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Protokół nr XXX/13 

z sesji Rady Miejskiej Chojnowa 

z dnia 20 czerwca 2013 r. 

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

XXX sesję Rady Miejskiej Chojnowa otworzył Przewodniczący Rady Jan 

Skowroński. Obrady rozpoczęto o godz. 9.00. Po powitaniu radnych i gości 

przewodniczący stwierdził, że na ustawowy stan 15 radnych na sali jest 12 

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

Na sesji nieobecni byli radni: Agnieszka Demiańczuk, Czesław Podhorodecki i Jan 

Tarkowski. 

 

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.   Małgorzata Matla – Kierownik MOPS w Chojnowie 

5.   Elżbieta Fałat – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie 

6.   Edward Kosiński – Dyrektor ChZGKiM 

7.   Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 

Zrealizowano. 

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym porządek obrad XXX sesji: 

  1. Otwarcie sesji. 

  2. Przedstawienie porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIX/13 z dnia 23 maja 2013 r. 

  4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 

  5. Podjęcie uchwał: 

a) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów; 

b) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Chojnów; 

c) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

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

Miasta Chojnowa; 

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

f) w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Andrzeja Kłosa na dyrektora ChZGKiM. 
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  6. Ocena wykonania budżetu miasta Chojnowa za rok 2012: 

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok; 

b) uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 

Chojnowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2012 rok; 

c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie 

sprawozdań finansowych, wykonania budżetu oraz informacji o stanie 

mienia Gminy Miejskiej Chojnów za 2012 r.; 

d) uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

Chojnowa za 2012 r.; 

e) opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej; 

f) dyskusja; 

g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Chojnowa z wykonania 

budżetu za rok 2012; 

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa 

za 2012 r. 

  7. Interpelacje i zapytania radnych. 

  8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady. 

  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący rady zaproponował zmianę w przedstawionym porządku obrad tj. 

aby punkt 5 w brzmieniu: „Podjęcie uchwał” zrealizować jako punkt 6, a punkt 6 

w brzmieniu: „Ocena wykonania budżetu miasta Chojnowa za rok 2012” 

zrealizować jako punkt 5. 

 

Przewodniczący rady przystąpił do przyjęcia zaproponowanej zmiany: 

„Za” przyjęciem zmiany kolejności realizacji porządku obrad głosowano jednomyślnie. 

Nieobecni byli radni: Agnieszka Demiańczuk, Czesław Podhorodecki i Jan Tarkowski. 

 

Następnie przewodniczący rady odczytał porządek obrad po wprowadzeniu zmiany.  

Porządek obrad po wprowadzeniu zmiany: 

  1. Otwarcie sesji. 

  2. Przedstawienie porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIX/13 z dnia 23 maja 2013 r. 

  4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 

  5. Ocena wykonania budżetu miasta Chojnowa za rok 2012: 

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok; 
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b) uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 

Chojnowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2012 rok; 

c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie 

sprawozdań finansowych, wykonania budżetu oraz informacji o stanie 

mienia Gminy Miejskiej Chojnów za 2012 r.; 

d) uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

Chojnowa za 2012 r.; 

e) opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej; 

f) dyskusja; 

g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Chojnowa z wykonania 

budżetu za rok 2012; 

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2012 r. 

  6. Podjęcie uchwały: 

a) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów; 

b) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Chojnów; 

c) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

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

Miasta Chojnowa; 

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

f) w sprawie odpowiedzi na skargę Pana Andrzeja Kłosa na dyrektora ChZGKiM. 

  7. Interpelacje i zapytania radnych. 

  8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady. 

  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie obrad. 

„Za” przyjęciem porządku obrad po wprowadzeniu zmiany radni głosowali 

jednomyślnie. Na sali obrad obecnych było 12 radnych. Nieobecni byli radni: 

Agnieszka Demiańczuk, Czesław Podhorodecki i Jan Tarkowski. 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIX/13 z dnia 23 maja 2013 r. 

