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Protokół nr XXXII/13 

z sesji Rady Miejskiej Chojnowa 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

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

XXXII 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 12 radnych, co stanowi 

quorum, przy którym Rada może obradować. Na sesji nieobecny był wiceprzewodniczący 

Rady Krzysztof Grzech, radny Jerzy Poznar, 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.   Mieczysław Kasprzak – Wójt Gminy Chojnów 

5.   Edward Kosiński – Dyrektor ChZGKiM 

6.   Bolesław Jakubiak – Kierownik Przychodni Rejonowej w Chojnowie 

7.   Jarosław Kamiński – Kierownik Prewencji Komisariatu Policji w Chojnowie 

8.   Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie 

9.   Mieszkańcy miasta 

 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 

Zrealizowano. 

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym porządek obrad XXXII sesji: 

  1. Otwarcie sesji. 

  2. Przedstawienie porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołów z sesji: Nr XXX/13 z 20 czerwca 2013 r. i Nr XXXI/13  

      z 26  czerwca 2013 r. 

  4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 

  5. Informacja na temat opieki nad zielenią miejską. 

  6. Zapobieganie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa mieszkańców w ocenie 

Komendanta Policji w Chojnowie. 

  7. Podjęcie uchwał: 

a) uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Chojnowskiego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie do załatwienia 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej; 

b) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, 

wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej  

w drodze inkasa i określenia inkasenta; 
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 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. 

 

Przewodniczący rady Jan Skowroński zaproponował dodanie do punktu 7 „Podjęcie 

uchwał” podpunktu „c” w brzmieniu: „c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa.” 

 

Przewodniczący rady przystąpił do przyjęcia zaproponowanej zmiany. 

„Za” wprowadzeniem w pkt. 7 ppkt. „c” w brzmieniu „w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa” głosowało 

11 radnych, przy 1 głosie „ wstrzymującym się”. Podczas głosowania na sali obrad 

na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 12 radnych. Nieobecny był 

wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech, radny Jerzy Poznar, radny Mariusz 

Kowalczyk. 

 

Na salę obrad przybył radny Jerzy Poznar. Na sali obrad obecnych było 13 

radnych. Nieobecni byli radni: wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech, radny 

Mariusz Kowalczyk. 

 

Następnie przewodniczący rady odczytał porządek obrad po wprowadzeniu zmiany.  

Porządek obrad po wprowadzeniu zmiany: 

  1. Otwarcie sesji. 

  2. Przedstawienie porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołów z sesji: Nr XXX/13 z 20 czerwca 2013 r. i Nr XXXI/13  

     z 26 czerwca 2013 r. 

  4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 

  5. Informacja na temat opieki nad zielenią miejską. 

  6. Zapobieganie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa mieszkańców w ocenie 

Komendanta Policji w Chojnowie. 

  7. Podjęcie uchwał: 

a) uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Chojnowskiego 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie do załatwienia 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej; 

b) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, 

wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej  

w drodze inkasa i określenia inkasenta; 
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c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019 

Miasta Chojnowa. 

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 głosowało 12 radnych,  

przy 1 głosie „wstrzymującym się” na ustawowy stan 15 radnych obecnych było 13 

radnych. Nieobecny był wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech, radny 

Mariusz Kowalczyk. 

 

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji: Nr XXX/13 z 20 czerwca 2013 r. i Nr XXXI/13 

z 26 czerwca 2013 r. 

„Za” przyjęciem protokołu Nr XXX/13 z 20 czerwca 2013 r. radni głosowali 

jednomyślnie. Na sali obrad obecnych było 13 radnych. Nieobecni byli radni: 

wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech, radny Mariusz Kowalczyk. 

 

„Za” przyjęciem protokołu Nr XXXI/13 z 26 czerwca 2013 r. radni głosowali 

jednomyślnie. Na sali obrad obecnych było 13 radnych. Nieobecni byli radni: 

wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech, radny Mariusz Kowalczyk. 

