? 

 ile młody osób korzysta ze stażu? 

 czy po aktywizacji zawodowej rozpoczęli własną działalność? 

 ile osób bezrobotnych otrzymało dofinansowanie na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej? 

 

Pani Bożena Konopnicka, Dyrektor PUP, w odpowiedzi poinformowała, że (stan 

na dzień 31 grudnia 2012 r.): 

 w mieście było zarejestrowanych 1.178 bezrobotnych; 

 zaktywizowano w ramach środków funduszu pracy i europejskiego 

funduszu społecznego 649 osób: 

o ze szkoleń skorzystało 113 osób, z tego 50% podjęło zatrudnienie; 

 z prac interwencyjnych skorzystało 61 osób, z tego 46% podjęło zatrudnienie; 

 z robót publicznych skorzystało 59 osób, z tego 53% podjęło zatrudnienie; 

 wskaźnik efektywności zatrudnienie po odbytym stażu wynosi 74%; 

 jednorazowe środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej 

przyznano 46 bezrobotnym; 

 pracodawcy stworzyli 49 miejsc pracy w ramach doposażenie stanowiska 

pracy – efektywność zatrudnienia wynosi 100%. 

Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnienia (biorąc pod uwagę wszystkie 

realizowane programy) wynosi 64%. 

 

Zarejestrowanych bezrobotnych jest 1178, natomiast bezrobotnych pobierających 

zasiłek jest 235 osób, z czego wynika, że bez prawa do zasiłku jest 943 osoby. 

 

Radny Jacek Chopkowicz zwrócił się z pytaniem, czy przy organizacji szkoleń 

brane jest pod uwagę zapotrzebowanie na rynku pracy oraz jak oceniana jest 

efektywność zatrudnienia – tylko przez 1 rok? 

 

Pani Bożena Konopnicka, Dyrektor PUP, wyjaśniła, że efektywność oceniana jest 

po 3 i po 6. miesiącach, badania są również uzależnione od warunków i rodzajów 

realizowanych programów. 
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Natomiast organizacja szkoleń jest szczegółowo analizowana. Każda rejestrująca 

się osoba bezrobotna wypełnia anonimową ankietę, na podstawie której 

wyznaczane są kierunki szkoleń. 

 

Radny Maciej Cieśla zwrócił się z prośbą o przybliżenie zagadnienia związane go 

z doposażeniem miejsc pracy przez przedsiębiorców. 

 

Pani Bożena Konopnicka wyjaśniła, że ustawa przewiduje możliwość refundacji 

stanowiska pracy. Warunkiem jest zatrudnienie bezrobotnego przez okres 24 

miesięcy. Przedstawiając informację na temat aktywizacji bezrobotnych dyrektor 

poinformowała, że w 2012 r. pracodawcy utworzyli 49 stanowisk pracy, są to 

stanowiska refundowane z funduszu pracy w wysokości do 20.000 zł.  

 

Burmistrz Miasta korzystając z obecności pani Bożeny Konopnickiej, 

podziękował za współpracę. Współpraca z Filią Powiatowego Urzędu Pracy                 

w Chojnowie bardzo dobrze się układa. Miasto jest informowane o wszystkich 

możliwych programach i chętnie z nich korzysta.  

 

 

Ad. 6. Informacja o przygotowaniach do „Dni Chojnowa”. 

Pan Stanisław Horodecki, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu                      

i Rekreacji przedstawił informację o przygotowaniach do „Dni Chojnowa”. 

Jak co roku przygotowania do obchodów kolejnego święta miasta rozpoczynają 

się w styczniu. Z propozycji przedstawianych przez MOKSiR wybierana jest 

Gwiazda, z którą następnie ustalane są warunki realizacji koncertu. Wybór 

najważniejszego zespołu pozwala na rozpoczęcie poszukiwań dostawcy sceny, 

oświetlenia i nagłośnienia oraz firmy, z którą zawrzemy umowę na obsługę 

cateringową. Pośrednio jest też istotny przy wyłanianiu firmy zajmującej się 

ochroną imprezy.  

