
Protok61 nr XXXV/I3
 
z sesji Rady Miejskiej Chojnowa
 

z dnia 28 listopada 2013 r.
 

XX e J(( Rady Mi 0 ki ~ hojnowa otworql Przewodnicz'lcy Rady Jan SkowrOll ki 
Obrady rozpo Z((to 0 godz. 13.00. Po powitaniu radnych i gosci przewodniczC1:.y 
twierdzil, ze na ustawO\vy stan IS radnych na sali jest 15 radnych co stanowi 

quorum, pl'zy ktorym Rada moze obradowac. 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli m.in.: 
I. Jan Serkies - Bunni trz Miasta Chojnowa 
2. Brygida Mytkowska - Sekretarz Mia ta Chojn \\ a 
3. Bogul11ita Truta - Skarbnik Mia ta hojnowa 
4. Edward Kosnik - Dyrektor ChZGKiM 
5. Boleslaw Jakubiak Ki rownik Pr- chodni R jOl1owej \V ell jnowie 
6. Andrz j Pyr - Kierm nik WTZ w hojnowie 
7. Barbara Landzberg - Dyl' kt r MBP w hojnowie 
8. Malgorzata Matla - Kiero\ nik MOP w hojnowi 
9. Lucyna Spe - Wic dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie 
10. 'a z Illicy Wydzia16w Urz~du Mi j ki go w hojnowie 
11. Mieszkancy miasta 

Ad. 1. Otwarcie sesji.
 
Przewodniczqcy rady otworzy} XXXV se j Rady i jskiej Chojnow3, powital
 
przybylych radnych i gosci.
 

W zwiC\; ku z br mieniem § 35 Ust. 2 Statutu Miasta Chojnowa, przewodniczqcy
 
w kazalosobi z public osci, ktora ustawila sprzl:(t filmuj'lcy w miejscu nie\-\ lasciwym,
 
aby prz zla na miejsce przeznaczone na sali obrad dla publicznosci. lednakze
 
wymieniona osoba nie podporz'ldkowala si~ zaleceniom pl'zewodniczClcego.
 

Ad. 2. Przedstawienie porz'ldku obrad.
 
Przewodniczqcy Rady prz d~tawil zebranym porz~dek obrad XXXV sesji:
 

1. Otwar i ji. 
2. Przedstawi nie pol'zqdku obrad. 
3. Przyj~ci protokolo\, z s ji: Nr XXXIlI/13 z dnia 26 wrz snia20 13 r.
 

i r XXXfV/t 3 Z dnia 6 listopada 2013 r.
 
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi((dzy sesjami. 
5. Przychodnia R jonowa \v Chojnowie - realizacja zadan, problemy i sukcesy.
 
6, Informacja 0 dziatalnosci Warsztatu Terapii Zaj~ciowej w Chojnowie.
 



7. Podj~cie uchwal: 
(1)	 w sprawie uchwalenia Programu wspotpracy Miasta Chojnowa
 

~ organizacjami pozarz'ldowymj i innymi podmiotami prowadz'lcymi
 
dzialalno'c pozytku publicznego na rok 2014;
 

b) ~ prawie wyrazenia zgody na rozPO\ zechnienie herbu Miasta Chojnowa; 
) w prm· i wyraz nia zgody na utworzenie Mtodzi lowej Rady Miej kiej 

hojnowa; 
d	 zmieni JqC~ uchwall( w sprawie pod ialu mia ta hojnowa oa stale obwody 

gloso allia oraz ustalenia ieh num row, granic i siedzib obl,.vodovl,'ycb 
komisji wyborczyeh; 

e)	 w sprawie uchwalenia Miejskiego Proaramu Profilaktyki i Rozwi'lzywania 
Problemow Alkoholowyeh na rok 2014; 

f) zmielliaj~tcq L1chwal~ Rady Miejskiej Chojnowa w prm ie ustalenia wy 0 o·ci 
op-lat a swiadczenia przedszkoli prowadzonych prz z miasto Chojnow; 

g) w sprawie udzietenia z budzetu mia ta Chojno\ a dotacji dla 
Rzyrnskokatolickiej Parafii p. . Sw. Apostolo\ Piotra i Pawla \,\1 'hojnowi ; 

h) w sprawie zmiany vVieloletni j Progno y "' inansowej na lata 2013 - 2019 
Miasta Chojnowa; 

i) w sprawie zmiany \\ budzecie Mia ta hojnowa na 2013 rok' 
8. Interpelacj i zapytania radny h. 
9. Informacj i komunikary PrzewodniczC\.cego Rady. 

10.	 Odpowi dzi oa interpelacje i zapytania radnyeh. 
I I.	 VloLne wnio ki informacje i 0 r'wiadcz nia. 
12. Sprawy roine. 
J3. Zamkni ci obrad. 