„Za” przyjęciem protokołu Nr XXIX/13 z dnia 23 maja 2013 r. radni głosowali 

jednomyślnie. Na sali obrad obecnych było 12 radnych. Nieobecni byli radni: 

Agnieszka Demiańczuk, Czesław Podhorodecki i Jan Tarkowski. 
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Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 

W tym punkcie porządku obrad Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie                  

z pracy w okresie od dnia 23 maja 2013 r. do dnia 19 czerwca 2013 r.  

Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 5. Ocena wykonania budżetu miasta Chojnowa za rok 2012: 

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok, 

Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej 

Chojnów za rok 2012. 

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie  

Tematem obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Chojnowa jest ocena wykonania 

budżetu za rok 2012 oraz ocena wykonania sprawozdań finansowych za rok 2012. 

Na posiedzeniach Komisji Stałych Rady omówiono: 

sprawozdania finansowe takie jak:  

- bilans z wykonania budżetu, 

- bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, 

- rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, 

- zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.  

Przeanalizowano sprawozdanie z wykonania budżetu, zmiany wynikające z uchwał  

i zarządzeń dokonane w trakcie roku oraz przyczyny zróżnicowanego wykonania 

planów po stronie dochodów i po stronie wydatków. 

W ciągu 2012 roku dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków 

poprzez wprowadzenie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację 

zadań własnych i bieżących z zakresu administracji rządowej, Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. 

 Ogółem na dzień 31 grudnia 2012 roku plan dochodów wyniósł 39.255.333 zł,  

a wykonanie 36.693.565 tj. 93,47% planu. 

Natomiast plan wydatków po zmianach dokonanych uchwałami rady i zarządzeniami 

wyniósł 41.315.330 zł, a wykonanie 36.482.115 zł, tj. 88,30% planu. 

W 2012 roku na wydatki bieżące wydatkowano 31.016.714 zł, z tego: na oświatę - 

16.184.484 zł, opiekę społeczną - 6.500.072 zł, administrację publiczną 3.709.879 zł, 

gospodarkę komunalną -2.553.098 zł.  

Na ochronę i konserwację zabytków i funkcjonowanie Muzeum Regionalnego, 

Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 

wydatkowano kwotę 1.495.971 zł. 

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w budżecie 8.738.804 zł,  

a zrealizowano na kwotę 5.465.400 zł w tym: 

- zakończono „adaptację Domu Schrama” na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, 

rewitalizację obszaru śródmiejskiego, rozbudowę cmentarza, budowę sieci wodociągowej, 
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sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie projektowanego osiedla domków 

jednorodzinnych w rejonie ulicy Łużyckiej i ulicy Legnickiej,  

Wykonano: 

- studnię kanalizacyjną w ulicy Legnickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Grottgera do ulicy Reja,  

- przepięcie oświetlenia drogowego w ulicy Ściegiennego,  

- stanowisko pomiarowe biogazu na terenie składowiska odpadów w Białej,  

- oświetlenie drogowe w  ulicy Zielonej, 

- modernizację dachu Przedszkola nr 3 oraz instalację wody zimnej i ciepłej  

w budynkach Szkoły Podstawowej nr 4  

- modernizację oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Legnickiej na odcinku od 

Rynku do ulicy Reja, 

- modernizację sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej, 

b) w zakresie zakupów inwestycyjnych - zakupiono kamery i urządzenia do 

monitorowania miasta, instalację nawadniającą zieleń w Rynku, a także ogrody zabaw, 

- wykonano projekt na budowę ulicy Bielawskiej wraz z oświetleniem, obecnie 

trwa realizacja tego zadania, a także trwa przebudowa sieci wodociągowej 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej rozpoczęta w roku 2012. 

