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Protok61 or XXXlIl/13
 
z sesji Rady Miejskiej Chojnowa
 

z dnia 26 wrzesnia 2013 r.
 

XXXlii Jl:( Rady Mi jskiej hojnow3 otworzy{ Przewodnicz<:tcy Rady Jan Skowrollski. 
Obrady rozp cz to 0 godz. 13.00. Po powitaniu radnych i gosci prz wodnicz'lcy 
twi rdziJ, ze na ustawowy stan 15 radnych na sali jest 15 radnych, co stanowi 

quorum, prz kt6rym Rada moze obradowac. 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli m.in.: 
I. Jan Serkie - Burmistrz Miasta 'hojnowa 
2. Brygida Mytkowska - S kretarz Mia ta hojno\ cl 

• 
3. BOCTlIIlliia Truta - Skarbnik Miasta Chojnow3 
4. Mieczyslaw Kasprzak - W6jt mi y hojn6w 
5. Edward Kosnik - Dyrektor Ch KiM 
6. Bolestaw Jakubiak - Kierownik Przychodni R jOl1owej \"l Chojnowi 
7. Stanislaw Horodecki - Dyrektor MOK iR \v hojno\ ie 
8. Grazyna Babiarz - Dyrektor Przed zkola Miejski go Nr I w Chojnowie 
9. Iwona Faluta-Borys - Dyrektor Przed zkola Miejskiego Nr 3 w hojnowie 
10. Mariti Szklarz - Dyr ktor zkofy Podstawow j r 3 w Chojnowie 
11. Izbieta Borysewicz - Dyr I<.tor 'zko1y Pod tawowej r 4 w Chojnowie 
12. Elzbieta aJat Dyr ktor imnazjum r I w hojnowie 
13. ndrzej Urban - Dyrektor Gimna Jum r 2 W 'hojnowi 
14. Magdalena zapska - Wic dyrektor Gimnazjum 'I' I hojnowie 
15. Naczelni y Wyclzia16w rz du Mi j ki go w Chojnowie 
16. Mie zkan y 11liasta 

• Ad. I. Otwarcie sesji. 
Prz wodniczClcy rady otworzyl XXXIII sesj'X Rady Miejskicj Chojnowa, powital 
przybytych radnych i gosci. 

W zwi'l.zku z brzrnieniem § 35 u t. 2 Statutu Miasta Chojnowa, przewodnicz'l.cy
 
wskazal osobie z publicZllosci, kt6ra llstawila sprz~t filmllj'l.cy w miejscll niewlasciwym,
 
aby prz -Ia na miejsce pr eznaczone na sali obrad dla publicznosci. Poniewaz
 
wymieniona osoba nie podporzCl.dkowafa si~ zaleceniom przewodniczCl.c go,
 
obrady sesji zosta-ly prz fwane.
 

Po przerwie na sali obrad obecnych bylo 15 radnych.
 
Przewodnicz.<lCY rady ponm nie zwrocil sit( z pro 'bq do mi zkaJka mia ta 0 prz ni ienje
 
sprz<.(tu nlmuj'lC go na wskazane miejsce - galeria sail. Poniewaz mit': zkaniec
 
miasta po raz kol joy odm6wi~ przeniesienia sprzl(tu, sesj po raz drugi przerwano,
 
przy czym przewodnicz'lcy przeprosit przybylych gosci za zaistnialCl syruacj((.
 



..
 

odzinie 15.00 przewodniczqcy mdy wznowil obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej 
hojno a. Stwierdzil, ze oa ustawowy stan 15 radoych oa sali jest 14 radnych, co 

stano i qu rum przy ktorym Rada maze obradowac. a sali obrad nieobecny byl 
radn ~aw Podhorode ki. 

Ad. 2. Przedstawienie porz~dku obrad.
 
W trakcie prz d tawiania porz'ldku obrad na aIC( obrad przybyl radny i3W
 
Podhorodecki. a sali obrad oa ustawowy stan 15 radny h na ali byto 15 radnych,
 
co stanowi quorum, przy kt6rym Rada moze obradowac.
 

Przewodnicz'lcy Rady przedstawit zebranym por qdek obrad XXXIII sesj i: 
I. Otwarcie sesji. 

•
 2. Prz dstawienie porz'ldku obrad.
 
3. Przyj~ i protokolu z sesji Nr XXXI 1 z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
4. Sprawozdanl Burrnistrz3 z pracy l11i dzy sesjami. 
5. Raport 0 tanie 0 \viaty. 
6. Analiza 0 'wiadcz nmajqtkowych. 
7.	 Podj~cie uchwal: 

a) w sprawie zaciqgniC(cia pozyczki w Wojew6d kim Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroclm iu; 

b) w sprawie zmiany Wie)o)etni j Pragno y inan owej na lata 2013 - 2019 
Mia ta hojnowa; 

c) w sprawie miany budzecie Miasta Cbojnowa na 2013 rok; 
8. Infol1nacja z wykonania budzetll a I p61roc e 20) 3 roku: 

• 
a) chwala R gionalnej Izby Obrachunkowej w prawie opinii 0 przedlozonej 

przez Bunni trza Mia ta Chojnowa informacji 0 przebiegu vvykonania 
budzetu Miasta hojnowa za I polrocze 2013; 

b) opi.nia Komi ji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojno\\ a 0 przebi gu wykonania 
budZetu Mia ta hojnowa 0 k ztaltowaniu si ieloletni j prognozy 
finansowej oraz infonnacji 0 przebiegu wykonania planow finansowych 
instytucji ku)tury i Przychodni Rejonowej za pierwsze polroc e 2013 r.; 

c) dyskusja' 
d) przyj cie informacji 0 prz biegu wykonania budzetu Miasta Chojnowa 

za I potrocze 2013 roku. 
9. Interpelacje i zapytanja radnych. 

10. Jnfonnacje i komunikaty Przewodnicz'lcego Rady. 
II. Odpowiedzi na interpelacj i zapytania radnych. 
12. Wo)ne wnio ki, informacje 1oswiadczenia.
 
)3. Sprawy rozne.
 
14. Zamkni~cie obrad. 
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Ad. 3. Przyj~cie protokolu z sesji Nr XXXII/I3 z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
a" przyj ciem protokolu Nr XXXII/l3 z 29 sierpnia 2013 r. radni glosowali 

j dnomyslni . Na sali obrad obecnych byio 15 radnych. 

Ad.4. prawozdanie Burmistrza z pracy mj~dzy sesjami.
 
W rym punkcie porzqdku obrad Burmistrz Miasta przedstawii sprawozdanie
 
Z pracy w okre ie ad dnia 29 sierpnia 20 t3 r. do dnia 25 I,: I eSnia 201 r.
 
Szczeg610we spnn~ ozdanie stanowi zalq znik do niniej zego protokolu. 

• 
W tTakcie przedstawiania sprawozdania (pkt. 5. - zakr u \Vydziahl Rozwoju 
Go podarczego) bunnistrz zwrocit si~ do nacz lnik Wydz. RG 0 przed ·tawienie 
proj k1U vvykonawczego (architektura) prz budowy i rozbudowy budynku 1iejskiego 
O'rodka Kultury, Sportu i R kr acji w hojno\ i - pokaz multim dialny. 

Radny Czslaw Podhorodecki zabral glo \: prawie parkin()u przed budynki III 

MOKSiR-u. Uwaz3, ze w planach mozna bylo uj'lC j go powi ksz ni . 

Burmistrz wyjasniL z miejsca parkingowe b~d'l przy stadionie, Z ktorego b~dzie 

mozna skorzy tae. 

Radny Jerzy Poznar wfocd si~ z pytaniem Ja j jest raIny termin realizacji tak 
duzej inwe tycji? 

• 
Bunni trz wyja~ni!, ze jednym Z \i arllnkow inv. stycji je t t n111n realizacji. tl 
firmy, kt6r zajmujq si duzymi inw stycjami np. firma zajmlljCl,Ca si~ budow(l 
basenu lub "Domu Schrama". 

Po zakon zeniu dyskllsji bumlistrz kontynuowai ww. sprawozdanie. 

Radny Jerzy Poznar zwrocii si z pytaniem jakie byty przeslanki wydania 
odmownej decyzji okreslenia srodowi kowych mvarunkowan na realizacj~ i.nwestycji 
po. "Budowa stacji demonta2:u pojazd6w wycofanych z eksploatacji przy ul. Okrzei? 

Burmistrz wyja 'nil ze prze lankq odmowy byla niezgodnosc z miejscowy planem 
zagospodarow3nia prz strzennego. 

Radny Maciej iesla zwrocil si z pytaniem, co b~dzie robione z kiadkq na rzece 
Skora, lqcz<tcq ul. Grodzkq z ul. Sienkievvicza? 