PrzewodniczClcy rady zaproponowal wprowadz nie do przedstawionego porz'ldku 
obrad v. pkt. 7 "Podje(cie uchwnl ppkt. ,j' w brzrnieniu: "w sprawi rozpatrzenia 
\ niosku dotycz ce 0 ustalenja dyzur6w radnyeh". 
Przewodnicz'lcy rady pI' st'tpil do przyj~cia zaproponowanej zmiany: 
"Za" wprowadzeniem ppkt. ".i" w bnmieniu: "w sprawie rozpatnenia wniosku 
dotycz'lcego llstaJenia dyzufOw radnych" gJosowano jednomyslnie. Podczas 
gJosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 15 radnych. 

Przewodniczqcy Rady przedstawil zebranym porzqdek obrad XXXV esji po 
wprowadzeniu zrniany: 

l . Otwarcie s j i. 
2. Przedstawienie porz~ldku obrad. 
3. Przyj~cie protokol6w z sesji: Nr XXXII II 13 z dnia 26 wrzesnia20 13 r.
 

i !\r XXXIV/I] z dnia 6listopada 2013 r.
 
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mie(dzy sesjami. 
5. Przychodnia Rejonowa IN Chojnowie - realizacja zadan, problemy i sukcesy. 
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6. Informacja 0 dziatalnosci Warsztatu Terapii Zaj((ciowej w ChojnO\Nie. 
7. Podj~cie uchwai: 

) \ prawie uchwalenia Programu wsp6Jpraey Miasta Chojnowa 
Z organizaejami pozarz'ido\vymi i innymi podmiotaIlli prowadzqcymi 
dzialalnosc pozytku publieznego na rok 2014; 

b) \0 sprawi I,: razenia zgody na rozpow5zechnieni h rbu Miasta Chojnowa; 
) \. prawie wyrazenia zgody na utworzenie Mlodziezowej Rady Miejski j 

Chojnowa; 
d zmi niaj'l.c'l. uehwal(( w sprawie pod ialu miasta hojnowa na stale obwody 

glo owania oraz ustalenia ieh numer6w~ granic i iedzib obwodowych 
komi -ji wyborczycl,. 

e) w sprawie uehwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi'lZy~ania 

Problemow AJkoholowych na rok 2014' 
n zmieniajClccl uchwal~ Rady Miej kiej Chojllowa w prawie ustal nia wy oko'ci 

opIat za swiadczenia prz d zkoli prowadzonych przez miasto Chojn6w; 
g) w sprawie udzielenia z budzetu mia 'ta hojnowa doracji dla 

Rzymskokatolickiej Parafii p. . \.\. Apostoio\o Piotra i Pawla w Chojuowi . 
11) w sprm ie zmianyWielol tniej Prognozy Finansowej n3 hta 2013 - 2019 

Miasta hojnowa; 
i) w sprawie zmiany w budzecie Mia ta Chojnowa na 2013 rok; 
j) w sprawie rozpatrz nia wniosku dotyczqcego lIstalenia dyzur6w radnych. 

8. Interpelacje i z<1pytania radnych. 
9. Informacje i komunikaty Przewoclnicz'l eoo Rady. 

10. Odpowiedzi na i11terpelacje i zapytania radnych. 
II. Wolne \.... nio ki, informacjc i 0 'wiadc- nia. 
12. Sprawy r6zne. 
13. Zamkni cie obrad.
 
"Za" przej~cie por~dku obrad po wprowadzeoiu zmiany glosowano jednomySlnie.
 
Podczas gtosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych
 
bylo 15 radnych.
 

Ad. 3. Przyj~cie protokolow z sesji: Nr XXXIIU13 z dnia 26 wrzesnia2013 r.
 
i Nr XXXIV/13 z dnia 6 listopada 2013 r.
 
"Za" przyjl'(ciem protokolu Nr XXXIIII 13 z 26 wrzesnia 2013 r. radni glosowal i
 
jednomyslnie. a ali obrad obecnych bylo 15 radnych.
 

"Za" przyj ciem protokotu Nr XXXTVII3 z 06 listopada 2013 r. radni glosowali
 
jednomyslnie. Na sali obrad obecnych byto 15 radnych.
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Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy ml~dz)' sesjami. 
\ tym unkcie porzqdku obrad Burmistrz Miasta przedstawil sprawozdanie 

pracy okre ie od dnia 26 wrzesnia 20]3 r. do dnia 271istopada 2013 r. 