Ponadto w ramach budżetu ubiegłego roku przekazana została dotacja 

celowa dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w kwocie 313.324 zł na zakup samochodu ciężarowego i samochodu IVECO oraz 

na modernizację bieżni osadowej na oczyszczalni ścieków, na wymianę stolarki 

okiennej 259.392, zł, na fundusz remontowy dot. utrzymania części wspólnych  

w budynkach wspólnot mieszkaniowych, jako udział gminy - 427.420 zł, i remont 

dachów - 37.807 zł. Łącznie zakład komunalny otrzymał z budżetu kwotę 

1.037.943 zł. 

Zadania inwestycyjne realizowane były przy pomocy dotacji, pożyczek i środków 

własnych.  

Miasto otrzymało dofinansowanie na inwestycje z Dolnośląskiego Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich w wysokości 1.737.065 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 58.100, zł i Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w wys. 203.396, zł.  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił 

preferencyjnej pożyczki na realizację inwestycji w wysokości 115.700 zł, a Bank 

Spółdzielczy w wysokości 600.000 zł, na wyprzedzające finansowanie zadań ze 

środków Unii Europejskiej. 

Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 211.450 zł.  

Po analizie przedłożonych Wysokiej Radzie sprawozdań należy stwierdzić, że 

wykonanie budżetu w roku ubiegłym było prawidłowe. 
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Dziękuję wszystkim kierownikom i pracownikom instytucji miejskich, którzy 

realizowali budżet roku 2012 oraz wszystkim instytucjom i radnym wspierającym 

działania miasta we wszystkich sferach życia publicznego.  

Proszę Wysoką Radę o przyjęcie sprawozdań finansowych i sprawozdania  

z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za rok 2012.” 

 

b)  uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza 

Miasta Chojnowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Chojnowa 

za 2012 rok; 

Przewodniczący Rady odczytał radnym Uchwałę Nr II/104/2013 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 16 kwietnia 2013 r. w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Miasta Chojnowa za 2012 rok. 

Kserokopia ww. uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie 

sprawozdań finansowych, wykonania budżetu oraz informacji o stanie 

mienia Gminy Miejskiej Chojnów za 2012 r.; 

W tym punkcie porządku obrad Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

radna Danuta Michnej przedstawiła: 

1. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa               

nad sprawozdaniami finansowymi, wykonaniem budżetu oraz informację            

o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów za 2012 r.; 

2. Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa o sprawozdaniu 

finansowym Miasta Chojnowa o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu 

Miasta Chojnowa oraz o informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej 

Chojnów za rok 2012; 

3. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

Ww. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

d) uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta Chojnowa za 2011 rok; 

Przewodniczący Rady Jan Skowroński odczytał zebranym Uchwałę Nr II/162/2013 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia  

7 czerwca 2013 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

Chojnowa za 2012 rok”. 

Kserokopia ww. uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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e)  opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej 

Radna Krystyna Czapska Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego   

i Infrastruktury przedstawiła opinię komisji budżetu w sprawie wykonania budżetu 

Gminy Miejskiej Chojnów za 2012 rok. 

„W imieniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury przedstawiam 

opinię w sprawie wykonania budżetu za rok 2012. 

Planowane dochody po zmianach w budżecie za rok 2012 wyniosły 39.255.333,96 zł, 

a wykonanie 36 693 565,55 zł tj. 93,47% planowanych dochodów. 

Planowane wydatki po zmianach wyniosły 41315 330,96 zł a wykonanie 

36.482.115,44 zł, co stanowi 88,30% planowanych wydatków oznacza to, że 

budżet za 2012r został zrealizowany. 

Komisja dokładnie przeanalizowała paragrafy w dochodach i wydatkach stwierdzając 

w niektórych wykonanie większe lub mniejsze do planowanych. Na wszystkie 

wątpliwości Komisja dostała wyczerpujące wyjaśnienia udzielone przez Panią 

Skarbnik. 

Budżet na dzień 31 grudnia 2012r zamknął się nadwyżką w kwocie 211.450,11 zł. 

przy planowanym deficycie l.993.797 zł. 