Burrnjstrz przypomnia~; ze infonnowa~ radnych, ze z chwilq wyremontowania kladki 
letc 'lcej ul. Brzozowq Z ul. Radawickq, rozpoczn'l sil;( prace nad projektem klad ) 
hlCZqCej ul. Paderewskiego z ul. Matejki. 

Radny ze taw Podhorodecki zwr6cil sil;( z pytaniem, jakie S'l koszty wita zy? 

urmistrz poinformowal, ie informacj~ na temat koszt6w witaczy plzekaze w punkei 
.,sprawy rozll ,z t 0 co pami~ta to ok. 30.000 zL low tycj wykonala chojnows a 
Irma ,0 kar'. 

• 
Ad. 5. Raport 0 stanie oSwiaty. 
Pani Miroslawa Kamu1ska, illsp. ds. OS\ iaty, prz dsta ila ,Rap0l1 0 ytuacji oswiaty 
mia ta Chojnowa \ roku szkolnym 2012/20 I r." opracowany na po tawie 
infofmacji uzyskanych od dyreklor6w zk' I i pr ed zkoli. 
Szczeg()lolVa informacja stanowi zalqcznik do niniej zego protokolu. 

Radny Andrzej Matu z ki w uzupelni ~nju om' wil dolnoslq: ki ranking zk61
 
w rozgrywkach sportowych - osi<tgni~cia ehojnow kich szkol.
 

Ad. 6. Analiza oswiadczen maj~tkowych.
 

Przewodoic 'lcy rady odczytal analiz(( oswiad 11 majq.tkowych za 2012 rok
 
radnych Rady Miej kiej eho·Dowa.
 
Na tl;(pni burmi trz prz d tawil inforrnacj w sprawL analizy oswiadczen
 
maj'ltko'V ych za 2012 r. podl glych mu hlzb.
 
Pr_ed tawione analiz) tanowiq zalqczlliki do nif1iejs~e 0 protokolu. 

• Ad. 7. Podj~cie uchwal.
 
W tym punkcie par qdku obrad przewodnicz'lcy Rady przedstawi! projekty
 
lIchwal, nast@nie przystqpiono do glosowania. Podcza realizacji tego punktu na
 
ustawowy tan 15 radnych, obecnych na sali bylo 15 radnych.
 

a)	 Uchwala Nr )L'(XlIJJ16S/13 w sprawie zaciqgni((Cia poi;yczki w Wojew6dzkim 
Funclu zu OchJony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu; 

,,Za' przyj ciem uchwaly gtosowano jednomyslnie. Podczas glo owania na sali 
obrad na u ta owy stan 15 radnych obec.nych byto 15 radnych. 
Uchwala w al'lczeniu. 

b)	 Ucbwala Nr XXXllIJ166/J3 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2013 - 20 19 Miasta Chojnowa; 
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"Za" przyjl(ciem uehwa1y g{osowano jednomyslnie. Pode as gtosowania na sali 
obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych by to 15 radnyeh. 

chwala zalqczeniu. 

c) chwala r XXXIII/167ft3 w sprawle zmlany w budzecie Miasta 
hojnowa na 2013 rok; 

,Za" przyj cicm uchwaly glosowano jednomyslnie. Podezas glosow3nia na sali 
obrad na u ta\o\ owy stan 15 radnych ob enych byte 15 radnych. 

cll ala w zalqczeniu. 

Ad	 8. Informacja z wykonania budietu za I polrocze 20J3 roku: 

• 
a) Uchwala Regiooalnej lzby Obrachunkowej w sprawie opinti 0 przedloionej 

przez Burmistrza Miasta Chojnow3 informacji 0 przebiegu wykonania 
budietu ~fiasta bojoowa za I polrocze 2013; 

Prz 'vvodniczqcy raoy przedstawi I zebranym Uchv al If 1I1215/20 13 kladu 
Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachullkowej e Wrodawiu z dnia 10 WI' .nia 2013 r. 
w sprawie opinii 0 przedlo:lon j przez Bunni trn Miasta Chojnowa infonnacji 
o przebiegu wykonania budzetu miasta hojnowa za I p61rocze 2013 roku. 

b)	 opinia Komisji Rewizyjnej lbdy lVliejskiej Chojnowa 0 przebiegu wykonania 
budietu Miasta Ohojnowa, 0 ksztaltowaniu sift wieloletniej prognozy 
finansowej oraz inforrnacji 0 pr~ebiegll wykooania planow tinansowych 
instytucji kultury Ii Przychodni' Re.ionowej za pierwsze polrocze 2013 r.; 

• 
Przewodnicz<lcy Komi ji R wizyjnej Jan Tarkow ki przedstawil opini« Komi Ji 
Rewizyjnej Rady Mjejskiej Chojnowa 0 prz bi gu wykonania budzetu Mia ta 
Chojnowa za pielw ze pOlIO ze 2013 roku 0 ksztaho\ aniu si« wieloletniej prognozy 
finansowej oraz 0 przebiegu wykonania planow finansowych in~tytucji kultury 
i Przychodni Rejonowej. 

c) dyskusjaj 
Po przed tawieniu ww. opinii przewodnicZ4cy rady otworzyl dysku J~. 

Nikt Z obecnych na ,ali obrad nie wyrazil chl(ci zabrania glosu w dyskusji. 

d)	 przyj~cie informacji 0 przebiegu wykonania budietu Miasta Chojnowa 
za I p61rocze 2013 roku.; 

"Za" przyj~ciem , lnformacji 0 przebiegu wykonanja budzetu Miasta Chojnow3 za 
pierv sze p61rocze 2013 roku, 0 ksztahowaniu 5i« wielol tniej prognozy [Ulan owej 
oraz 0 przebiegu wykonania plan6w finansowych instytucji kultury i Przychodni 
Rejonowej" glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali obrad na 
ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 15 radnych. 
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Ad. 9. lnterpelacje i zapytania radnych.
 
Nikt Z obecnych na sali nie zabral gl05u w tym punkcie pOfzqdku obrad.
 

Ad. 10. uformacje i komunikaty przewodnicz~cego Rady.
 
prz wodnicz~cy rady abierajqc glos poinformowaI, ze w dniach 13 - 17 wrz 'nia bl".
 
w 'hojnowi. przeby\ ali goscie z zblizniaczon go miasta Commentry ( rancja) .
 
. a t pnie przekazal pozdrmvi nia chojnowskim radnym od radnych z olllmentry.
 

odal z gosci byli pelni podziwu przeprowadzonymi zmianami w rni ci 
szczeg61nl w zakr sie architektury. 

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnycb.
 
Bul'mi trz poinformowal, ze odpowiedz na iot rpelacje'(. poprzednie se ji zo tata
 
przekazana radnej Krystynie Czap kiej.
 

Radna Krystyna Czapska pot\vi rdzila ot.rzymanie \0 w. odpowiedzi. 

Radny Maciej Ciesla opu' eii sal(( obrad.
 
Na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych ob cnych byto 14 radnych.
 

Ad. 12. Wolne wnioski, illformacje i oswiadczenia.
 
Radny Jerzy Poznar zabieraj'lc glos zaproponowat by upol' qdkowac mi jsca na
 
sali obrad, aby w przyszlosci unikn'lC sytuacji, kt6ra miala miej c w dniu dzisi jszym
 
na pocz'ltku sesji.
 
Nalezy wyznaczyc (oznakowac) miejsca dla 0 6b aproszonych, mieszkanc6w
 
i medi6w. porzGl.dkowanie ww. sprawy usprawni prz bieg obrad ji.
 

Nast((pnie radny J rzy Poznar przecl tawil nastE(puj'lce wnio kj (propozycje): 
•	 popraw> nawierzchni ul. Bielaw ki j do ul. Boguslawskiego (prz jkie z plyt 

betonowych); 
•	 powi((k zenie parkingu przy ul. Reymonta do lIl. Ogrodowej; 
•	 wy t'lpienie z wnioskiem do Starostwa Powiatowego 0: 

o	 naprawt:( nawierzclmi ul. Kolejowej pod wiaduktem, 
o	 naprav,t:( nawi rzchni uL P. Skargi (dziury i przetomy wj zdni), 
o	 ustawienie tabLic infonnacyjnych 0 \vysoko "ci ,. iaduktu 3,4 ill 

przy ul. Kolejowej' 
•	 uzupelnienie oznakowania pionowego 0 nastt(puj'l.ce znaki: 

o	 na ul. Dqbrowskiego przed skrzyzowaniem z ul. Reymonta (jad'lC w 
kierunku ul. Bielaw kiej) znak DI z tabliczkq H15a - odwr6cony 0 90 
stoPI11 , 

otaki sam znak naleiy ustawic przy ul. Dqbrowskiego przed wjazdem 
na ut. Bielawsk'lz tabliczk'lHI5a. 
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o	 przy ul. Bielawskjej Uadqc od strony wodocjqg6w) przed wjazdem na 
skrzyzowanie z ul. D'l.browskiego ustawie znak A7. 

o	 na skrzyzowaniu ul. Dqbrowskiego przed skrzyzowaniem 
til. Malachowskiego ustawie tablic~ informacyjn'l 0 zalecanym 

objeidzie ul. Bielawskq w kierunku Bolestawca. 