Z zakre u ydzialu Rozwoju Gospodarczego 01.10.: 
1. Zakori zono prac konserwatorsko-remontowe wne;trza Baszty Tkaczy - etap II. 
2. Zakoncz no budow ulic: Orzeszkowej i Konopnicki j. 
3.	 akoriczono roboty zwiC1.zane Z ocieplenjem Iewacji blldynku Pr ds kola 

fiejskiego I r 3 przy ul. Krasickiego. 
4. Zakol1 zono budowt:. zkolnego placu zabaw pr y Szkole Podstawow j II' 4 
w ramach Prograrnu Rzqdowego ,Rado na Szko!a". 
5. Prowadzona je t budowa ze polu zatok parkin 0\1\ fch PIZl' ul. Sikor kiego. 
6. Trwaj'l prace przy mod rnizacji a[ejek na em ntarzu kOllluna[nym. 
7. Podpisano umow~ z wykonawc<1 na przebudow I rozbudovvl:t budynku 
MOKSiR przy ul. Malachowskiego i przekazano t ren budowy. 
8. Zakupiono I [0 ton piasku i 75 ton soli drogowej rarnach zlnlowego 
utrzymaoia drag miej kich. 
9. Podpisano porozumi oie ze Starost'l Legnickim na prowadz ni zimowego 
utrzymania drag pov. iato\ ch usytuov.. anych w gran icach admirustracyjnych mja tao 
10. Wymi niane je t lIszkodzone oznakowanle dr govve pionowe na drogach gminnyeh. 
ll. vVymieniono 15 z1. opraw 0 'wi tleniowych w ciqgach pi szych na tel' nie 
em ntarza komunaln go. 
12. Podpisano lItllowl( na wykonani r montu nawierzchn.i ul. Fabrycznej przy 
v.j .d ie do stacji pali . 1 3wierzchnia wykonana b((dzi z kostki betonow j. 
[3. Tn·va v. ykasanie teren6w zie[onych przy lIl. Sikorski go - Parkowa (tereny
 
przeznaczone pod budownicrwo).
 
l4. Zakupiono 2 komplety bramek z siatkami do gry w pilk~ noznq - p[anowane
 
L1stawienie przy ul. Wyspiallskiego i ui. SamorzC\.dow j.
 
15. Tereny zielone pI' ygotowano do sezonu zimowego. ZdJ to donice z kwiatami
 
ze slupaw oswietlenia uli,cznego.
 
16. Wyremontowano kosze uliczne.
 
17. Rozpocz{(to montaz oswiet[ nia swi'lteczn go.
 
18. Z pozyskanego drewnawykonano 86 szt. Ii ·tew do \vykorzy ·tania przy
 
naprawie law k w 20 14r.
 
19. Wykonano opask betonow'l przy budynku Miejkiej Biblioteki PublicZI1;j,
 
wyr6wnano i zagospodarowano teren przylegly do po sji.
 
20. Przej~to z dniem 31. 10.20 13r. utrzym3nle cmentarza komunalnego. 
21. Odd le owano praeownikaw interwencyjnych do wykonywania zadan w OBM 
i na Oczyszczalni Sciek6w. 
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Z zakresu \Vydzialu Gospodarki Gruntami i Ochrony Srodowiska m.iD.: 
1. przedano: 
* w drod e bezprz targowej:
 
- zes' lokali mieszkalnych na rzecz najemc6w z zastosowaniem bonifikaty na
 
lqczn'l. k ot~ 6 .356 00 zl.
 

w drodz przetaroU u tnego nieogr3niczonego: 
- ni r chomosc zabudowan't garaz m przy ul. Witosa za kwot J6.200 00 zl. 
2. Zawarto 9 umow dziet'awy gmntu na ogrody plzydomowe i grunty ralne. 
3. Wydano trzy decyzj , na podzial dzialek:
 
- prz ul. Legnickiej, z L1rZ~dll w celu wydi I nia dzialki zabudowan j budynkiem
 
mieszkalnym wielorodzinnym,
 
- przy ul. Okrzei dla os6b fLzycznych w celu wyd i ] nia dzialek do sprzedazy.
 
4. Wydano tr y po ·tanowienia pozytywnie opiniujqc podzialy dzja! k pod
 
wzgl dem zgodnosci z planem zago podarawanja prz strzennego mia ta, po1ozonych
 
przy ul. Okrz i i ul. Kolejow j.
 
5. Wydano 2 decyzj na przeksztalcenie pnl\ a lIzytkowania wieczy ·tego w pra\ 0
 

wlasnosci na rzecz os6b fizycznych na kwot 1.4 6,00 zL
 
6. Wydano 18 wypis6w z miejscowego planu zago podarowania przestr nnego nuasta. 
7. Przepro\ adzono prz targi na spr edaz:
 
- lokalu mie kalnego pr y ul. Grunwaldzkiej - zakonczony wylonieniem nabywcy
 
za cenq 83.830,00zl.
 