Do dnia 31 grudnia uwolniono zarządzeniami Burmistrza rezerwę ogólną                   

w kwocie 258.464,24 zł i rezerwę celową na kwotę 418.435 zł. Przeznaczenie 

rezerw opisano szczegółowo na stronach 20 i 21 sprawozdania. Na zadania 

inwestycyjne dotacje celowe i zakupy zaplanowano w budżecie 8.657.239 zł,               

a wykonano 5.465 400 zł tj. 63,13 % planowanych zadań. 

Źródła finansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych to: środki własne 

3.417.933 zł dotacje l.974.947 zł oraz kredyty i pożyczki 72.520 zł. 

Część inwestycji zaplanowanych na 2012r nie zakończono są to: 

- budowa dróg w ulicach Konopnickiej i Orzeszkowej, 

- budowa ulicy Bielawskiej wraz z oświetleniem, 

- modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej, 

- przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej. 

Zadania te są zaplanowane w budżecie na 2013 r. 

Najbardziej znaczące inwestycje, które zostały zakończone to: 

- rewitalizacja obszaru śródmiejskiego, 

- adaptacja Domu Schrama na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, 

- rozbudowa cmentarza, 

- modernizacja dachu Przedszkola nr 3. 

Udział zrealizowanych inwestycji w budżecie stanowi 14,98% i nastąpił spadek do 

roku 2011 o 4,78%. Jednak mimo kryzysu gospodarczego dwucyfrowy procent na 

inwestycje w budżecie to dobry wynik. Bilans z wykonania budżetu po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje kwotę 616.385,11 zł i zamknął się nadwyżką                  

w kwocie 211 450,11 zł. Przedstawiony został również Rachunek zysków i strat        

w wersji porównawczej oraz Zestawienie zmian w funduszu. 
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Członkowie Komisji nie wnosili większych zastrzeżeń do realizacji budżetu za rok 

2012. W wyniku głosowania oddano 7 głosów, za przyjęciem wykonania budżetu 

za 2012 rok i udzieleniem absolutorium Burmistrzowi głosowano jednomyślnie  

l osoba była nieobecna na komisji”. 

 

Radna Aleksandra Chrząszcz Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska 

i Spraw Społecznych przedstawiła opinię komisji zdrowia w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Miejskiej Chojnów za 2012 rok. 

„Omawiając wykonanie budżetu Miasta Chojnowa za rok 2012 członkowie 

komisji skupili się szczególnie na: 

 dziale 851 „Ochrona zdrowia”; 

 dziale 852 „Pomoc społeczna”; 

 dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. 

Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje 

wykonanie budżetu Miasta Chojnowa za rok 2012”. 

 

Radny Mariusz Kowalczyk Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu               

i Bezpieczeństwa, poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie 

budżetu Gminy Miejskiej Chojnów za 2012 rok oraz udzielenie absolutorium 

burmistrzowi miasta. 

 

f)  dyskusja 

Przewodniczący Rady Jan Skowroński otworzył dyskusję na temat wykonania 

budżetu Gminy Miejskiej Chojnów za rok 2012. 

 

Nikt z zebranych nie zabrał głosu w tym punkcie porządku obrad. 

 

g) Uchwała Nr XXX/153/13 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Chojnowa z wykonania 

budżetu za rok 2012; 

Podczas realizacji tego punktu na ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali było 

12 radnych. Nieobecni byli radni: Agnieszka Demiańczuk, Czesław Podhorodecki i Jan 

Tarkowski. 

„Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. 

Uchwała w załączeniu. 

 

h)  Uchwała Nr XXX/154/13 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Chojnowa za 2012 r.; 

Podczas realizacji tego punktu na ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali było 

12 radnych.  
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„Za” udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa za rok 2012 głosowano 

jednomyślnie. Nieobecni byli radni: Agnieszka Demiańczuk, Czesław Podhorodecki 

i Jan Tarkowski. 

Uchwała w załączeniu. 