Radny ze law Podhorodecki odniasl si~ do wnioskaw radnego Poznara dotycZ<tcych 
o nakowania ulic w miescie. Uwaza, le w Chojnowie jest a dUlo znakaw drogowych
 
- szc 61nie na ul. Bielawski j.
 
Nast pnie poruszyl spraw~ oswietlenia ulicznego na ul. Legnicki 0. WClZa ze lampy
 
przy ul. Legnickiej za paino si~ wlqczaj'l..
 

Radny Jerzy Poznar odpO\viadaj<tc radnemu Podhorode kiego powiedzia1 ie j zeli
 
w mi scie buduj i~ obwodnic~ odciqzajqc'l ruch w Rynku i rna bye ona ulicq gl6wnq,
 
to musi bye dokladnie i prawidlowo oznakowana.
 

Bum,istrz poinfonnowal, ze w nliesci je t y. t m os\vi t1enia wl'l.czaj<.lcy si~
 

astronomicznie. Powodem p6znego whtczania i~ o'wietlellia mogq bye anomalia
 
pogodowe.
 

Ad. 13. Sprawy rozne.
 
Radny Jacek Chopkowicz zwr6ci~ it( z pytaniem, czy jest mozliwa likwidacJa zalewiska
 
wody, ktare tw rzy sit( po opadach na skrzyzowaniu ulic: iernna - D'lbrowski o?
 

Pan, "'dwarcl Kosnik, dyrektor ChZGKiM, poinformo\val, ze spraw3 zostanie zbadana. 

Pan Mieczyslaw Kasprzak W6jt Gminy Chojnow, zabierajqc glo zwracil sit:( z prosb<.l 
o w p6lprac miasta i gl11iny Chojn6w w zakr i :
 
- tennioarzu organizacji rom go rodzaju impr z'
 
- porozumi 11 w prawi prowadz nia gimnazjaw (w obowi¥uj'lcych dokwnentach
 
brakuj dw6ch mi ~ cowosci z terenu gm.iny - Witk6w i Biala KoH'ltaja);
 
- zlo'ienia wsp61nego wniosku 0 dofinansowanie inwestycji - kanalizacja (gmina)
 
i Illodernizacja oczy zczalni (miasto).
 

Bumli trz w odpowiedzi poinformowal, ze imprezy w O1leSCle nie S<.l celowo
 
organizowane w dni, w ktorych rowniez odbywaj'l. sil( imprezy w e,'Dlinie. Przykladem
 
mogq bye imprezy Otw;;u1e Dni w Piotrowicach" i ,,Dni Chojnowa" odbywaly si~
 

w tym samym tenninie, co ni bylo zami rzone. Organiza ja "Dni Chojnowa"
 
rozpoczyna i~ juz Z pocz'l.tkiem kaZd go roku. Duzo c a u zajmuj<.l uzgodnienia
 
Z zespolami. Termin t j imprezy znany byl dUlo wL:zesniej ..
 
W zakresie gimnazj6w to rzeczy\viscie naleZy pewne rzeczy skorygov.·ac i uaktualnic.
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Natomiast w zakresie gospodarki wodno-sciekowej to gmina skladajqc wnio k 
odzyska zainwestowane juz w kanalizacj~ srodki, natomiast miasto b~dzie musial 

yasygnowac srodki na modernizacjl'( oczyszczalni. 
ia to wykonalo projekt modernizacji i progr;:un fimkcjonalno-uZytkovvy oczyszczalni 

,ci k6w (z' cunko\ y koszt tego zadania - ok. 12,5 min zl). Dodatkowym 
utlUdni ni m j t brak projekt6w technicznych modemizacji. Wykonanie tego zadania 
pol galoby oa a adzi proj ktuj-buduj. 

h GKiM zlecd wykonanie innej firmie przygotowanie wst€(pnego projektu (wra 
z k ztorys m) modernizacji oczyszczalni. ast((jJnj JaLezatoby sil'( przeanalizowa 
i przeliczyc mozliwosci budzetowe miasta zwi'l.zan z tq in stycjq. 
PodkreSlit, z je, t za vrp6lprac(l. z Gmjnq Wiejska hojn' w. Zapewnil ze t mat 
wsp6lnego zlozenia wniosku w zakresie ospodarki wodoo-sci kowej zostani 
ponownie prz analizowany, po otrzymanill w. material6w (drugiego proj ktll). 

Radny z slaw Podhorodecki uwaza ze przygotowuj'l.C si do inw tycji powinno 
iG znac c n~ minimaln'l i maksymalncl danego za ania. Dodal wsp6lpra a 
pomi~dzy mia tern i gmin'l. powinna bye. 

Przewodniczqcy rady zabieraj'l.c glos poinfofmowal, ze pi mo 0 wsp6lnym zlozeniu 
wniosku 0 dofmasowanie inw stycji \ zakre ie gospodarki wodno-sciekowej bylo 
analizowane na posieclzeniach komisji. JednakZ sprawa nie lostala je cze 
zakonczona i ponowni zo (anie poddana analfzie. 
Radny Marek Lukasze\ -ki z\vrocil i z pytani ill na jakiej podstawie firma 
wyliczyla koszt mod rniz cji oc y zc alni na 12,5 min z1, jesli nie rna projektu 
t hni ~ n oo? 

Burmistrz wyjasnit ze zlecono firmie przygotowanie projektu, jak oez zezalnia 
powinna wygl'l.dac. Przygotowano koncepcje modemizacji oczys2czalni z ktorej 
mozna nast~pnie wykonac program funkcjonalno-uZytkowy i wyliczyc koszty 
inwestycji. Wyliczenia zrobita firma, kt6ra si~ w tym sp cjalizuj . 
Cen inwestycji ustali przetarg. Miasto musi bye przygotowane do kazdej kwoty. 

alezy zauwazyc, ze dofinan owanie wsp61nego wniosku moze bye do 85% 
ko ztow kwali -lkowanych. a spotkaniu m6wiono, ze mozna liezyc na 60-65% 
koszto w kwaIi fi kowanych. 
W zwiqzku z POwyz5zym po tanowiono zmodernizowae oczyszczalni~ winny spos6b 
i podj<:(to decyzj~ 0 przygotowaniu innego proj ktu modernizacyjnego z w t~pnym 

kosztorysem inwestycji. 

Radl1Y z law Podhorodecki przypominat, ze byly juz plany wsp61nej kanalizacji
 
z innymi gminami, jednakZe koncepcja upadla.
 
Uwaza ze dzisiejsze dziaJania zmierzaj'l. w dobrym kierunku.
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BurmistTz wyjasnil, ze w przesztosci istniala Unia Gmin Sl'l.skich, do kt6rej naf talo 
rn.in. miasto Chojn6w. Zwiqzek podzielii sil:( w momencie wykanania tudiu 

onalnosci, z kt6rego wyn ikaty sumy optat za scieki (14-17 zllm)). W zwi'l.zku 
z powyzszyrn zo ·ta1a podj~ta decy/ja 0 wycofaniu si~ z Unii. 
J dnocz 'nie zad klarowana, ze mjasto przyjmie kazd'l ilose sciek6w za cen~, 

kt6ra abo i'l.zuje mi zkat1cOw - na podstawie sciekomierzow. 
Taryfa a scieki b~dzi dokladnie wyliczona. 
Ma nadzi' ze drugi projekt modernizacyjny minirnalizuje ko 'zty modernizacji 
i b dzi mozna zlo'" yc wspolny wniosek z Grnina Wiej k'l. Chojn6w. 

Ad. 14. Zamkni~cie obrad.
 
W zwiqzku z wyczerpaniem porztldku obrad Prz wodnic 'lcy Rady Mi jskiej
 
zamknql obrady sesji Rady Miejskiej hojnow. Jednocze 'nie podzi~kowal
 

radn~ m i go' ciom za udzial w obradach. Obrady zakonczono 0 god . 17.45.
 

Przewod nicl~cy 

Rady Miej ki bojnowa 

Jail 

PrOlokolowala: Maria Z(7wi ~1(lJisk(l 
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\ Sprawozdanie 512013
 

z pracy Burmistrza Mias!a Chojnowa w okresie od dnia 29 sierpnia 2013 r. do dnia 25 wrzcinia 2013 r.
 

zloi.one na sesji Rady Miejskjej Chojnowa w dniu 26 wrze§nia 2013 r. 