- lokalll mie zkaln go przy ut. Legnickiej 16/5 - zak rlczony wynikjem negatywnym,
 
- dzia1ki zabudowan j ramp'l betonow' przy uI. Fablycznej - zakoli zony wynikiem
 
neo-aty\ "nym.
 
8. Ogtoszono prz taroj ustn ni ograniczon na sprzedaz:
 
- nieruchomosci niezabudowan j polo' onej przy ut Kosciu zki 7, przeznac onej
 
pod .budD ~ mie'z aniow'l,
 
- lokalu mieszkalnego przy ul. D'l.browski go 11/4,
 
- lokalu mieszkalnego Plzy ul. Rynek 34/5,
 
- lokalu L1zytkowego przy ul. Witosa 17/1 ,
 
-Iokalu lIzytkowego przy ul. Kolejowej 13/IA,
 
- dzialek pod zabudow~ garazami przy ut. Parkowej-Lokietka.
 
9. vVydano dwa za 'v\ iade enia 0 zmianie nazwy 1I1icy oraz dwa zawiadomienia 

o nadaniu numeru porzqdkowego.
 
10. Z zakrsu nadzoru nad go podarkct drzewostanem:
 
- przy ut. Kiliil kiego - wydano decyzj~ zwalaj~lCq na usuni~cie zagrazajqcego
 
drzewa gatunku brzoza, dla Spoldzi lru Mieszkaniowej ,,MLODOSC:" w Chojnowie
 
Z obowiqzkiem nasadzenia 2 drzew,
 
- przy ul. Goleszailskiej - wydano decyzj~ z zwalaj'lc'l. oa usulli~cie lIschni~lego
 

drzewa, garunku grochodrzew, dla osoby fizyczll j Z obowiqz.kiem nasadzenia 2 drzew,
 
- przy ul. Bogus1awskiego - wydano decy j~ z zwalaj'lc'l na usuni~cie
 

zagrazaj{lcego drzewa gatunku swierk dla osoby fizycznej.
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II. Z zakresu oddzialywania na srodowisko:
 
- wydano decyzjt( w sprawie okreslenia srodowiskowych uwarunkowan na
 
realizacj~ na. It(pujqCego przedsit(wzi~cia: "Budowa stacji redukcyj no-pomiarowej
 
gazu dla tirmy "R M' w Chojnowie".
 

Z zakre 'U \Vydzialu Spraw Oby",,'atelskich m.in.: 
1. odatki mj kaniowe: przyj to 96 wnioskow 0 przyznanie dodatku 
mie zkaniow go; rozpatrzono 91 wniosk6w pr yznaj'l.c dodatki nile zk niow na 
kwot~ 16.379,74 zL (wydano 90 decyzji pozytywnych i j dn'l. neg t nq), Za 
mi iqc X-XI 2013 wyplacono dodatki mies kaniow na In ot 91.2 -5 9 L 
2. Dowody osobiste: przyj<t.to 290 wnioskow wydano 231 dowodow osobistych. 

Z zakresu rzt(du Stanu Cywilnego m.in.: 
I. Wydano: 17 decyzji adnliniso'acyjnych, 3 za~wiad nia do 'Iubu konkordatowego 
i 4 za' wiadczenia do ' lubu za granicct. 
2. SporzCldzono: 19 akt6w malt 11 twa, 7 akt6w urodzen. 16 aktow zgonu. 
3. Zalat\ lono: 151 spraw z biurem widencji ludnosci is, 256 wnio k6w 
o wydanie odpis6w z akr stanu cywiln go ora kore, pond ncj kon tJlarn'l. 
4. Sprawdzono okoto 210 wniosk6w 0 wydani dow ell1 os bi teoo. 
5. Wyslano 2 wnioski do Prezydenta RP 0 nadanie 111 dalu za dtugol tni pozycie 
rnaIzellsk ie. 
6. Zorganizowano jubileu rnalzenstwa. 

Z zakresu \Vydzialu OrgalDllizacyjnego, Oswiaty i Zdrowia m.in.:
 
Zar cldzenia dotyc yly:
 
- zmiany w budz cie Mia 'ta Chojnowa na rok 2013;
 
- przeznacz nia do sprz dazy na rzecz oaj mcow lokali mie kalnych, bt(d'l.cych
 
wla nosci'l Gllliny Mi j kiej Cbojnow, rnieszcz;;lCych i~ w budynkach polO:lonych
 
przy pI. Dworcowym 6, ul. B. hrobrego 2, ul. Legnicki j 57 oraz oglo z Ilia "vykazu;
 
- zmiany ukladu \.vykonawczego;
 