 

 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 

W tym punkcie porządku obrad Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie                  

z pracy w okresie od dnia 20 czerwca 2013 r. do dnia 28 sierpnia 2013 r.  

Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Radny Jerzy Poznar zwrócił się do burmistrza z następującymi pytaniami: 

- jaki będzie całkowity koszt remontu MOKSiR-u, jakie środki poniesie miasto  

i jaki jest przewidywany termin rozpoczęcia remontu tego obiektu? 

- kiedy planuje się rozpoczęcie prac związanych z remontem ul. Konopnickiej? 

- czy nawiązano kontakt z właścicielem słodowni i czy zostaną zwrócone koszty 

miastu związane z zabezpieczeniem tego obiektu i jakie to są koszty? 

- czy zmiana lokalizacji nowego witacza (przy wyjeździe w kierunku Rokitek) 

związana była z własnością terenu? 

- czy szkoły na terenie Chojnowa są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego? 
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Burmistrz w odpowiedzi poinformował: 

- dofinansowanie remontu MOKSiR-u wyniesie 83%, całkowity kosztorysowy 

koszt wynosi ok. 8 mln zł. Przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony we wrześniu br.  

- w przyszły tygodniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą remontu ulic: 

Konopnickiej i Sempołowskiej. Wykonawcą jest firma chojnowska. Realizacji 

inwestycji będzie w bieżącym roku.  

- zmiana lokalizacji nowych witaczy wynikała m.in. z własności terenu, planowaną 

w przyszłości przebudową drogi nr 94 (witacz w Michowie) oraz zauważalności 

tych obiektu. 

- miasto wykonało wszelkie prace zabezpieczające słodownię, zgodnie z decyzją 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Miasto nie ma kontaktu z właścicielem 

obiektu, jednakże będą wysyłane faktury za wykonane przez miasto prace. Teren 

jest obecnie monitorowany. 

- w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego zrobiono następujące pracy: 

 Gimnazjum nr 1 - wykonano drobne remonty we własnym zakresie, w latach 

ubiegłych wymieniono instalacje elektryczna, pomalowano szkołę – szkoła 

była przygotowana do zajęć; 

 Gimnazjum nr 2 - wykonano drobne remonty we własnym zakresie; 

 Szkoła Podstawowa Nr 3 - wymieniono całą instalację elektryczną w świetlicy 

szkolnej, pomalowano świetlicę; 

 Szkoła Podstawowa Nr 4 - pomalowano sale lekcyjne, klatki schodowe, nie 

udało się zrealizować zadania pn. ”Kapitalny remontem sali gimnastycznej” 

wraz z zapleczem, ponieważ w wyniku przetargów nie wyłoniono wykonawców. 

Trwają prace nad zleceniem tego zadania w trybie „z wolnej ręki”. Jednakże 

warunkiem wykonania zadania jest krótki termin realizacji (do 31 października). 

 

Radny Jerzy Poznar zwrócił się z pytaniem, jak wygląda sytuacja z zatrudnianiem 

nauczycieli, czy któryś z chojnowskich nauczycieli stracił pracę? 

 

Burmistrz poinformował, że w zakresie polityki kadrowej nauczycieli, to miasto od 

wielu lat stara się, aby skutki związane z niżem demograficznym nie był bardzo 

odczuwalny. Starano się zabezpieczać nauczycieli, którym brakowało godzin.  

 

Radny Maciej Cieśla zwrócił się z pytaniem, jaki jest koszt wykonania projektów 

oświetlenia ulicznego w ulicach: Leśnia – Wrzosowa, Solskiego – Bielawska, aleja 

przy ul. Samorządowej, ul. Parkowa, Park Piastowski – aleja główna? 

Następnie wnioskował o wymianę słupów oświetleniowych przy ul. Kilińskiego. 

 

Burmistrz poinformował, że odpowiedzi w zakresie kosztu projektu udzieli w punkcie 

„sprawy różne”.  