Z zakresu Wydzialu Roz\Voju Gospodarczego m.io.: 
I. Przebudowa Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z..'lj~la J mlej ce \ kategorii Obiekty 
Rewitalizowan Rewaloryzowane w JUbiJeuszowej X Edycji Konkursu Dolnosl~ska Budowa Roku 2012. 
2. Kontynuowane S,\ prace pay:
 
- remoocie i konserwacji wnl;trza Baszry Tkaczy,
 
- ociepleniu elewacji budynku Pned zkolaljejskieg r 3,
 
• budowie nawierzchni ulic: On -owej i Konopnickiej. 
3. Zakoiiczono i odebrano budo\ l( ul.Bielaw kiej od ul.Bole lawiecl:dej do ul.Dq,browskiego wraz z odwodni niem raz 
oswietleniem drogowym. 
4. zakOllczono przebudowy sieci wodociqgawej na odcinku d I cji u.zdatniania wady p zy ul.Biela\ ki j do ul.Chmi Inej; 
wykonawca zglosil inweslycj~ do odbioru. 
5. Ogloszono przelarg nieograniczon, na prLebudow~ i rozbudowl( budynku MOK$iR. Za lani rrzymalo pine wniosk wane 
dofinansowanie w ramach fundusztl RPOWD w wysokosci 84,99% tj. 6.519.629.32 PL . 
6. Ro "trzygni~to przetarg nieograniczony na wykonanie alejek na cmentarzu k munaln Ill. fnwestycja zaplanowana jesl 
do wykonania do 31 paidz:iernika br. 
7. Zamonlowallo 5 szt. lawck parkow, ch. 
8. Przeprowadzono kontrol~ url.ll.dzeo na ogrodach zabaw i naprawiono usz.!<odzone elementy. . 

_. Prowadzone S'l. prace przy odnowieniu omakowania poziomego - pnejscia dla pi zych. 
10. Prowadzone Sq, prace malarsko-konserwacyjne kladki dla pi zych przy targowi u miejskim. 
II. Koszone S,\ tereny miej kie j skarpy rzeki ni obj~t aJoroczuym utrzymani m teren6w ielotlych. 
12. Trwa remont i malowanie koszy ulicznych. 
13. Wykonano Jl clap napraw cz.qslkowych nawierzchni jezdni. 
14. Podpisano z Powiatowym ~denJ Pracy urnowl( na zatrudnienie 6 os6b od 17.09 do 31.12.2013r.w ramach prac 
publiczn ch. 
15. a bie~co podlewano kwialy w doni acb j kolumnach kwiatowych. 
16. Kontynuowane Sq prace przy izolacji zachodniej cZl(sci fundam nl w BibLioteki Miejskicj z wye~ponowaniem fragmentu 
muru obronnego. 
17. Pomalowano pomie zczenia le.kcyjne i klalki chodowe w Szkole Pod t8\VOwej Nr 4 oraz zalozono ptytki ceramicznc na 
schodach prq wejsciu do zkoly od strony ba I.:nu. 
18. Zorganizowano prace pofecznie-uzyteczn dla grupy 35 bezrobotnych, podopieczny h MOPS w okresie 02.09 - 31.12.20 13r. 
19. Prowadzone q prace malarsko-kon erwatorskie na terenie Oczy zczalni Miejskiej. 
20. Oddelegowaoo do Zakladu Remontowego CHZ K' 11 dw6ch pracownik w do prac przy odbudo\ ie nawieILchni po 
wykooanych przyl'l.czach wodnych. 
21. ZalOi-ono 3.068 kont wym iarowy h opla! za go podarowanie odpadami kOllllJuaJn III i \ tylll 1.560 k nt dla w/a~cicjeli lokal i 
sp6ldzieJczych. 

e Z zakresu Wydziatu Gospodarki Gruntami f Ochroll)" Srodowiska m.in.: 
). Sprzedano: 
* w drodze bezprz.etargowej:
 
- Iny lokale mieszkalne na rzecz oajemc6w z zaslOsowaniem boni rikaty na I<\czn~ kWOI~ 51 855 zl
 
* w dIodze przetargu uSlnego nieograniczollego:
 
- nieruchomosc zabudowanC\. garatem przy ul. Samorz<tdowej 708 kwot« LO 100 zl.
 
2. W celu uregulowania Slanu prawnego nieruchornosci ,dokonano zarniany dzial k ze Wsp6lo0lq Mieszkaniow'l. przy ul. Kr6lowej 
Jadwigi, z dop/atq, na rzecz miastakwoly 8 394 zl, 
3. Zawarto 6 um6w dzierzaw gruntu - oa ogrody prl.ydomowe i pod pawiJolly handlowe na tarOO\ i, ku miej kim, 
4. Wydano dwie decyzje z u~du na podzial dziaJek przy ul.Dllbrowskiego w celu wyd ielenja dziaJek zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi wielor dzinnymi. 
5. Wydano dwa pOSlanowienia pozytywIJie opioiujq,ce podzialy dzialek, pod wzgl dem zgodnoki z planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta, p /Ol.onycb przy uJ.Legnickiej. 
6.	 WydaIJO 10 wypis6w z miejscowego pLanu zagospodarowania przestrzeru.ll;:go miasta. 
7.	 Ogloszono przelllrgi ustne nieognmiczone na przedaz:
 

- dzialki zabudowanej garazem prJ;y ul.Witosa,
 
- lokalu mie zkablego prz), ul. Lcgnickiej 16/5.
 
- dzialki zabudowanej ramN belonow<\. przy ul.Fabrycznej.
 

8 . Wydano zaswiadczellie 0 zmiani naz\ y ulicy. 
9. Z zakresu nadzoru Dad go podark,\ drzewostanem: 

- prL)' ul.Piotrowickiej - wydano decyzj/i: zezwalaj~c'l. na usuni~ie uschniytego drzewa gatunku kaSZlanowiec. dla osoby 
fizycznej Z obowi'lZk_iem nasadzenia dw6ch drzew. 

- pay ul Ze.romski g • wydano decyzj~ zezwalaj'l.C'\ na uswli~cie usychajqcego, zagrat.aj'l.cego drzewa galunku sosna dla 
osoby Iizycznej Z obowi<\.zkiem nasadzenia dw6ch drzew. 



10. Z Z<1.kresu oddzialywania na srodowisko wyelano: 
* dwic decyzje umarzaj<tce poslr:powanie w sprawie okreslenia 'rodowiskowych uwarunkowail na realizacj(( nastl(puj<tcych 
przedsi~wzir;:c: 

- rozbudowa hali produkcyjnej i budynku socjalno-biurowego na terenie firmy "RMA POLSKA" sp. z 0.0. ul. lutycka 
w Chojnowie, 

- rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynk6w przy ul. Kokiuszki 22 w Chojnowie dla osoby fizy znej, 
* decyz.jt: odmawiajqq okreSlenia sTodowiskowych uwarunkowan na realizacj~ inwestycji pn. "Budowa staeji demontaztl 
pojazd6w wycofanych z eksploatacji przy ul.Oknei dla - Blacharstwo Lakieroictwo Handel Jan Kawka. 

Z zakresu Wydzialu Spraw Obywalelskich m.in.: 
1.	 Dodalki mieszkaniowe: przyj~to 49 wniosk6w 0 przyznanie dodatku mie zkaniowego; rozpalTZono 36 wnio k6w przymaj'lC 

dodalki mieszkanio na kwot~ ,086,18 I. (wyelano 36 decyzji p Z lyvmycb). 
Za miesj~c rx 2013 wyplacono dodatki Inieszkaniowe na kwot~ 44.76879 zt. 

2. Dowody 0 obiste: przyj~lo 107 wnio k6w, wydan 101 dowod6 oobistych. 

Z zakresu Urzfdu SlaOlJ Cywilnco o m.iu.: 
I. Wydano: I~ de yzji administraeyjnych i 8 zaswiadczell do lu u konkordatowego,
 
? porZ<:\.dzono: 18 akt6w maIZeJ'lslwa, 4 akly urOdZ.el'I, 8 akt \ zgonu.
 
3. Zalatwiono I J4 spraw Z biurem ewideneji ludnosci i C, 123 \ nioski 0 wydanie odpi 0\ akt tanu cywi Inego. 
4. prawdzono okolo 135 wniosk6w 0 wydallie dowodu osobistego. 
5. Wy lana 3 wnioski do Prezydenta RP 0 nadanie medaJu za dtugoletnje po ycie malzeriskie. 