 

Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies zabierając głos podziękował za udzielenie 

absolutorium i zaufanie. Podziękował wszystkim za owocną współpracę. Szczególne 

podziękowania skierował do służb urzędu, za realizacje budżetu w 2012 roku. 

 

 

Ad. 6. 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 12 radnych. Nieobecni byli radni: 

Agnieszka Demiańczuk, Czesław Podhorodecki i Jan Tarkowski. 

 

a) Uchwała Nr XXX/155/13 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych 

na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów; 

„Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Podczas realizacji tego punktu 

na ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali było 12 radnych. Nieobecni byli 

radni: Agnieszka Demiańczuk, Czesław Podhorodecki i Jan Tarkowski. 

Uchwała w załączeniu. 

 

b) Uchwała Nr XXX/156/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów; 

Przewodniczący rady odczytał zebranym „Opinię sanitarną” Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy z dnia 14 czerwca 2013 r.,  

w której pozytywnie opiniuje się projekt uchwały w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów. 

 

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Podczas realizacji tego punktu na ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali było 

12 radnych. Nieobecni byli radni: Agnieszka Demiańczuk, Czesław Podhorodecki  

i Jan Tarkowski. 

Uchwała w załączeniu. 

 

c) Uchwała Nr XXX/157/13 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 
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„Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Podczas realizacji tego punktu 

na ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali było 12 radnych. Nieobecni byli 

radni: Agnieszka Demiańczuk, Czesław Podhorodecki i Jan Tarkowski. 

Uchwała w załączeniu. 

 

d) Uchwała Nr XXX/158/13 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2013 - 2019 Miasta Chojnowa; 

„Za” przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Podczas realizacji tego punktu na ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali było 

12 radnych. Nieobecni byli radni: Agnieszka Demiańczuk, Czesław Podhorodecki  

i Jan Tarkowski. 

Uchwała w załączeniu. 

 

e) Uchwała Nr XXX/159/13 w sprawie zmiany w budżecie Miasta 

Chojnowa na 2013 rok; 

„Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Podczas realizacji tego punktu 

na ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali było 12 radnych. Nieobecni byli 

radni: Agnieszka Demiańczuk, Czesław Podhorodecki i Jan Tarkowski. 

Uchwała w załączeniu. 

 

f) Uchwała Nr XXX/160/13 w sprawie odpowiedzi na skargę Pana 

Andrzeja Kłosa na dyrektora ChZGKiM; 

„Za” przyjęciem uchwały głosowano jednomyślnie. Podczas realizacji tego punktu 

na ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali było 12 radnych. Nieobecni byli 

radni: Agnieszka Demiańczuk, Czesław Podhorodecki i Jan Tarkowski. 

Uchwała w załączeniu. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 20.minutową przerwę. Po przerwie na sali obrad 

obecnych było 11 radnych. Nieobecni byli radni: Agnieszka Demiańczuk, Mariusz 

Kowalczyk, Czesław Podhorodecki i Jan Tarkowski. 

 

 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Jerzy Poznar zwrócił się z pytaniem, jak przebiega realizacja budowy  

ul. Bielawskiej i kiedy planowane jest zakończenie remontu? 

 

Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że remont ul. Bielawskiej przebiega zgodnie 

z planem, a otwarcie jej nastąpi z końcem sierpnia br. 

 

Radny Jerzy Poznar zwrócił się z próbą o monitowanie naprawy ulic na terenie 

miasta, które należą do powiatu - szczególnie połączenie ul. Zielonej z ul. Kolejową. 
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Burmistrz poinformował, że miasto będzie monitowało sprawę naprawy ulic powiatowych.  

Dodał, że miasto w zakresie naprawy ulic w mieście podzieliła prace na dwa etapy 

- wiosenny i jesienny. Ponowna naprawa ulic odbędzie się w okresie jesiennym. 

 

 

Ad. 8. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący rady poinformował, że w bieżącym miesiącu w mieście gościła 

grupa przyjaciół z Niemiec z miasta partnerskiego Egelsbach.  