Natomiast latarnie w mieście będą sukcesywnie wymieniane. 
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Ad. 5. Informacja na temat opieki nad zielenią miejską. 

Pan Józef Kowalski, insp. UM, przedstawił informację na temat utrzymania zieleni 

miejskiej w roku 2013. 

W roku 2013 utrzymanie zieleni miejskiej w Chojnowie od 13 marca do 30 listopada 

2013 prowadzą niżej wymienione firmy: 

1. MD PROPERTY CONSULTING & PARTNERS Sp. z o.o. SIEDZIBA Stary 

Wołów. - Zakres prac do wykonania na terenie o powierzchni 2,66 ha to wyłącznie 

utrzymanie, sprzątanie, koszenie bez nasadzania kwiatów. 

2. ACER - Zakład Pielęgnacji i Konserwacji terenów zielonych - Lubin, pracują na 

terenie o powierzchni 9,68 ha, w zakresie koszenia trawy i sprzątania terenów. 

3. Sadzenie kwiatów wykonała firma WS GARDEN - Lwówek Śląski. Posadzono 

łącznie - 9.180 szt. kwiatów. 

4. W Rynku firma AGRO-ŚWIT. Firma pielęgnuje rośliny w rejonie fontanny i na 

rondzie przy oświetleniu ulicznym oraz trawniki.  

Kolumny z kwiatami ustawiono: Plac Zamkowy, Plac Dworcowy, ul. Małachowskiego, 

ul. Legnicka - Reja, ul. Reymonta, ul. Paderewskiego (przed basenem), w Rynku. 

W roku bieżącym posadzono 30 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna, przy  

ul. Dąbrowskiego i przy ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego. 

Podlewanie kwiatów na rabatach kwiatowych przy ul. Chmielnej, Złotoryjskiej, 

przy Pl. Konstytucji 3 Maja prowadzi firma MD Property z Wołowa. 

Podlewanie wszystkich roślin w Rynku, kwiatów w donicach zlokalizowanych na 

słupach oświetlenia ulicznego i w kolumnach kwiatowych - prowadzą pracownicy 

interwencyjni. 

 

Radny Jerzy Poznar wnioskował o dosadzenie drzew przy ul. Kusocińskiego. 

 

 

Ad. 6. Zapobieganie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa mieszkańców 

w ocenie Komendanta Policji w Chojnowie. 

Pan Jarosław Kamiński, kierownik referatu prewencji, Komisariatu Policji w Chojnowie, 

przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie miasta Chojnowa (styczeń - sierpień 2013 r.) 

W omawianym okresie na terenie miasta Chojnów miały miejsce następujące zdarzenia: 

- rozboje - 3, 

- kradzieże z włamaniem łącznie - 27, 

- kradzieże - 39, 

- kradzieże pojazdów - 6, 

- zniszczenie mienia - 8, 

- zatrzymano sprawców posiadania narkotyków - 9, 

- zatrzymano nietrzeźwych kierujących - 45, 



6 

 

- wypadki drogowe - 4, 

- kolizje - 39. 

Na terenie miasta przeprowadzono 1840 interwencje policyjnych. 

W omawianym okresie były dwa wydarzenia nadzwyczajne - nieszczęśliwy wypadek 

na zbiorniku wodnym (ul. Okrzei) oraz zawalenie się słodowni (ul. Fabryczna). 

Dzielnicowi prowadzą stałą współpracę i kontakt z zespołem interdyscyplinarnym 

działającym przy MOPS, którego zadaniem jest zapobieganie aktom przemocy w rodzinie. 

Policja interweniowała 73 w zakresie przemocy w rodzinie. Wypełniono 5 Niebieskich 

Kart. Dzielnicowi prowadzą również współpracę z MOPS w zakresie pomocy 

osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej. 

Komisariat Policji w Chojnowie współpracuje ze szkołami i przedszkolami 

organizowane są spotkania z dziećmi w szkołach, których tematem są zagadnienia 

bezpieczeństwa w drodze do szkoły jak i podczas zabawy i pomocy w pracach 

domowych (bezpieczeństwo podczas kąpieli w miejscach niestrzeżonych, 

obchodzenie się z prądem, gazem itp.) 

Szczegółowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Radny Jerzy Poznar zwrócił się z pytaniami: 

- czy na terenie miasta są miejsca, gdzie najczęściej zdarzają się kolizje,  

a związane to jest ze złą organizacją ruchu drogowego - co można poprawić  

w organizacji ruchu drogowego na terenie miasta? 

- czy są miejsca na terenie miasta, gdzie jest najwięcej kradzieży i zdarzeń 

przeciwko życiu i zdrowiu mieszkańców? 

- czy chojnowska policja ma problemy kadrowe, czy są wakaty? 

 

Pan Jarosław Kamiński w odpowiedzi poinformował: 

- większość kolizji na terenie miasta wynika z nieostrożności kierowców i nie ma 

związku z organizacją ruchu; 

- zdarzenia przeciwko życiu i zdrowiu mają przypadkowe miejsca. Natomiast  

w zakresie kradzieży, to najwięcej zdarzeń wystąpiło na terenie nowobudowanych 

domów jednorodzinnych. 

- cała policja boryka się z problemami kadrowymi, wynika to z finansów państwa. 

W Chojnowie są 3 wakaty. 

 

Radny Czesław Podhorodecki zwrócił się z pytaniem, czy monitoring w mieście 

ma wpływa na bezpieczeństwo jego mieszkańców? 

 

Pan Jarosław Kamiński - monitoring jest bardzo pomocny w pracy policji.  

 

Radna Krystyna Czapska zwróciła się z prośbą o zwrócenie uwagi na rynek, gdzie 

w godzinach nocnych kierowcy urządzają sobie wyścigi samochodowe. 
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Pan Jarosław Kamiński powiedział, że chojnowska policja planuje zwiększyć 

dyscyplinę ruchu drogowego w rynku, na ul. Kościuszki i ul. Paderewskiego  

(w okolicy targowiska). Obserwowane będą pojazdy poruszające się po tym terenie, 

a szczególnie samochody dostawcze (np. pod względem stanu technicznego). 

Na zakończenie dodał, że chojnowska policja jest często wspierana przez Samodzielny 

Pododdział Prewencji Policji z Legnicy. W ciągu miesiąca ok. 15 razy pododdział ten 

jest w Chojnowie, jako patrole zmotoryzowane, aczkolwiek głównie są to patrole 

piesze, monitorujące miasto. 

 

Radna Barbara Kułacz zwróciła się z prośbą o ogólną ocenę bezpieczeństwa  

w mieście w porównaniu z poprzednimi latami. 

 

Pan Jarosław Kamiński poinformował, że w porównaniu z poprzednimi latami 

obecnie jest mniej zdarzeń przeciwko życiu i zdrowiu, w związku z czym należy 

stwierdzić, że jest bezpieczniej.  

Najwięcej zdarzeń to kradzieże i w tym zakresie odnotowuje się wzrost - 

szczególnie kradzieże sklepowe (artykuły spożywcze). 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 30.minutową przerwę. Po przerwie na sali obrad 

obecnych 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 sesję przybył 

radny Mariusz Kowalczyk. Na sesji nieobecny był wiceprzewodniczący Rady 

Krzysztof Grzech.  

 

a) Uchwała Nr XXXII/162/13 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia 

Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Chojnowie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej; 

„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. 
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b) Uchwała Nr XXXII/163/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej w 

drodze inkasa i określenia inkasenta; 

„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 XXXII/164/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa; 

„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. Na sesji nieobecny był wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzech. 

Uchwała w załączeniu. 

 

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Krystyna Czapska złożyła pisemną interpelację w sprawie nieprzyjemnych 

zapachów pochodzących z funkcjonującej przy ul. Grodzkiej firmy „Kraskór” 

PPHU Krauzowicz. 