- prz znaczenia do oddania w d ierzawt( na czas nieoznac ony oieruchomosci
 
polozon j w Chojnowi przy ul. M. Kopemika - czt(sc dzialki n.r 85;
 
- powolania komisji do przeprowadzenia odbioru robot budowlanych zwiqzanych
 
z ociepleniem elewacji budynku Przedszkola Miejskiego j r 3 przy u1. Krasickiego
 
w Chojnowie;
 
- zllliany wynagroclzenia Kierowni ka Miejskiego 0 (rodka Pomocy Spo1ecznej
 
w Chojnowie;
 
- zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej;
 
- zmiany wynagrodzenia Dyr ktora Muzeum R gionalnego w Chojnowie;
 
- miany wynagrodzenia Dyr ktora Miejski go Osrodka Kultury, Sportu i Rekr acji
 

hojnowie; 
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- ogloszcnia wykazu lokali mieszkalnych b~dqcych wbsnosci'l Gminy Miej kiej 
hojnow, znajduj<lcych si~ w budYlllku polo:lonym przy ul. Wojska Polskiego 10 

przezn czony h do sprz daiy na rzecz najclllcow; 
- zmiany Wielol tniej Prognozy Finan owej na lata 2013-2019 Miasta Chojnowa' 
- powolanic komi ji do przeprowadzenia odbioru robot budowlanych zwiqzanych 
z konaniem r montu kapitalneao dachu papowego przy ul. D'lbrov./ ki go 15; 
- pi epro adz nia konsuItacji projektu "Programu wsp61pracy Miasta .hojnow3 

org nizacjami pozarz<tdowymi i innymi podmiotami prowadz;;lcyrni dzialalnosc 
pozytku publicznego na 2014 rok; 
- zmiany zarzCldzenia w sprawie ustalenia regut minu udzi lania zamowien, 
pllblicznych 0 wartosci zacunkowej nie prz kra ajq.ce· w lotych rownowartosci 
lev oty 14.000 ellJo; 
- powolania kOll1isji do przeprowadzenia odbioru rob' t budowlanych z iqzanych 
z pracami kon erwatorsko-remontowymi w celu adapt3cji zabytkowej Sa zty 
Tkaczy w hojnowie dla POtTZ b muzealruct\ a (etap 11)' 
- prz znaczenia do oddania \\ dzierzawl:( na c a ni oznac ony nieruchomosci 
pofozonej W Chojnowie przy ul. 1 adell za Ko' Cillszki - c 'cdzialki nr 209/87; 
- przeznaczenia do oddania w uzytkowanie wi c ste w drodze b zprzetargow j 
nieruchomosci oznaczonej num rem g odezyjnym 467/5, poloz.on j w obr bie 4 
mi'l ta Chojnowa przy ul. Wincentego Witosa oraz 0 105Z niajej ykazu; 
- przeznaczenia do sprzedaty na rzecz najell1cow 10kaIi mi alnych b((d'lcych 
wlasno' ci q Gminy Miej kiej 'hojn6w, ll1ie zcz'lcych i w budynkach polozonych 
przy ul. KOnJul1Y Pary kiej 7 i ul. Dqbrowski ....022 oraz ogloszenia wykazu; 
- obciqzenia slui. bnosciCl gruntow'l oieruchorno'c tanowiqcq wlasno' c Gminy 
Miejskiej Chojnow oznaczonCl num rem geod zyjllym 6/15 polozona w obr~bie 6 
mia ta ,hojn6v,l; 
- zmiany ukladu wykonawczego' 
- przedlozenia projektu budzetu Mia ta Chojnmva na 2014 rok; 
- prz dlozenia \\ i loletni~i Prognozy Finan owej na lata 2014-2019 Miasta Chojnowa; 
- powo1ania komisji do przeprowadzenia odbioru robot budowlanych zwi"lzanych 
z budow"l drog w ulicach: Konopnickiej i Orz zkowej w Chojnowie' 
- powolania komisji do przeprowadzenia odbioru robot budowlanych zwi'lzanych 
z wykonaniem 'zkolnego pJacu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 \v Chojnowie 
w ram,ach projektLl rzqdowego "Rad na szkola' ; 
- prz znaczenia do oddania w dzierzaw~ na czas nieoznaczony nieruchomosci 
potozonej w Chojnowie pI' y ul. Legnickiej - cz cdzialki nr 175/1. 

W trakcie prz dstawiania sprawozdania (pkt. I, - z zakresu Wydzialu Rozwoju 
Gospodarczego) burmistrz przedstawH infomlacj~ 0 przebiegu realizacji w 20 I'" reku 
inwestycji na terenie miasta - poka multimedialny. 
J. Remont ieci wodociLLgowej w ul. Lubinskiej w Chojnowie. 
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2.	 Przebudowa sieci wodocictgowej i kanal.izacji sanitarnej wraz z przyhl.czami 
~ ul. Krotkiej. 