 

Następnie przypomniał, że wszyscy radni otrzymali zaproszenia na otwarcie 

Krajowej Wystawy Filatelistycznej, które odbędzie się z dniu dzisiejszym. 

 

 

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Krystyna Czapska poinformowała zebranych, że na poprzedniej sesji 

składała interpelację w sprawie grożącego zawaleniem komina w zakładzie przy 

ul. Grodzkiej, z którego wydostają się nieprzyjemne zapachy. 

Następnie dodała, że jej zdaniem, informacja zawarta w odpowiedzi na interpelację 

jest nie kompletna i nie na temat. 

Następnie poinformowała, że złoży kolejną interpelację i prosi burmistrza                     

o szczegółową odpowiedź. 

 

Burmistrz poinformował, że udzielona odpowiedź jest szczegółowa i rzetelna. 

 

Radny Maciej Cieśla przypomniał, że na poprzedniej sesji składał ustny wniosek  

o zbadanie sprawy postawienie toalet w pobliży dworca kolejowego. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że obecnie trwają rozmowy z PKP w sprawie funkcjonowania  

i nadzoru toalet. 

 
 

Ad. 10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 

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

 

Ad. 11. Sprawy różne. 

Radny Jerzy Poznar zwrócił się z prośbą o przybliżenie tematu związanego z selektywną 

zbiórką odpadów - zgodnie z nową ustawą „śmieciową” i czy planuje się 

zwolnienia w ChZGKiM? 
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Pani Ewa Bażan, Kierownik Oddziału Estetyki Miasta ChZGKiM, zabierając głos 

poinformowała, że został rozstrzygnięty przetarg na wywóz odpadów komunalnych 

na terenie miasta.  

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów będą do dnia 1 lipca opróżnione  

i nadal lokalizacja ich będzie na terenie miasta. Planuje się również dokupić kilka 

pojemników. Opróżnianie tych kontenerów odbywać się będzie w miarę potrzeb, 

nie ma określonych terminów. 

 

Pan Edward Kośnik, dyrektor ChZGKiM dodał, że w związku z nową ustawa 

„śmieciową” na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć kalkulację zysków lub strat. 

Natomiast w zakresie zatrudnienia, na dzień dzisiejszy nie są przewidywane 

zwolnienia. 

 

Radny Maciej Cieśla wnioskował o prowadzenie dokładnej polityki informacyjnej 

w zakresie funkcjonowania ustawy „śmieciowej”, na stronach internetowych 

miasta np. zasadach posiadania pojemników na odpady – ich zakupie. 

Następnie zwrócił się z pytaniem, czy został wykonany przegląd lamp w mieście? 

 

Burmistrz w odpowiedzi powiedział, że wszyscy mieszkańcy są doskonale 

poinformowani, że obowiązkiem zarządcy i właściciela jest posiadanie pojemnika 

na odpady, może go dzierżawić lub zakupić na własność. 

Natomiast w zakresie oświetlenia, to na bieżąco prowadzony jest monitoring 

oświetlenie miejskiego (miasto jest właścicielem). Energetyka również prowadzi 

na bieżąco monitoring oświetlenia. 

Miasto wymieniło oświetlenie na ul. Kilińskiego, kolejne będą wymieniane 

sukcesywnie. 

Zostało również wystosowane zapytanie do energetyki w sprawie wymiany słupów 

należących do nich.  

 

Radny Jerzy Poznar zasygnalizował, że ostatni słup oświetleniowy przy ul. 

Wyspiańskiego został przewrócony, a następnie wycięty. Był to istotny słup 

oświetleniowy, ponieważ oświetlał wiadukt w kierunku Jerzmanowic. 

Prosi o zamontowanie nowego słupa oświetleniowego w tym miejscu. 

 

Radna Krystyna Czapska złożyła propozycje, aby postawić oddzielny pojemnik 

(większy) na kartony, ponieważ dotychczas pojemniki na papier są zapychane 

kartonami. 