 

Burmistrz poinformował, że odpowiedzi udzieli w pkt. 10 „Odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania radnych”. 

 

 

Ad. 9. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący rady nie zabrał głosu w tym punkcie porządku obrad. 

 

 

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Burmistrz przypomniał, że na poprzednich sesjach radna Krystyna Czapska 

zadawała pytania w sprawie poruszonej w dzisiejszej interpelacji. Odpowiedzi były 

udzielane na bieżąco i bardzo precyzyjnie.  

Następnie odczytał pisma ze Starostwa Powiatowego w Legnicy (Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego) dotyczące podjętych działań w zakresie stanu 

technicznego komina na terenie firmy „Kraskór”: 

- postanowienie nr 32/13 z dnia 25.06.2013 r.; 

- decyzja nr 46/13 z dnia 20.08.2013 r. 

 

Radna Krystyna Czapska zabierając głos potwierdziła, że komin został wyłączony 

z eksploatacji, jednakże nieprzyjemne zapach nadal wydobywają się z tej firmy. 
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Ad. 11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 

Radny Jerzy Poznar przedstawił następujące wnioski (propozycje): 

 utwardzenia kostką brukową lub o podobnej nawierzchni, chodnika pomiędzy 

ulicami Bolesławiecką a Reymonta; 

Przejście pomiędzy ul. Bolesławiecką i Reymonta jest najkrótszą drogą do 

Gimnazjum nr l i kościoła, a dalej do centrum miasta. Aktualna nawierzchnia 

niedokończonej ulicy Reymonta jest o nawierzchni szutrowej, co znacznie utrudnia 

przejście szczególnie w dni z opadami deszczu. Odcinek proponowanego do 

remontu chodnika jest oświetlony i bardzo często używany przez naszych 

mieszkańców.  

 

 zmianę organizacji ruchu przy ul. Dąbrowskiego polegającej na: 

1. Wprowadzenie zakazu zatrzymywania i postoju po prawej stronie ul. Dąbrowskiego 

w kierunku ul. Bielawskiej na całej jej długości aż do ul. Bielawskiej i dalej  

od ul. Reymonta i ul. Bielawskiej po obu stronach aż do ul. Bolesławieckiej. 

2. Rozważenie wprowadzenia pierwszeństwa przejazdu ul. Dąbrowskiego w stosunku 

do ul. Niemcewicza. 

3. Utwardzenie szutrem części ul. Reymonta aż do ul. Ogrodowej, celem utworzenia 

większego parkingu przyszkolnego i dla wiernych przybywających do kościoła. 

Rozbudowa ulicy Bielawskiej w znacznym stopniu odciąży ruch samochodowy  

w Rynku. Celem udrożnienia przejazdu ul. Dąbrowskiego proponuje wprowadzenie 

zakazu zatrzymywania i postoju po prawej stronie w kierunku ul. Bielawskiej, a od 

ul. Reymonta i ul. Bielawskiej po obu stronach. Zakaz ten jest uzasadniony z uwagi na 

wąską jezdnię. Zmiana ta pozwoli na swobodny ruch dwóch pojazdów samochodowych. 

Natomiast zmiana pierwszeństwa przejazdu dla ul. Dąbrowskiego w stosunku do 

Niemcewicza nie będzie powodować zatorów i niepotrzebnych spowolnień.  

Powiększenie parkingu przy ul. Reymonta jest niezbędne ponieważ wprowadzenie 

zakazu zatrzymywania i postoju przy ul. Dąbrowskiego wymaga wskazania 

dodatkowych miejsc parkingowych. Jednocześnie nasuwa się konieczność 

wprowadzenia przejazdu z ul. Reymonta do ul. Ogrodowej celem łatwiejszego 

wyjazdu i wyjazdu z tak powstałego parkingu. 

Powyższe zmiany są niezbędne i przyczynią się do udrożnienia przejazdu przez nasze 

miasto co ucieszy wszystkich użytkowników zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych. 