3.	 przebudow3 sieci wodoci,l,gowej na odcinku od stacji uzdatniania wody 
przy ul. Bielaw kiej do u1. Cbmielnej. 

4.	 Buda a nawi flchni ul. Bielawskiej od ul. Boles1awieckiej do ul. D£tbrow kiego 
wraz z oswietleni m drogowym. 

5.	 Docleplenie lewacji budynku Przedszkola Miejskiego ill 3 przy ul. Krasieki go. 
6.	 Prac konserwatorsko-remontowe wn~trza Baszty '1 kaczy - etap 11. 
7.	 Budowa drog w ulicaeh: M. Konopnicki j i . Orzeszkm; j. 

Wykonani szkolnego placu zabaw przy zkol Pod tawO\ j nr 4 w ramach, 
Proj ktu Rzadow go ,Radosna Szkota". 

9.	 Modenli aeja ciqgow pie yeh: alejki na mentarzu kOJllunalnym. 
10.	 Budo a z spotu zatok parkingowych przy ul. ikor kiego. 
I I. Przebud wa i rozbudoVi a budynku Miejskiego Osrodka KultlUY portu i Rela"eacji 

przy ul. Ma1achowskiego 7. 

la	 t~pnie burmistrz mia ·ta omowil projekt budztu miasta Chojnowa na rok 2014. 

Projekt budzetu na rok 2014 zaplanowal1o po stronie doehodo\ na kwot 
43.873.895 zt, w tym' dotacja otrzymana budzetu pan twa na zadania zlecone
 
z zakre u administracji rZ'l.dowej i na realizacj zadan wia nych na k'Wot~ 4.069.882 zl
 
oraz z tytulu subwencj i 0' wiatowej, wyrownawczej i rO\ nowa' 'l.cej kwot~
 

11.870.747 zL Dochody maj'ltkowe zaplanowallo na kwot~ 7.581.761 zl, ... tym
 
dot3cja w ram3ch program6w finan owanych z udzialem 'rodkow europejskich na
 
k\·ot~5. 33.761 I.
 
Po stroni wydatko\ aplanowClno 45.21- .352 zt, 'vV tym wydatki maj'l.tkowe na
 
bvot~ 10.492.989 zl, tj. 23 21 % do planowanych wydatk6....
 
Poziom obciqzenia budzetu dotyczy splaty diu u wraz z wydatkami na jego
 
obslug~ tj. plata ods tek nie moz prz kraczac 15<Yo plano\ anych docbod6w
 
w budzeci mia ta jest 2%~ a lqczna kwota dlugu jednostki ni maze bye wyz 'za
 
niz 60% planowanych dochodow, a w midcie planowana kwota dlugu wynosi
 
21 28% w tosunku do planowanych dochodOw.
 
Planowane wydatki przeznaczone Set mi dzy innymi na:
 
- oswiatt'( i wychowanie - 17.156.171 zl tj. 37,95% planowanych wydatkow;
 
- pomoc spol·eczll'l. - 6,369.053 zl, tj. 14,09% planowanych wydatkow'
 
- gospodark kOl11unalnq - 6.585.000 zl, tj. 14,57% planowanych wydatk6w (w tym
 
inw stycje w ~ospodarce kOl11unaJnej - 2.240.000 zl);
 
- kllll1.lr~ i ochron~ dzi dzictwa narodowecro - 8.516.119 zl, tj. 18 84% planowanych
 
wydatkow, w tym wydatki maj'l,tkowe - 7.132.989 z1;
 
- transport j tqcznosc - 138.000 zl - 0,3] % planowanych wydatkow;
 
- gospodark~ mieszkaniow'l. - 619.100 zl, tj. 1,37(10;
 
- administracj publicznq - 4.148.108 zl, tj. 9,18%;
 

8 



I	 .

- dotacj db klubu sportowego i 5zkolnych klub6w sportowych wyloniooych
 
w drodze konkursu 137.000 zl, a dla stowarzyszen i organizacji spoza s ktora
 
finans6 publicznych - 30.000 zl.
 