Przeprowadzone rozmowy i negocjacje cenowe wyłoniły następujących 

dostawców usług: 

- scenę, oświetlenie i nagłośnienie dostarczy i obsłuży firma RAGTIME; 

- cateringiem i urządzeniami zabawowymi dla dzieci zajmie się firma MILMA, 

- ochronę zapewni DZG DOZORBUD 

- telebim na dwa dni wraz z jedną kamerą firma BESCO, 

- ochronę medyczną firma DAN-MED 

- przenośne toalety i płoty wygradzające firma TOI-TOI. 

Przygotowanie Dni Chojnowa to także uzgodnienia ze wszystkimi służbami, do 

których MOKSiR zobowiązany jest wystąpić o zgodę bądź opinię nt. organizacji 

imprezy. 

Stosowne dokumenty złożyliśmy do: 
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- Komendy Miejskiej Policji w Legnicy - ws. organizacji imprezy masowej 

(pierwszy dzień obchodów w Rynku miasta), 

- Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, Wydział Ruchu Drogowego - ws. 

akceptacji dla proponowanego zamknięcia dróg w czasie organizacji imprezy, 

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy - ws. organizacji 

zabezpieczenia p.poż. imprezy, dróg ewakuacji itp. 

- Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Legnicy - ws. zabezpieczenia 

sanitarnego imprezy, 

- Pogotowia Ratunkowego w Legnicy - ws. zabezpieczenia medycznego, 

- Starostwa Powiatowego w Legnicy - ws. organizacji imprezy 

- Starostwa Powiatowego w Legnicy, wydział dróg - ws. opinii o zaproponowanej 

organizacji ruchu w czasie Dni Chojnowa, 

- Burmistrza Miasta Chojnowa - o wydanie zgody na organizację imprezy. 

Pozytywne odpowiedzi uzyskano ze straży pożarnej. Sanepidu, Policji ws. 

organizacji imprezy masowej. Informację nadesłało też pogotowie ratunkowe. 

Oczekuje się, że pozostałe spłyną do 20 maja br., tak by zgodnie z zapisem ustawy 

na miesiąc przed imprezą można było wystąpić o opinię do Komendanta 

Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. 

Wykonawcy:  

 Zawarto umowy ze wszystkimi zapraszanymi z zewnątrz wykonawcami. W czasie 

tegorocznych dni miasta zaprezentują się: Orkiestra Dęta Gminy Miłkowice, 

zespół NIEWINNI, gwiazda, czyli HAPPYSAD, grupa DIMITRIS ZORBAS, 

zespół ANDRE. Będzie też okazja do prezentacji lokalnych wykonawców.                    

W Korowodzie pomaszerują chojnowskie szkoły; inspiracją dla strojów mają być 

kraje i narody świata. Na scenie w Rynku zatańczą nasze formacje, zagra BLUE 

BAND. Drugiego dnia w parku wystąpią: REPUTACJA i GRUPA JURANDA. 

Zwieńczeniem będzie puszczanie wianków Skorą. 

Opracowywany jest plakat zapowiadający imprezę i wzór zaproszenia. Trwają 

negocjacje nad wysokością kwoty ubezpieczenia Dni Chojnowa. Jednostka jest 

jeszcze ciągle przed wyborem medium, któremu powierzone zostanie 

informowanie o przebiegu imprezy. 

Dniom Chojnowa tradycyjnie towarzyszą inne imprezy kulturalne. Organizacją 

Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego zajmuje się pani Zofia Kasprzak. 

Nadzór nad Dyktandem chojnowskim pełni pani Lucyna Spes. Krajową wystawą 

filatelistyczną zajmuje się pan Artur Reichert. Swoje propozycje przygotowały też 

Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Regionalne. 

 

Radna Krystyna Czapska zabierając głos zaproponowała, aby zachęcać 

mieszkańców miasta do czynnego udziału w „Dniach Chojnowa”. Zaproponowała 

organizację np. potyczek rodzinnych. 

Następnie zadeklarowała pomoc w organizacji święta miast (jako wolontariusz). 
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Burmistrz Miasta zabierając głos zgodził, się z radną, aby jak największą liczbę 

mieszkańców zaangażować do czynnego udziału w „Dniach Chojnowa”, jednakże 

pan dyrektor nie wspomniał o organizowanych imprezach sportowych i turniejach 

rodzinnych, które podczas tych Dni się odbędą.  

Dodał, że finansowanie tego święta jest maksymalnie minimalizowane. 

Aczkolwiek mieszkańcy oczekują, aby święto miasta było na wysokim poziomie.  