Z zakresu Wydzialu Organizacyjnego, Oswiaty i Zdrowia m.in.:
 
Zarzqd.zenia dOlyczyly:
 
- zm ian w bud.Zecie Miasta Chojnowa na rok 201.3;
 
• powolania komisji do przeprowadzenia odbioru rob61 buduw)anych zwiqzanych z budow(l nawierzchni drogowej, sieci
 
kanaliL3cji deszczowej. 0 wietlenia drogoweoo, u unH~Clem kolizji projektowanej nawicTZchni z i tniejqcymi
 
eleklroenergetyeznymi liniami kablow. mi Diskiego napi~cia i iSlniejqcego swietlenia drogov..ego \ ulicy Bielawskiej
 
od ul.Boleslawieckiej do uI. D,\browskiego w Chojnowie;
 
- przezllaezenia do sprzedazy w ronnie przetargu nieruehomoSci niezabudowanej, oznaczOllej l1umerem geodezyjnym 450/14,
 
polozonej w obr,:bie 4 miasta hojl1owa przy ut. adeusza Ko eiu zki or 7 oraz ogloszeoia \ ykazu;
 
- powolania komisji do przeprowadzenia odbioru rob6t budo\\llanyeh zwiltzanych z wykollaniem pil(eiu ztuk witaczy
 
(usy!Uowanych na wjazdach do miasta):
 
- przeznaczenia do oddania w dzier'L.awl( oa ezas nieozn3czony nierucholll S i poloz.oncj w Chojnowie prLy ul.Grodz -iej - c~sc
 

dzialki Dr 27113 (!argowisko mjejskie ;
 
- przeznaezenia do sprzedazy w ronnie przetargu lokalu mie 'zkalnego IIr 4 polozonego w budynku przy ul.Jaroslawa
 
Dqbrowskiego nr I I w Chojnowie wr z z oddaniem w ui.ylkowanie wieezy Ie ulamkowej cz~sci grunlu oraz ooloszenia wykazu;
 
- przemaezenia do sprzedazy \\I formic przetargu lokalu mieszkalnego Dr 5, poloionego w budynklJ przy Rynku nr 34
 
w Chojnowie wraz z oddaniem w utytkowanie \ ieczyste ulamkowej c~sei grUD!U oraz ogloszenia wykazu'
 
- przezllaczenia do sprzedazy w formic przetargu lokaJu uzytkowego nr IA polozonego v budynku przy ul. Wincentego Wilosa
 
nr 17 w Chojnowie wraz z oddaniem w L1zytkowanie wieczyste ulamkowej cz~sci gruntu oraz ogloszenia wykazu;
 e· przeznaezenia do sprzedazy w ronnie przetargu lokalu uzytkowego nr IA. polozonego w budynku przy ul. Kolejowej nr 13 
w Chojnowie wraz ze sprzedai:<t gruntu oznaczollego numerem geodezyjnym 35 w udziale v.rynosZ<J.c)11 18 100 oraz ogloszcllia 
wykazu; 
- przeznaezenia do oddania w dzierzaw/i; na ezas nicoznaczon nierucholl1O$ci polozonej w Chojnowie przy ul.lgnaccgo 
Krasickiego c~sc dzialki nr 56 ; 
- powolani komi ji do przeprowadzenia odbioru rob6t blldowlanych Z\ i(lzanych z przebudowq, ieci wodociqgowej na odcioku 
od staeji uzdatniaoja wOdy przy ul.Bielawskjej do ul.Chmielnej w Chojnowic, 



Raport 0 sytuacji oswiaty miasta Chojoowa w roku szkolnym 2012/2013 
opracowany na podstawie informacji uzyskanych od dyrektor6w 

szk6l i przedszkoli. 

W tegorocznym raporcie, przygotowanym zgodnie z art. Sa ust. 4 ustawy 

o ystemie OSwlaty, szczeg6towo omowione zostanE\. zagadnienia zwi'tzane 

z osif\gni~ciami uczni6w, reaEzacj't obowi'l.zku szkolnego, wynikami gzamin6w 

oraz zatrudnieniem kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2012/2013 w szko!ach 

i przedszkolach miasta Chojnowa. 

Szkota Podstawowa Nr 3 w Chojnowie. 

1. Kadra pedagogiczna 

•	 Zatrudnionych w szkole byto 35 nauczycieli, w tym pelnozatrudnionych 22. Wszyscy 

nauczyciele z wykszta!ceniem wyzszym i z przygotowaniem pedagogicznym. 

Ze wzgl~du na stopnie awansu zawodowego 20 nauczycieli dyplomowanych, 

11 mianowanych, 2 kontraktowych i 2 staZystow. 

Jeden nauczyciel przebywat na urlopi zdrowotnym. 

• 

2. Stopien realizacji obowiazku szkolnego 

Z 350 uczni6w podlegajctcych obowictzkowi szkolnemu, 216 rea!izowa~o ten 

obowi~ek w placowce obwodowej, czyli Szkole Podstawowej Nr 3, 

119 uczni6w w innych szkolach podstawowych, 14 w szkmach za granicCl. i 1 uczen 

bral udzial w zaj~ciach rewalidacyjno-wychowawczych. 

Do Szkoty Podstawowej Nr 3 ucz~szczalo 319 uczniow, w tym spoza obwodu 103 . 

3. Wynjki egzaminu i osiqgniecia uczni6w 

Nauk~ w szkole konczy test kompetencji - sprawdzian szostokJasisty. Jest on 
wynikiem dzialan szkoty na rzecz dziecka, srodowiska rodzinnego i wielu innych 
czynnik6w. 
Srednl wynik sprawdzianu kompetencji klas vr w Szkole Podstawowej Nr 3 

w roku szkolnym 2012/2013 wyni6s1 18,5 pkt i uplasowal szklli~ w stanlnie bardzo 

niski. 

Wsr6d 60 uczni6w pisZctcych sprawdzian, 5 miafo dostosowane warunki polegaj'tce 

na przedruzeniu czasu pisania sprawdzianu ze wzgl~du na dysleksjl(, a 4 uczni6w 

mlalo obnizone wymagania ze wzgl~du na mozliwoscl rozwojowe. 



Plac6wka w ce.lIU podwyz-szenia wynik6w podj~ta nast~pujqce dzialania: 
* Wsp6lnie z pracownikami Dolnosl~skiego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli we 
Wroclawiu, podczas 15 godzinnego szkolenia opracowano program dzialail 
zwi~zanych z poprawC\. efekt6w ksztakenia na lata 2012 - 2017 wynikaj~cy z analizy 
wynik6w sprawdzianu; 
* czniowie kla I-III obj~ci zostali programem z zakresu indywidualizacji procesu 
nauczania ,Kazdy rna ,prawo do sukcesu"; 
* asilono dzialania maj<\.ce na celu kontynuacj~ wdrozenia testowej formy 
sprawdzania wiedzy i umiej~tnosci uczni6w na r6znych zaj~ciach edukacyjnych; 
* Cwiczone s£l. z uczniami na wszystkjch zaj~ciach edukacyjnych umiej~tnosci 
czytania ze zrozumieniem; 
* Polozono nacisk na zastosowanie i '\vykorzystanie wiedzy w zadaniach 
praktycznych, odwotuj'tcych si~ do sytuacji Zyciowych. 

•	 Pomimo braku petnych warunk6w lokalowych do realizacji wszystkich zadail 
sportowych, w og6lnym rankingu sportowym szkOl na terenie Dolnego Slqska Szkola 
Podstawowa Nr 3 zaj~ta 119 miejsce na prawie 700 szk6i podstawowych, osiqgaj'tc 
778 punkt6w i wyprzedzaj'1c m.in. ponad 80 szk61 z Wrodawia, Legnicy, Glogowa, 
Jawora czy Zlotoryi. 
Sukcesy sportowe, kt6rymj moie pochwalic si~ szkola to: 
- Turnicj pilki koszykowej chlopc6w - 1I miejsce 
- Tumiej pilki r~cznej dziewczq,t i chlopcow -11 miejsce 
- Tumjej pilki siatkowej dziewczqt i chlopc6w kJ. V i VI- II miejsce 
- Tumjej pBki noinej chlopc6w - II miejsce 
- strefowe Zawody p!ywackie - IX miejsce 
- Zawody wioslarskie (Gimnazjum Nr 1) - nmiejsce 
- Zawody w koszyk6wce chlopc6w (GimnazjumNr 2) - II miejsce 
- Zawody w siatkowce chlopcow (Gimna.z:jum Nr 2) - rmiejsce 
- Tumiej piJki noznej 0 puchar Tymbarku - III miejsce 
- Tumiej pitki noinej 0 puchar MaJka WieIgusa - I.II miejsce. 