 

 wyrównania (równiarką drogową) ul. Bielawskiej na odcinku od ul. Dąbrowskiego 

do przejazdu kolejowego przy ul. Kraszewskiego.  

Ulica Bielawska jest wykorzystywana przez mieszkańców Chojnowa jako droga 

spacerowa i rowerowa. Po ostatnich inwestycjach ziemnych nawierzchnia ulicy 

jest w fatalnym stanie (dziury, a po opadach błoto). 
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Informuje jednocześnie, że na terenie gminy w połowie odległości z Chojnowa do 

Białej realizowana jest inwestycja „budowa masztu nawigacji samolotowej".  

Na teren realizowanej inwestycji budowana jest utwardzona droga. Jest to 

przedłużenie ul. Bielawskiej. 

W związku z powyższym proponuje: 

- przedłużenie ul. Bielawskiej od skrzyżowania do wodociągów i przejazdu 

kolejowego - ulica na wprost, aktualnie zarośnięta droga polna - wyrównać 

wyrówniarką z wysypaniem kilku wywrotek pospółki. 

- wyrównać nawierzchnię aż do budowanej utwardzonej drogi w kierunku Białej. 

Przyjęcie powyższej propozycji pozwoli tanim kosztem uzyskać wspaniałą drogę 

spacerowo-rowerową z Chojnowa przez Białą do Rokitek. Realizacja tego 

pomysłu ucieszy niejednego mieszkańca naszego miasta. Dalej drogą obok 

„Hubertówki" duktem leśnym udać się na wypoczynek do Rokitek i to drogą bez 

konieczności mijania samochodów. 

 

Burmistrz zabrał głos w sprawie przedstawionych wniosków: 

ad.1. Obecnie trwają prace związane z przebudową i poszerzeniem ul. Bielawskiej.  

W planie zagospodarowania przestrzennego droga ta jest znacznie szersza.  

W najbliższym czasie będą prowadzone rozmowy na temat wykupu terenu od 

prywatnego właściciela na pas drogi (ul. Bielawska). 

ad.2. Zmiana organizacji ruchu przy ul. Dąbrowskiego (w pobliżu małego 

kościoła) została już przeprowadzona. Trwają prace związane z zamontowaniem 

znaków zatrzymywania i postoju – po prawej stronie. 

Natomiast chodnik łączący ul. Bolesławiecką i ul. Reymonta - wydział Urzędu 

przygotowuje plan sytuacyjny, polegający na wytyczeniu i sprzedaniu znajdujących 

się tam działek pod budownictwo mieszkaniowe. Następnie będzie można 

zaprojektować i zrobić tam chodnik łączący ul. Bolesławicką z ul. Reymonta. 

ad.3. W najbliższym czasie zostanie wysłana na. Bolesławicką równiarka i droga 

zostanie naprawiona. Planowany jest w najbliższym czasie paczerowanie ulic, 

również w tym rejonie – II etap. 

 

Radny Marek Łukaszewski zwrócił uwagę, że odcinek drogi - chodnik od  

ul. Wojska Polskiego do ul. Złotoryjskiej należy naprawić. 

 

Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że jeżeli będzie możliwość to służby miejskie, 

to zadanie zrealizują. 

 

Ad. 12. Sprawy różne. 

Radny Andrzej Matuszewski zabrał głos w sprawie bezpieczeństwa przy „Orliku”, 

ponieważ w godzinach popołudniowych często młodzi kierowcy aut przekraczają tam 

dozwoloną prędkość. 
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Radny Maciej Cieśla wnosi o podanie terminów odbioru śmieci z posesji, mieszkańcom 

miasta. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy w mieście są odnawiane przejścia dla 

pieszych, czy wszystkie przejścia będą tak wyglądały? 

 

Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że zostanie rozważona kwestia terminarzu 

odbioru śmieci z posesji. 

W sprawie odnawianych przejść dla pieszych poinformował, że na dzień dzisiejszy 

nowy wygląd przejść dla pieszych będzie tylko w miejscach newralgicznych w mieście, 

a w przyszłości będą tak malowane wszystkie przejścia w mieście.  