Samorząd stara się minimalizować koszty, a jednocześnie zaprezentować wysoki 

poziom imprezy. 

 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 20.minutową przerwę. 

Po przerwie na stan 15 radnych obecnych na sali było 14 radnych. Na sesji 

nieobecny był wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech. 

 

 

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 14 radnych. Na sesji nieobecny 

był wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech. 

 

a) Uchwała Nr XXIX/145/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za rok 2012; 

„Za” zatwierdzeniem i przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Podczas 

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

Na sesji nieobecny był wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech. 

Uchwała w załączeniu. 

 

b) Uchwała Nr XXIX/146/13 w sprawie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie 

herbu Miasta Chojnowa; 

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

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. Na sesji nieobecny 

był wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech. 

Uchwała w załączeniu. 

 

c) Uchwała Nr XXIX/147/13 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 

napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu 

sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

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

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. Na sesji nieobecny 

był wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech. 

Uchwała w załączeniu. 

 

d) Uchwała Nr XXIX/148/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/138/13 

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2013”; 

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

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

radnych. Na sesji nieobecny był wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech. 

Uchwała w załączeniu. 

 

e) Uchwała Nr XXIX/149/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; 

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

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 radnych. Na sesji nieobecny 

był wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech. 

Uchwała w załączeniu. 

 

f) Uchwała Nr XXIX/150/13 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 14 radnych. Na sesji nieobecny 

był wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech. 

Uchwała w załączeniu. 

 

g) Uchwała Nr XXIX/151/13 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. Na sesji nieobecny 

był wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech. 

Uchwała w załączeniu. 

 

h) Uchwała Nr XXIX/152/13 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną; 

 

Radny Jerzy Poznar przed przystąpieniem do głosowania złożył oświadczenie,              

w powyższej sprawie. 

Mandat radnego wiąże się z konieczności udziału w posiedzeniach komisji i Rady, 

w różnych spotkaniach społecznych. Ma to niewątpliwie odzwierciedlenie na 

wykonywanie obowiązków służbowych. Tego typu oddziaływanie ustawodawca 
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przewidział w ustawie o samorządzie gminnym w art. 25 ust. 1 pkt. 2, który 

uzależnia zwolnienie radnego z zajmowanego stanowiska w zakładzie pracy, od 

zgody Rady. 

Przedłożone Radzie argumenty w piśmie z dnia 5 marca 2013 r. Agencji Rolnej, 

nie przekonują, ponieważ pomimo przeprowadzanej restrukturyzacji, jednocześnie na 

stronie Agencji można znaleźć informację, że poszukuje się 10 innych 

pracowników. Dziwi fakt, że nie zaproponowano jakiegoś innego rozwiązania np. 

przesunięcia etatowego. Radny uważa, że jest to niewłaściwe. 

Oświadcza, że będzie głosował, za nie wyrażeniem zgody na zwolnieniem radnej z pracy. 

 

Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, 

zabierając głos powiedział, że omawiana sprawa na pewno nie jest łatwa, 

ponieważ dotyczy indywidualnej osoby. 

Sprawa ma swój początek w związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa             

z 2011 roku, mówiącym o likwidacji jednostek Terenowych Agencji 

Nieruchomości Rolnych. Jednocześnie bardzo ograniczono zatrudnienie                      

w Agencji Nieruchomości Rolnych o 43 osoby. Aby zrealizować to zadanie 

przyjęto, że wszyscy pracownicy likwidowanych jednostek podlegali 3.stopniwej 

weryfikacji oceny pracy. 

Zamiar zwolnienia pracownika nie ma nic wspólnego z funkcją pełnioną przez 

panią radną. Wynika on tylko i wyłącznie z konieczności likwidacji jednostki,              

w której pani radna pracuje.  

Wcześniej pan radny powiedział, że można było znaleźć inne rozwiązanie – 

przesunięcie pracownika, ale pani Agnieszka nadal, tak a nie inaczej wykonuje 

swoje obowiązki i nie ma na to wpływu wykonywana funkcja radnego. 

Pani Agnieszka sprawuje funkcję radnego w ramach godzin prywatnych lub              

w ramach urlopu, tzn. pracuje tyle samo godzin co inni pracownicy. 