Zadania iow tycyjn :
 

•	 prz budowa i rozbudowa budynku Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w 'hojoowie przy ul. Malachowskiego 7; 

•	 budo a i modernizacja ciqgow komunikacyjnych i pie zych m.in. \v ulicach: 
Krotka, Poludniowa i Rejtana; 

•	 modernizacja sali ginmastycznej i adaptacja cz~'ci pomieszczeIi oa szatnie 
w S~ kole Podsta\-\ owej nr 4; 

•	 budowa i modemizacja oswietlenia uliczne 0 i parkowt;:;:;>o' 
•	 rewaloryzacja terenow zielonych przy ulicy Kiliitski go ("Morski Oko"); 
•	 budowa i ci wodociqgowej Zprzyl'lczami i sie i kanalizacji sanitam j 

przykanalikami \-\ ulicach: t\1ickiewicza, Bah. G tta 'vVarszawskiego, 
'vVitosa Mdlachowskiego, J iemcewicza; 

•	 modernizacja mi jskiej 0 zy 'zczalni sciek' w w Golislowie' 
•	 zagospodarowanie terenu mi~dzy UliC30li: Kolejm-\ a Ko' ciu ki, 

Plac Dworcowy, Wito a - zakup ogrod6w zabaw; 
•	 dotacja celowa na inwestycj i akupy inwestycyjne' 
•	 opracowanie dok'Llmentacji projektowo-kos tory ow j oa budow~ ulic: 

Bielavt'skiej - II etap Broniewski go, Ogrodo\ ej, R jtana, Solskiego i oa 
budow~ ktadki nad rz k'1. Skorq1'lcZqcej ulic Paderew kiego i Matejki. 

Radny Jerzy Poznar zauwazyt, z£ plzy wylocie z ul. Konopnicki j n3 ul. Boleslawieck'l 
jest polwysepka na ktor j umieszczono lamp, czym by to vo\, odowane takie 
1'0 wi~~zanie? 

Dodal, z zkolny plac zabaw przy SP 4 powinien bye powi~kszony, naleza·lobye pr t;:; unqc ogrodzenie np. 02 m. 

Burmistrz wyja' nil, ze wielkosc szkolnego placu zabaw jest rozwiq,zaniem 
systemowym zaktada si ,ze sukce ywnie b~d ie uzupelniany i powi~k zany. 

Pan Janusz Mikolajczyk W odpowiedzi na pytanie dotyczlce p6lwysepki przy 
skrzyzowaniu ulic: Konopnicka - Bolesla\ iecka, poinformowa1, ze rozwi,!: anie 
tam zastosowane wynika z projektu i uksztaltowania t renu. 

Radny Czestaw Podhoroclecki zwrocil si~ z pytaniem, ezy zatoki przy uL Sikorskiego 
Set robione na ulicach miejskich? 

Burm.i trz wyjasnil, z zatoki nalezq do miasta. 
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Ad. 5. Przychodnia Rejonowa w Chojnowie - realizacja zadan, problemy i sukcesy.
 
Pan oj law Jakubiak przedstawil infor01aej~ na temat funkcjonowania
 
I ychodni R Jonowej w ChojIlowle.
 
W Przy hodni R jonowej w Chojnowie jest zadeklarowanych ok. l8.300 os6b
 

t renu mia. ta i gminy Chojn6w. Osoby te obj~te s't opiek(\ Iekarzy POZ, 
pi l~niarek 'rodowiskowyeh, potoznych oraz piel~niarek szkolny h ( k. 2050 
u zni6w z 'hoJllowskich zkol i 5zkoly w iedzwiedzieach i Bl1dzi wojowi ). 
'vV ramach Przychodni dzialajq, takze gabinet zabiegowy, pun z z pi n laborato
rium anality zne, gabinet RTG, gabinet USG, punk pirometrii i r habilitacja, 
ambulatoryjna. Mamy takie poradnie specjali tyczn : chirurgiczn'l., urazowo
ortopedyczl1l:l, preluksaeyjn'l. otolaryngologi znCl i ginekologi ZIlq. 
Kontrakty z NFZ na rok 2013, kt6re aktualnie mali uj my ,q na poziomie roku 
2012 z tit tylko roznic't, ze w roku 20 I3 nie l1lam zakontraktowanej poradni 
n urologicznej. 
Przychodnia przyjmuje pacjent6w w dni pows' edni od oodziny 8.00 do 18.00, 
w pozostalych godzinach oraz w soboty niedzi Ie i $wi~ta cbojnowianie obj ci q, 
opiek'l firmy I OXM D, kt6ra przyjmuj pacjent6\ na tereni 0 \odka" iebie ki 
Parasol" - teren dawnego szpitala. 
Aktualnie mamy podpisane umowy z arodowym Fundusz m Zdrowia 113 