Uczniowie placowki wzi~li udzia! w r6znych konkursach, tumiejach 
i festiwalach zdobywaj'lc zaszczytne miejsca, m.in.: 
- III miejsce w Og61nopolskim konkursie piosenki "Rozspiewane nutki"; 
- II miejsce i Srebmy Kamerton oraz nagroda pieni~zna dla szkolnego zespotu 
"Synkopa" w IV przegl<l:dzie ch6r6w i zespol6w wokalnych piesni a capella 
w MCK Legnica; 
- w Mi~dzyszkolnym Konkursie Piosenki Obcoj~zycznej "Piosenki jak mosty" 
w kategorii solisci klas 1-3 - III miejsce, w kategorii solisci klas 4-6 - I, II i III 
miejsce oraz w kategorii zespoly klas 4-6 - r i III miej~ce; 

- w Mi~dzyszkolnym Konkursie J~zyka Niemicckiego I, II i IIC miejsce w kategorii 
klas 5i6; 



- w Mi~dzyszkolnym Konkursie J~zyka Angielskiego I mleJsce w kategorii
 
klas 4 oraz I i III miejsce w kategorii klas 5i6;
 
- jedna uczennica Szkoly Podstawowej Nr 3 zdobyta laury w kolarstwi
 
prz iajowym, m.in.:
 

II miejsce w IV Pucharze Piast6w SI'tskich w kolarstwie przelajowym,
 
Il miejsce wMistrzostwach Dolnego SJ~ska w kolarstwie przetajowym,
 
V miejsce w wyscigu kolarskim 0 puchar W6jta Gminy Czarny Bar,
 
v mi jsce w kat. Zakinia w wyscigu kolarskim zorganizowanym prz z
 
Klub Sportowy Sl~za~
 
IV miejsce w kat. Kobiety - w IV edycji "Gorale na start"
 
V miejsce w kat. Mtodziczka - w rv Pucharze Piast6w Slctskich w kolarstwie
 
przelajowym,
 
XI miejsce w MemoriaJe Jana Koztowskiego 0 Puchar Polski.
 

• W czerwcu 2013 r. w Szkole Podstawowej r 3 zostata przeprowadzona przez 
ewaluatorow Wydziaru Nadzoru Kuratorium Oswiaty we Wrodawiu ewaluacja 
zewn~trzna. By!a to ewaluacja probl mowa i dotyczyta dwoch obszar6w pracy 
szkcly: "Procesy zachodz'tce w szkoleH i ,Srodowisko". Raport sporz'tdzony przez 
ewaluator6w wykazal w 9 punktach wysoki poziom spelniania wyrnagan przez 
szkol~ (litera B) i w 1 przypadku poziom dobry (litera C). 

Od pocz'ltku roku szkolnego 2012/2013 funkcjonowal w SzkoJe Podstawowej 
Nr 3 dziennik elektronjczny, kt6ry zastqpii dzienniki papierowe. mozliwii on lepszy 
kontakt na linii rodzic-nauczyciel i pozwolil rodzicom na stary wgJl:\.d W oceny 
i post~py dziecka, w plan lekcji, obecnosci w szkole, itp. 

Szkola Podstawowa Nr 4 w Chojnowie. 

1. Kadra pedagogiczna 

Zatrudoionych w szkole byto 41 nauczycieli, w tym pernozatrudnionych 38. 

35 nauczycieli z wyksztalceniem wyzszym, 2 po licencjacie i I po studium 

nauczycielskim. Ze wzgl«du na stopnie awansu zawodowego: 28 nauczycieli 

dyplomowanych, 10 mianowanych, 2 kontraktowych i I stazysta. 

2. Stopien realizacji obowiazku szkolnego 

Obowi~zek szkolny realizowalo 468 uczniow, z tego 266 z obwodu szkoiy 202 

uczni6w spoza obwodu. 

3. Wyniki egzaminu i osiagniecia uczni6w 

Wszyscy uczniowie Szkoiy Podstawowej Nr 4 zostali sklasyfikowani 
bez ocen niedostatecznych. Srednia ocen szkory ze wszystkich przedmiot6w 
wyniosta 4,13 i byta wyzsza niz w roku poprzednim 00,9 stopnia. 



Podczas przeprowadzonego na zakOJ1czenie k.lasy VI sprawdzianu badane byly 
kompetencje kluczowe takie jak: czytanie, pisanie, rozumowanic, korzystanie 
z in fonnacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce. Sredni wynik sprawdzianu 
kompeteocji klas VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w roku szkolnym 2012/2013 

wyni6s1 24,2 pkt, byl wyzszy niz w ubieglyffi roku i uplasowa~ szkoi~ w staninie 
sredni. \Vszystkie k.lasy VI osiqgn~ty wynik wyzszy nii sredni wynik punktowy 
w kraju, wojew6dztwie dolnosl'tskim, powiecie legnickim, gminie wiejskiej Choinow 
i Chojnowie. Jedna z klas szostycb osi~n~fa poziom w skali staninowej wyzej 
sredni. W plac6wce przeprowadzono dokladnq analiz~ wynik6w sprawdzianu 
i sporzqdzono Raport, z kt6rego wnioski wdrazane sEt do real izacj i w biezEtcym roku 
szkolnym. 

• 
Uczniowie Szko!y Podstawowej Nr 4 aktywnje brali udzial w zawodach 

sportowych, olimpiadach i konkursach. Kolo teatralne ,Czw6rka" miato mozliwosc 
zaprezentowania si~ na mi~dzynarodowym festiwalu korczakowskim w Berlinie. 
W Miejsko~G.minnym Konkursie Piosenki Obcoj~zycznej Piosenki jak mosty" 
szko!a uzyskala II miejsce, a w Konkursie recytatorskim "Pegazik' n i III miejsce na 
etapie miejskim. W Chojnowskim Dyktandzie uczniowie plac6wki uzyskali I, II, Ill, 
IV, V, VII i X miejsce. 

W konkursach przedmiotowych 0 zasi~gu ogolnopolskim szkola pochwalic 
moze si~ 14 laureatami w zakresie klas IV-VI w: 

* Og6lnopoIskim Konkursie Sezam - matematyka I rniejsce; 
* Ogolnopolskim Konkursie Logicznego Myslenja· VI, VII, X, XI, XIV miejsce; 
* Ogolnopolskim Konkursie Historycznym z Wiedzy Historycznej - X miejsce; 
* Og6lnopolskim Konkursie Mitologic.zoym - V, VfI, IX miejsce; 

• * Ogolnopolskim Konkursie National Geographic (Naszjonal Geografik): 
llGrobowiec faraona" - 3 laureatow 
" Masajska Borna" - 1 laureat 
"Niezatapialni" - I laureat. 

W konkursach przedmiorowych 0 zasi~gu wojewodzkim szko{a zaj~{a: 

* V miejsce w XIII Dolnoslq,skirn Finale w Warcabach Stupolowych; 
* I miejsce char Allegro i I miejsce indywidualnie w Doinosl'tskim Przeglltdzie 
Kolttd i Pastoralek. 

Konkursy przedmiotowe 0 zasi~gu powiatowym wylonily laureatow w: 
* Powiatowym konkursie: ,,2nam sw6j powiat jak sw6j dom" - II miejsce, 
* Konkursie Plastycznym "Anioi i tradycje SwiClt Bozego Narodzenia" - wyr6znienie, 
* Konkursie Recytatorskim "Maluchy lubiEt wiersze" III miejsce, 
* Rejonowym konkursie plastycznym " Sprzlttanie to fajne zadanie" - 7 wyroznien. 



W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie Szkoly Podstaw,?wej Nr 4 w ramach 
wspolzawodnictwa SzkoJnego Zwi:tzku Sportowego "Oolny Sl'lsk" wzi~li udzia! 
w ponad 40 zawodach na roznym szczeblu. Wsrod osi~ni~c nalezy wymienic: 
*' VIII rniejsce w Kolarstwie G6rskim MTB druzyna chlopcow, 
* w finale strefy: 

- IV miejsce v. koszyk6wce dziewczqt i III w koszyk6wce chlopcow, 
- VIII miejsce chtopcow w tenisie stolowym, 
- w ztafetach plywackich III miejsce chlopc6w i VI miejsce dziewcz'tt, 
- III miejsce w pike r~cznej dziewcz'lt 
- IV miejsce chlopc6w w pilk~ nain'\" 

* HI miejsce indywidualnie w Mi~dzynarodowych Zawodach Szk6l Korczakowskich 
Wplywaniu, 

• 
* II miejsce w XVII Festiwalu Pilki R~cznej Oziewczqt i I miejsce w Tumieju Pilki 
R~cznej Oziewczqt klas V-tych, 
* IT miejsce w strefie w drugiej edycji zawodaw ,Szczypiorniak Na Orlikach", 
* czolowe miejsca indywidualnie w Lidze Plywackiej Dzieci w Zgorzelcu - imprezie 
o zasi~gu wojew6dzkim. 

W Szkole Podstawowej Nr 4 wszyscy uczuiowie doskonalili swoJe 
umiej~tnosci i rozwijali zdolnosci na wielu kolach zainteresowan, a UCZDlOWle 
z trudnosciami edukacyjnymi uczestniczyli w dodatkowych zaj~ciach 

wyr6wnuj'lcych ich szanse edukacyjne. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx 

W obu miejskich szkolach podstawowych funkcjonuj'l swietlice szkolne, kt6rych 
godziny pracy dostosowane s:t do potrzeb rodzic6w w zakresie obj~cia ich dzieci 

• opiek'l. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXX-'G'<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Gimnazjum Nr 1 w Cbojoowie. 

L. Kadra pedagogiczna 

Zatrudnionych w szkole byto 33 nauczycieli, w tym pelnozatrudnionych 28. 