 

Radna Krystyna Czapska zabierając głos w imieniu mieszkańców ul. Krótkiej 

podziękowała burmistrzowi za remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy ww. ulicy. 

Następnie wyraziła słowa uznania za napisanie projektu na dofinansowanie remontu 

MOKSiR-u w Chojnowie. 

 

Burmistrz podziękował za słowa uznania. Następnie podziękował wszystkim 

pracownikom biorącym udział w przygotowaniu projektu, a szczególnie sekretarz miasta. 

 

Radny Czesław Podhorodecki zwrócił się z następującymi pytaniami: 

- na jakim etapie jest realizacja wspólnej z Gminą Wiejską Chojnów inwestycji 

związanej z kanalizacją; 

- czy w przygotowywanej koncepcji remontu MOKSiR-u, będzie zaznaczone, żeby 

elewacja była pomalowana farbą zmywalną. Budynek tej placówki jest tak 

usytuowany, że może być niszczony malowidłami sprayowymi. 

 

Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że w ostatnim czasie młodzi mieszkańcy 

coraz mniej malują elewacje sprayami. Szanują to co zostało odnowione. Dodał, że 

będzie można pokryć elewacje farbą zmywalną. 

Natomiast, gdy chodzi o kanalizację, to miasto ma wspólną z Gminą Wiejską 

Chojnów aglomerację. Jeżeli chodzi  o realizację przedsięwzięć to zarówno gmina jak 

i miasto same realizują swoje inwestycje. 

Natomiast jeśli będą jakieś programy pozwalające usprawnić działalność oczyszczalni, 

i będą korzystne dla miasta, jego mieszkańców, np. programy związane z regionalnym 

Programem Operacyjnym, to będą one realizowane. 

 

Radny Czesław Podhorodecki chciałby wiedzieć, czy wiadomym jest, gdzie (w którym 

miejscu) gmina wepnie się do miejskiej kanalizacji? 

 

Burmistrz poinformował, że w opracowanej aglomeracji (mapa miasta i gminy) są 

wskazanie miejsca wpięć kanalizacji z terenu gminy do oczyszczalni ścieków. 
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Radny Marek Łukaszewski uważa, że należy zastanowić się nad wspólnym złożeniem 

wniosku o dofinansowanie inwestycji wodno-ściekowej. Wspólne działania umożliwią 

otrzymanie środków unijnych. 

Wniosek gminy został odrzucony, ponieważ otrzymali mało punktów. W przypadku 

wspólnej inwestycji - wspólnego wniosku - jest szansa otrzymania środków na 

inwestycję, z korzyścią dla miasta i gminy. 

 

Burmistrz miasta w odpowiedzi poinformował, że miasto ma przygotowaną koncepcję 

– program funkcjonalno-użytkowy, związany z modernizacją oczyszczalni. W tej 

chwili oczekuje się na odpowiedni program, który nie spowoduje drastycznej 

podwyżki ścieków. Program funkcjonalno-użytkowy opiewa na ok. 12 mln zł. 

Możliwość pozyskania środków z NFOŚ w ramach środków funduszu spójności                

z Gminą Wiejską Chojnów wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, czyli ponad 

60% kosztów. Z wyliczeń wynika, ze miasto musiałoby wyasygnować ok. 5 mln zł 

własnych do tej inwestycji. Natomiast korzyść gminy, jest taka, że ma dwie inwestycje 

już zrealizowane (kanalizacja w Rokitkach i kanalizacja Rokitki-Brzozy), które nie 

otrzymały żadnych dotacji, w ten sposób gmina wiejska mogłaby pozyskać środki na 

zrealizowane już inwestycje.  

Uważa że powinien działać odpowiedzialnie, miasto posiada oczyszczalnię, która 

stopniowo jest modernizowana. 

 

 

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. 15.50. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Chojnowa 

 

Jan Skowroński 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Maria Zawiślańska 