Następnie poruszyła sprawę kąpieli dzieci w fontannie, gdzie poziom wody jest 

dość wysoki i może dojść do jakiegoś wypadku.  

Prosi o wzmożone patrole policji w rynku i o zwrócenie uwagi na ww. fakt. 
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Kolejna sprawa, którą poruszyła to ruch samochodów w rynku. Należy zwrócić się 

do policji o baczniejsze nadzorowanie rynku. 

 

Radny Marek Łukaszewski przypomniał, że na początku lipca złożył w sekretariacie 

pismo zawierające trzy punkty. Otrzymał odpowiedź na jeden z punktów, w zakresie 

ustawienia znaku na ul. Południowej. Nie otrzymał odpowiedzi na pytanie  

w sprawie terminu budowy 2 etapu kanalizacji na ul. Południowej. 

Burmistrz powiedział, że obecnie trudno określić dokładny termin ww. budowy, ze 

względu na brak środków finansowych. 

Obecnie trwają prace nad uzbrajaniem miejskich terenów, które następnie będą 

sprzedane, w celu dalszych inwestycji w mieście. Dlatego też nie można określić 

dokładnej daty wznowienia inwestycji, o której mówi radny Łukaszewski. Jeśli 

będą środki finansowe inwestycja będzie kontynuowana. 

 

Radna Barbara Kułacz podziękowała burmistrzowi za ujęcie w planach budowy 

oświetlenia przy alei w Parku Piastowskim.  

 

Przewodniczący rady poinformował, że do Rady wpłynął wniosek o przyznanie 

tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Chojnowa”. 

Na komisjach stałych Rady ustalono, że do składu Kapituły zostaną powołani 

przewodniczący każdej ze stałych komisji. 

Przypominał, że w myśl § 1 ust. 3 pkt. 4 uchwały nr XXVI/120/04 rady Miejskiej 

Chojnowa z dnia 23 czerwca 2004 r., w skład Kapituły wchodzą: przewodniczący 

Rady, zastępca przewodniczącego Rady, burmistrz miasta i 3 radnych wskazanych 

przez Radę Miejską. 

Następnie zwrócił się do przewodniczących komisji o wyrażenie zgody na prace  

w Kapitule. 

Radna Aleksandra Chrząszcz - przewodnicząca Komisji Zdrowia, Ochrony 

Środowiska i Spraw Społecznych - wraziła zgodę na pracę w Kapitule. 

Radna Krystyna Czapska - przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Infrastruktury - wraziła zgodę na pracę w Kapitule. 

W związku z nieobecnością na sali obrad przewodniczącego Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa radnego Mariusza Kowalczyka, przewodniczący 

Rady odczytał pismo radnego w sprawie wyrażenia zgody na prace w Kapitule. 

Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Radny Jerzy Poznar zaproponował, aby skład Kapituły został powołany na czas 

trwania obecnej kadencji Rady, aby w przypadku wpłynięcia kolejnych wniosków 

ponownie nie powoływać Kapituły.  
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„Za” przyjęciem zaproponowanego składu Kapituły radni głosowali jednomyślnie. 

Podczas realizacji tego punktu na ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali było 

11 radnych. Nieobecni byli radni: Agnieszka Demiańczuk, Mariusz Kowalczyk, 

Czesław Podhorodecki i Jan Tarkowski. 

 

W związku ze zgłoszeniem mieszkańca Chojnowa o zabranie głosu w kilku 

sprawach, przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym, osoba spoza Rady ma prawo notować, i robić zdjęcia podczas obrady 

sesji, jednakże nie ma delegacji do zabierania głosu podczas sesji Rady. Następnie 

zwrócił się z prośbą o przedstawianie swoich pytań pisemnie. 

 

 

Ad. 12. 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. 12.50. 
 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Chojnowa 
 

Jan Skowroński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Maria Zawiślańska 