Ze wzgl~du na stopnie awansu zawodowego L8 nauczycieli dyplomowanych) 

9 rnianowanych i 6 kontraktowych. Jeden nauczyciel wychowania fizycznego na 

sw6j wniosek przeniesiony zostal. w stan nieczynny. (przeniesienie w stan niecz)nny nie 

jest rownoznaczne z wypowieclzen;em stosunku pracy. Zatrudnienie nie us/aje, pod/ega jedynie 

"zawieszeniu" no czas okreslony - 6 rniesi~cy; HI zakresie wynagrodzenia nauczyciel rna podczas 

pozosfawania w stanie nieczynnym prawo wylqcznie do wynagrodzenia zasaclniczego) 



2. Stopien realizacji obowi§.Zku szkolnego 

W Gimnazjum Nr I obowi¥-ek szkolny realizowa{o 256 UCZnIOW, Z tego 218 

Z obwodu szkoiy i 38 uczni6w spoza obwodu. W roku szkolnym 2012/2013 wszcz~to 

post~powanje egzekucyjne wobec rodzic6w dw6ch uczni6w uchylajqcych i~ ad 

realizacji obowiqzku szkolnego. 3 uczni6w skreslonych zostalo z listy uczni6w 

w zwiqzku z ukoitczeniem 18 lat i niereaJizowaniem obowiqzku szkolnego. 

3. Wvniki egzaminu i osiagniecia uczni6w 

Sposr6d 256 uczni6w Gimnazjum Nr I promocj~ do klasy wyzszej otrzymaio 
237 uczni6w, z tego 25 otrzyma{o swiadectwo z wyr6znieniem. 20 uczni6w zdawalo 
egzaminy poprawkowe, kt6re zdalo 16-stu rrich. 

W ocenie dyrektora szkoly wyniki egzaminu gimnazjalnego byly zadawalajqce 

• w stosunku do mozliwosci edukacyjnych uczni6w, biorqc pod uwag~, iz 11 sposr6d 
92 uczni6w (tj.12%) zdajllcych egzamin posiadalo opini~ Poradni Pedagogicznej 
o obnizeniu poziomu wymagail edukacyjnych. Najwyzsze wyniki szkoia osiClgl1~{a 

w cz~sci j~zykowej i uplasowala si~ w staninie nizej sredni, przy czym dwie klasy 
osiCllin~iy wynik wyzszy od sredniej krajowej. Najnizsze wyniki szkoly odnotowano 
w cz~sci matematyczno-przyrodniczej egzaminu, kt6re uplasowa~y placowk~ 

w zakresie matematyki w staninie bardzo niski, a w zakresie przedmiot6w 
przyrodniczych - w staninie niski. 

• 

Na osiqgane wyniki egzaminu istotny wpry-w mia{o oie uwzgll(dnianie 
w testach egzaminacyjnych r6znych mozliwosci uczni6w - jest to istotne przy 
obnizeniu poziomu wymaga6 wobec niektorych z nich. Szko-ta, pomimo czynnik6w 
spolccznych, umozliwiala uczniom podj~cie staran w d'lzeniu do osiqgni~cia 

lepszych rezultatow w nauce. W placowce organizowane byty zaj~cia 'wyrownawcze, 
uczniowie zostaJi obj~ci pomoc,\: psychologiczno-pedagogicznq, mogli korzystac 
z wielu bardzo dobrych pomocy dydaktycznych, klasy byty nieprzepclnione, 
a nauczyciele Zyczliwi. 

W roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum Nr I przeprowadzona zostala 
przez Kuratorium Oswiaty we Wrodawiu calosciowa ewaluacja zewn~trzna, 

w wyniku kt6rej plac6wka osiqgn~a wysokie wyniki, szczeg6lnie w obszarach: 
srodowisko oraz zarz'\,dzanie i procesy. 

Uczniowie w ubieglym roku szkolnym wzi~li z powodzeniem udzial w wielu 
konkursach i zawodach sportowych. Zaliczyc do nich nale:zy: 
* VI miejsce w konkursie rustorycznym we Wrodawiu ,Losy zolnierza i dzieje or~za 

polskiego l 
'; 

* finalisci w konkursach matematycznych: "Alfik matematyczny" i "Edi-Panda 
2013'" , 
>« VII miejsce indywidualnie w Chojnowskim dyktandzie;
 
>« III miejsce w Konkursie Wiedzy Pozamiczej - etap rejonowy;
 
* III miejsce w zawodach rejonowych w siatkowce dziewcz'\,t;
 
>« w siatkowce plazowej VII miejsce w wojew6dztwie;
 



* I miejsce w powiecie i III w strefie w koszyk6wce dziewcz::tt; 
* II miejsca W powiecie w pike r~cznej dziewcztlt i chiopc6w; 
* II miejsce w tumieju pilki noznej ,.Pilkarska kadra czeka" ; 

w p{ywaniu dziewcZ4t VII miejsce strefy legnickiej
 
'" W p-lywaniu ch!opc6w VIII miejsce slretY legnickiej;
 
* rv J1)jejsce w pilce nomej dziewcZ::tt w strefie legnickiej; 
* I miejsce w gmjnnych biegach przelajowych. 

Gjrnnazjum Nr 2 w Chojnowie. 

1. Kadra pedagogiczna
 
Zatrudnionych w szkole bylo 37 nauczycieLi, w tym pelnozatrudnionych 3l.
 
Ze wzgl~du oa stopnie awansu zawodowego: 21 nauczycieli dyplomowanych,
 

• II mianowanych i 5 kOl1traktowych. Jeden nauczycieI zatrudniony w niepclnym
 
wymiarze godzin - tj. 5 godzin pia tyki tygodniowo - otrzyma! wypawiedzenie ze
 
wzgl~du na zmniejszenie a jeden Iiczby oddzial6w.
 

2. Stopien realizacji obowiazku szkolnega
 
W Glmnazjum Nr 2 obowi::tzek szkolny realizowalo 383 uczni6w, z tego 201
 
z obwodu szkofy i 182 llcmi6w spoza obwodu. W klasach I uczyto si~ 144 uczni6w,
 
W II - 116 uczni6w i w III - 116. W plac6wce funkcjonowala klasa specjalna,
 

do kt6rej ucz~szcza{o 7 uczni6w.
 

3. Wyniki egzaminu i osiagniecia uczni6w 

• 
Od wielu lat w szkole promuje si~ i zach~ca uczni6w do osi<{gania jak. 

najlepszych wynik6w w nauce, czemu sluz::t mi~dzy innymi przyznawane na koniec 
roku najlepszym absolwentom specjaJne cenne nagrody oraz okolicZDosciowe 

statuetki z wydrukowanym wynikiem. Uczniowie uczestniczyli w dw6ch naukoW)'ch,
 
og61nopolskich projektach edukacyjnych: Eduscience (Edusajens) oraz Akademia
 

Uczniowska.
 
W klasyfikacji rocznej uczniowie osictgn~li nast~puj'\.ce srednie wyniki
 

* w klasach I - 3,68 
* w klasach II - 3,59 
* w klasach III - 3,74 

W roku szkolnym 201212013 po raz kolejny Gimnazjum Nr 2 osiqgn~lo 

podczas egzamin6w na zakonczenie szkoty wynik powyzej sredniej wojew6dzkiej 
(0 0.04 pkJ). Z cz~sci humanistycznej 0 2,8 pkt, z cz~sci j~zykowej 0 1,4 pkt. Tylka 
z cz~sci matematyczno-przyrodniczej wynik by{ nizszy 0 4 pkt. 



W mmlOnym roku szkolnym uczmowle Gimnazjum nr 2 wzi~li udzial 
w r6i.norodnych zmaganiach sportowych ze znacz'\.cymi sukcesami, m.in.: 
* I iII miejsce W Og6lnopolskim Przegl'tdzie Zespol6w tanecznych Stono a, 

* III miejsce w Og6lnopolskim Tumieju Tanca Nowoczesnego "Lets Dance"
 
Wrodaw 2012,
 
* II Miejsce w Finale Dolnosl~skim Gimnazjady Mlodziei.y MTB chlopc6w,
 
* I miejsce indywidualnie w zawodach bokserskich 0 Puchar Polski Kadet6w oraz 
I miejsce w Mistrzostwach Dolnego Sl'lska Kadet6w 
* I miejsca we Wrodawskich Mistrzostwach Tanecznych w kategoriach: lnne Formy 
Taneczne oraz Street Dance. 