Decyzja pracodawcy nie jest spowodowana sprawowaną funkcją, w żaden sposób 

ta kwestia nie ma wpływu na decyzje. Jest to tylko i wyłącznie ocena pracy 

pracownika przez pracodawcę, po to żeby być uczciwym w stosunku do 

wszystkich osób, które odeszły i nie byli radnymi i w stosunku do tej osoby, która 

będzie musiała zostać zwolniona w przypadku braku zgody Rady.  

Prosi Radę o wyrażenie takiej zgody. 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w tym trybie, pani Agnieszce 

przysługiwałaby 5.miesięczna odprawa. 

 

Radna Agnieszka Demiańczuk zabierając głos poinformowała, że nie zgada się              

z wystąpieniem pana dyrektora. 

 

„Za” nie wyrażeniem zgody i przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych - 

jednomyślnie. Radna Agnieszka Demiańczuk nie brała udziału w głosowaniu.  
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Podczas głosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 14 

radnych. Na sesji nieobecny był wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech. 

Uchwała w załączeniu. 

 

 

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Krystyna Czapska złożyła ustną interpelację w sprawie zakładu przy ul. 

Grodzkiej, z którego wydostają się nieprzyjemne zapach. Po kontroli inspektorów 

z ochrony środowiska były zalecenia poprawy grożącego zawaleniem komina. 

Skrócono budowlę, jednakże nadal może on ulec zawaleniu, a dodatkowo 

wydobywający się z niego dym o bardzo nieprzyjemnym zapachu przeszkadza 

okolicznym mieszkańcom, uniemożliwia np. otworzenie okien (zapach przedostaje 

się do mieszkań). 

Prosi o zbadanie sprawy – czy komin może funkcjonować w stanie obecnym, czy 

jest on do całkowitego wyburzenia? 

Radna prosi o wyjaśnienie. 

Następnie poinformowała, że złoży ww. interpelacje na piśmie. 

 

Burmistrz poinformował, że zrobi wszystko, aby sytuacja się zmieniła. Ma sygnały 

od okolicznych mieszkańców, że już się zmieniło, ale zbada sprawę. 

Firma ww. nie może wprowadzać ścieków do kanalizacji komunalnej, odpady 

muszą być wywożone.  

W dniu jutrzejszym przeprowadzi się kontrolę, zostanie zaproszony WIOŚ oraz 

złoży się zapytanie do nadzoru budowlanego, czy komin został zmodernizowany 

zgodnie z projektem. 

 

Radny Maciej Cieśla wnosi o zrobienie toalet publicznych w pobliżu dworca PKP 

i PKS. 

 

Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że zostanie sprawdzone, czy toaleta na 

dworcu PKP jest czynna, jeśli nie to będzie się szukać innego rozwiązania. 

 

Radny Marek Łukaszewski zwrócił uwagę, że na ulicach w mieście zalega piasek 

po okresie zimowych (pl. Dworcowy, ul. Legnicka), prosi, aby odpowiednie służy 

zajęły się tą sprawą. 

 

Radny Jerzy Poznar zwrócił się z pytaniem, czy na osiedlu Wyspiańskiego, 

podobnie jak w cały mieście również będą łatane dziury w jezdniach?  

Następnie zwrócił się z pytaniem, czy na ul. Piotra Skargi miasto będzie łatało 

dziury, czy zrobi to powiat? 
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Burmistrz wyjaśnił, że pozimowe zabezpieczenie dróg w związku z ubytkami, 

które powstały, to miasto ma podpisaną umowę na ich naprawę i jest to 

realizowane na terenie całego miasta, na osiedlu Wyspiańskiego również będzie 

robione. 

Natomiast z posiadanych informacji wynika, że zarząd powiatowy również ma 

wykonawcę na naprawy dróg i ul. P. Skargi zostanie wykonana. 

 

 

Ad. 9. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady powiedział, że na bieżąco przekazuje radnym informacje 

dotyczące Rady. 

Następnie zaprosił wszystkich do udziału w uroczystościach organizowanych w mieście. 

 

 

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Przewodniczący rady poinformował, że na poprzedniej sesji nikt nie złożył 

pisemnego zapytania i interpelacji. 

 

Radny Andrzej Matuszewski przypomniał, że na ostatniej sesji składał interpelację 

ustną i nie otrzymał odpowiedzi. 

Interpelacja dotyczyła zapadającego się chodnika przy ul. P. Skargi w pobliżu 

klatek schodowych oraz w pobliżu studzienki zbiorczej zapadającego się trawnika, 

co może wskazywać na jakąś awarię. 

 

Burmistrz zabierając głos żałował, że radny nie przypomniał ww. sprawy na 

posiedzeniach komisji, które odbyły się w ubiegłym tygodniu, ponieważ sprawę 

można było już załatwić. 

Następnie zwrócił się do radnych z prośbą o bieżące informowanie o sprawach 

dotyczących miasta, ponieważ będzie można szybko interweniować. 

 

 

Ad. 11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 

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

 

 

Ad. 12. Sprawy różne. 

Radny Maciej Cieśla poruszył następujące sprawy: 

- zabezpieczenie dachu w budynku po byłej spółdzielni mleczarskiej przy  

ul. Małachowskiego, ponieważ spadające dachówki zagrażają bezpieczeństwu; 

- na ul. Kilińskiego w pobliżu „Orlika” była awaria wodociągu i po zakończonych 

pracach remontowych położono kostkę granitową. Radny uważa, że można już 

położyć dywan asfaltowy. 
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- co zostanie zrobione z drzewem (dębem) przy ul. Bielawskiej?; 

- kiedy będzie znana firma odbierająca odpady terenu miasta, czy rozpoczęto 

procedury przetargowe? 

- czy wymiana lamp przy ul. Kilińskiego zostanie dokończona? 

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania złożone przez radnego Macieja Cieślę: 

- w dniu jutrzejszym wniosek radnego zostanie skierowany do powiatowego 

inspektora nadzoru budowlanego dotyczący kontroli tego obiektu; 

- uzupełnienie nawierzchni asfaltowej przy ul. Kilińskiego – ChZGKiM 

przewiduje uzupełnienia nawierzchni asfaltowych w późniejszym terminie na 

terenie całego miasta; 

- wymiana lamp przy ul. Kilińskiego – zostały wymienione lampy w złym stanie 

technicznym i obecnie prowadzone są prace związane z inwentaryzacją lamp                 

w mieście i sukcesywnie będą one wymieniane; 

- drzewo (dąb) przy ul. Bielawskiej należało wyciąć ponieważ rosło w pasie 

drogowym. Informacja była przekazywana na jednej z poprzednich sesji                 

w sprawozdaniu. Miasto otrzymało pozytywną decyzję ze starostwa powiatowego. 

Miasto ogłosiło nabór ofert na usunięcie tego dębu i zwróciło się o wycenę do 

Nadleśnictwa Złotoryja. Wybrano ofertę z Chojnowa, zakres prac dotyczył 

wycięcia drzewa i posprzątanie terenu po przeprowadzonych pracach. 

- przetarg dotyczący odbierania odpadów z terenu miasta został już ogłoszony, za 

2 tygodnie złożone będą oferty i nastąpi rozstrzygnięcie przetargu. 

 

Radny Czesław Podhorodecki zwrócił się z pytaniem, co z budową stacji paliw 

przy ul. Parkowej? 

 

Burmistrz wyjaśnił, że trudno mówić o planach prywatnego inwestora. Miasto 

pozyskuje od niego humus i ziemię, które są umieszczane na składowisku 

odpadów, z przeznaczeniem na jego rekultywację. 

 

Radna Krystyna Czapska zwróciła się z pytaniem, czy podobnie jak w ubiegłym 

roku będą wieszane na słupach pelargonie? 

 

Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że od jutra będą wywieszane pelargonie 

na słupach, natomiast na sobotę przewidziane jest ustawianie dużych kolumn 

kwiatowych na terenie miasta. 

 

W odpowiedzi na pytanie radnej Agnieszki Demiańczuk, dotyczące remontu 

„Morskiego Oka”, to przewidziana jest kompleksowa przebudowa całego terenu               

z wykorzystaniem „Morskiego Oka” jako miejsca rekreacyjno-sportowego,             

z nowymi alejkami i nasadzeniami drzew i krzewów. Będzie tam nowe 
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oświetlenie, miejsce do zabawy dla dzieci i fontanna. Realizacja tego 

przedsięwzięcia będzie jeszcze w bieżącym roku. 

 

 

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. 15.55. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Chojnowa 

 

Jan Skowroński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokołowała: Maria Zawiślańska 