W zestawieniu Szkolnego Zwi'lzku Sportowego "Dolny Sl'\.sk" Gimnazjum 
Nr 2 z ilosci'\. 925 pkt. zaj~Jo I miejsce \vyprzedzaj~c wszy tkie gimnazja z terenu 
Legnicy i powiatu ziemskiego legnickiego. W klasyfikacji og61nej szkola zaj~fa 

34 miejsce w wojew6dztwie dolnosl'lskim na 405 plac6wek. Nalei.y zaznaczyc, i.e 

jest to pozycja najwyi.sza wsrod wszystkich chojnowskich szk6t 

Do osiqgni~c uczni6w Gimnazjum Nr 2 w minionym roku szkolnym zaliczyc 
moina r6wniez: 
* I miejsce w Og61nopolskim Konkursie Plastycznyrn "Zyj smacznie i zdrowo", 
* IV rniejsce w dolnosl'lsklm konkursie ,)estem bezpieczny w dornu, w szkole i na 
drodze", 

* II miejsce w powiatowym konkursie recytatorskim "Pegazik", 
* wyr6znienie w miejsko~gminnym konkursie filmowym "Chojnowskie impresje1

', 

* wyr6znienie w XI Regionalnym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym 
"Chronmy Przyrod~ Ojczyst'l" organizowanym przez Towarzystwo Przyjaci61 Dzieci 
w Legnicy dla uczni6w klasy specjalnej. 

Za szczeg6In'\. dzialalnosc ekologiczn~ gimnazjum otrzyma-to Certyfikat 
XIV edycji narodowego konkursu ekologicznego "Przyjazni Srodowisku" 
w kategorii Promotor Ekologii organizowanego pod patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

Spektakularny sukces szkoly to I miejsce w pierwszym i drugim etapie 

og61nopolskiego konkursu "Czas na zdrowie" zorganlzowanego przez Fundacj~ 

Banku Ochrony Srodowiska. 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
We wszystkich miejskich szko!ach w roku szkolnym 2012/2013 prowadzone byly 

zaj~cia pozalekcyjne, podczas kt6rych uczniowie rozwijali swoje umiej~tnosci lub 

wyr6wnywali braki edukacyjne. 

W kazdej zkole zatrudniony by! pedagog szkolny, a w placowkach funkcjonowaiy 

biblioteki zkolne. 

W Gimnazjum Nr 1 i szko-lach podstawowych funkcjonowaly sto-lowki szkoLne, 

w kt6rych uczniowie wszystkich miejskich szk6t mooli korz. tac z posilk6w. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx.xxxxxxxxxxxxxxxxXJ(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Przedszkole Miejskie Nr 1 
W przedszkolu zatrudnionych by-lo 13 nallczycielek z czego wedrug stopni 

awansu zawodowego: 5 - dyplomowanycb, 4 - mianowane i 4 - kontraktowe. 
9 nauczycielek pracuj<\,cych w przedszkolll posiada wyksztakenie wyzsze 
magisterskie, dwie wyzsze zawodowe i dwie Set po SN-nie. 

W trakcie rekrutacji wpfyn~-I:o 185 Kart zg10szenia dzieci do przedszkola, 
z czego przyj~tych zostafo 158 dzieci. . ie przyj/(to do przedszkola 27 dzi ci, kt6re 
w wi~kszosci przypadk6w oie spe-lniary wymagan rekrutacyjnych. 

W roku szkoloym 2012/2013 do przedszkola uc~szczalo 158 dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat. Praca odbywa-la si~ w 7 grupach. 
Liczba dzieci wg rocznik6w: 
2009 r. - 33 dzieci 
2008 r. - 41 dzieci 
2007 r. - 50 dzieci 
2006 r. - 34 dzieci 

Przedszkole Miejskie Nr 3 
W plac6wce zatrlldnionych w roku szkolnym 2012/2013 by{o 13 nallczycie1ek, 

z czego 9 na czas nieokreslony. Dziewi~c nallczycielek z wyksztaiceoiem wyzszym, 

dwie po licencjacie i dwie po SN-nie. Ze wzgl~du na stopnie awansu zawodowego 

2 nauczyciclki dyplomowane, 9 mianowanych i 2 kontraktowe. 

Do przedszkola, do pi~ciogodzinnych grup zerowkowych funkcjonuj<\,cych 
w mafym budynku Szknty Podstawowej Nr 4 ucz~szczato 93 dzieci: rocznik 2005 
1 dziecko, rocznik 2006 - 51 dzieci, rocznik 2007 - 41 dzieci. 
Do pozosta{ych grup, w kt6rych opieka zapewniona byta przez 8 godzin lICzyszcza-lo 

137 dzieci, i talc 

Rocznik 2006 - 19 dzieci 
Rocznik 2007 - 27 dzieci 
Rocznik 2008 - 28 dzieci 



Rocznik 2009 - 35 dzieci
 
Rocznik 2010 - 21 dzieci
 
Rocznik 2011 -7 dzieci
 

Wszy tki dzieci, kt6re ubiegaty si~ 0 mleJsce w przedszkolu i sp -tniary 
warunki do przyj~cia zostary do niego zapisane. Problemem bYfO przyj~cie dzieci 
z rocznik6w 20 10 i 2011 do tzw. grupy zlobkowej, kt6ra dysponuje 20 miejscanli 
i pomimo przesuni~cia dzieci urodzonych v.' pocz<:\.tkowych miesiqcach roku 20 I0 
do grupy starszej - odm6wiono przyj~cia 31 dzieclom. 

Wszystkie dzieci obj~te obowi<.tZkowym rocznyrn przygotowaniem 
przedszkolnym realizowaiy ten obowi<:\.zek. 
73 absolwent6w Przedszkola Miejskiego Nr 3 rozpocz~to w biez<:\.cym roku szkolnym 
nauk~ w szkmach podstawowych. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx,'{xxxxx:xx:x.'CXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Omawiajqc funkcjonowanie miejskich przedszkoti nalezy doda6 ze na terenie 
Chojnowa od lat dziaf8 przedszkole niepubliczn Ochronka Si6str Sruzebniczek, 
do kt6rego ucz~szczafo w ubieglym roku szkolnym 49 dzieci. 

W Jistopadzie 2012 roku zgloszone zostalo i zarejestrowane w rz~dzie 

Miejskim w Chojnowie kolejne przedszkole niepubJiczne - Punkt Przedszkolny Klub 
Malucha "Skrzat" przy ul.Maczka. 

Infonnuj~ r6wniez, ze w 20 12r. podpisan zostalo z Gmin<:\. Wiejskq Chojn6w 
porozumienie w sprawie finansowania przez Gmin~ zadan z zakresu oswiaty 
dotyczqcych umozliwienia realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego przez 
dzieci 5 i 6-scio letnie oraz obowiqzku szkoLnego przez uczni6w szk61 podstawowych 
b~dqcych mieszkancami gminy Chojn6w w miejskich przedszkolach i szkotach 
podstawo\vych. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dzi~kuj~. 



INFORMACJA DOTYCZ~CA
 

ANALIZY OSW1ADCZEN jl1AJ~TKOWYCH
 

ZA ROK 2012 RADNYCH RADY M1EJSKIEJ CHOJNOWA
 

ZLoioNA NA SESJI RADY M1EJSKIEJ CHOJNOWA
 

W DNIU 26 WRZESNIA 2013 R.
 

Po przeprowadzonej analizie 0' wiadcz n majqtkowych za 20 [2 rok 

stwierdzam, ze: 

•	 • radni Rady Miejskiej Chojnowa oswiadc ma majqtkow zlozyli 

w terminie przewidzianym w ustawie 0 amorz'ldzie mmn m' 

• w	 analizowanych oswiadczenia h majqtkowych nie stwierdzono 

ni prawidt w 'ci; 

• w oswiadczeniach majqtkowych radnych ni twierdzono przypadk6w, 

o kt6rych mowa wart. 24h LISt. 9 u tawy 0 sam rz'ldzi gminnym. 

Dodam, ze analizy oswiadczen maj'ltkowych spor 'ldzonq prz z rZ'ld 

Skarbov.'Y w Legnicy b~d'l do wglqdu w biurze Rady, po ich otrzymaniu . 

• 



, 1 
W 

INFORMACJA W SP WIE ANALIZY OS ADCZEN
 
MAJA.TKOWYCH
 

zlozona przez Burmistrza Miasta Chojnowa a sesji Rady
 
Miejskiejw iu 26 wrzesni 2013r.
 

Po prz prowadzonej analizi 0 wiadezen majettkowyeh za rok 

•	 2012 stwierdzam z : 
-os iadezenia maj'ltkowe zloZyty wszystki zobo i(lZane osoby ~. 

1/sekretarz, 

2/s	 arbnik, 

3/kiero niey jednostek organizaeyjn eh 

4/osoby wyd ~'lee deeyzj administraeyjne 

-wsz tkie wymienion osoby oswiadezeni zloZyly termini 

przewidzianym w ustawie 0 samorz&.dzi gminnym. 

•
 WYOl U P prowadzonej analizy nie stwi rdzanl ieprawidlowo' ci .
 

-w analizowanyeh oswiadezeniaeh ie stwi rdzarn p ypad 6w 0 kt6 ch 

rno a w . 24 ust. 9 ustawy 0 samofZ'ldzie minnym. 

---~.~ ,
 