Podstawowll Opiek(( Zdrowotn'l wraz z opiek'l. pielWliarki kolllt::.i Ambulatoryjnll 
Opiek~ Spe jaJistycznQ w poradniach wez 'niej wymienionych oraz oa 
r 11abilitacjl:( ambulatoryjn;{. 
W Przychodni Rejonow j w ChojnoV\ ie na UnlOW 0 prace pracujCl52 osoby oraz 
n3 LImo,,; y cywilno-prawn 140 6b - najcz(('ciej \/>,1 niepe~nym wymiarze godzin. 
Zatrudniamy ogo~em 18 I karzy w tyro 9. 113 pelnym etacie, 22 piel~gniarki 

i polozne oraz fizjoterapeutow, laborantow analitycznych t chnikow RTG itp. 
Srednio w mi illeu w poradni POZ przyjmuj my ok. 5100 paejent6w. Piel((gniarki 
i polozne srodowiskowe wykonujq, ok. 900 swiadczen, gabinet zabiegowy 
wykonuje ok. 1000 inj k ji 120 badan EKG. 'vV laboratorium analitycznym 
mie i~ znie prz prowadza 5i\( ok. 6300 badan, w gabinecie RTG wykonuje si(( 570 
Zdj~C, a rehabilitacja przyjmuje ponad 200 pacjent6w. 
Piel~gniarki i I karz w zkolach wykonujq ponad 4400 swiadczen. W. zystkie 
dane staty tyczne dot. na zej dzialalnosci za-lc:lczam do spr3wozdania. 
Najko zt wIli j za inwe tycja zakOl1czona w roku 2013 to remont dachu na 
budynku przy ulicy Szpitalnej - siedziba laboratorium i rehabilitacji. Remont 
w 50% zostal sfinansowany ze srodk6w Przychodni, a pOZOSta1'l kwot(( zaplaciJi 
wspolwlasciciele budynku. a Przychodni przypadla kwota 68.000 z1. 
W budynku przy ulicy Legnickiej zakonczyli 'my r mont balkonow (na wykonanie 
tego remontu mielismy nakaz nadzoru budowlalll;;go), u zcz Inienie dachu oraz 
napraw~ kanalizacji. OgcH m na te remonty wydalismy ponad 30.000 zL 
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W zakupy sprzl(tu medycznego w roku 2013 zainwestowalismy 77.000 zl z czego 
33.000 to srodki wlasne, 25 tys. zl dofinansowanie z Urz~du Miasta i ok. 19 ty . zl 
d tacje od os6b prywatnych. fnwestycje w pozostaly sprz~t i doposazeni 
gabin t6w to ok. 20 tys. zl. 

'asz glowny platnik arodowy Fundusz Zdrowia zaproponowal !lam juz 
k ntrakty na rok 2014 w ambulatoryjn j opiece specjalistycznej i r habilita ji 
ambu1atoryjn j. vVy okosc tych kontraktow prawie. oie r6zni sit( od wy okoSci 
kontra t6 v roku 2013. Szczeg61nie szkoda ie nie udalo si z\ i«k zye kwoty 
dla r habilitacJi bo popyt na te uslugi jest tak duZy, t prowadzqc zapi y na dany 
rokju'" w koncll kwietnia wyczerpllje sit( pula mi jsc. 
Spont niewiadomq i jednoczesnie najwi((k zym klopot m j st wysokosc wplyw6w 
z podstawow j naszej dzialalnosci gdy' trwajq je zcz n gocjacje w zwiq,zku 
z planami "wyci((cia" z naszych list - 0 ob azywanych w Z jako 
niellbezpiec one. Wykreslenie tych 0 6b b z - miany wy ako'ci bazy a 0 ob« 
ubezpieczonq - aktualnie to 8 zl miesi czni - u zczupliloby wplywy dziaJalnosci 
POZ 0 ok. 7% czyli ponad 15 tys mie it(cznie. 
Decyzje jesz z nie zapadly i wszys y mamy nad i j ie weryfikacja 
ube ;pieczonych b d ie j dnak zwi/lzana z podniesieniem kwoty bazowej za 0 ob 
ubezpieczon£l.. 

Radny Jerzy Poznar zwrocit i. z prosb'l.. 0 wYJ3smenie, dlac ego nie mozna 
skorzystac odptatnie z uslu 0' rehabilitacji amblliatoryjn j. Scl osoby, ktore chcialyby 
skorzystac z ambu latorium i majq mozl iwosci pokrye koszty uslu o tej plac6wki. 

Pan Boleslaw Jak Ibiak wyja'nil 'e zwracal si z tym pytaniem do Ministerstwa 
Zdrowia i z wyjasniell wynika, ie placowki prywatne sluzby zdrowia po 
wycz rpanill limitu przy lugujqcego z kontraktll) mog'\. swiadc ye lIslllgi prywatnie 
- odplatni , natomia t SPO -ty nie mog:t tego czynic. 
Przychodnia nie pro\vaclzi dzialalnosci komercyjnej. Jednakze w przypadkaeh 
wyj'ltkowyeh np. Sq osoby po ei«zkich urazach (- Jamaniach), mUszq miee zabiegi 
rehabilitacyjne',; oi diugim czasi po zdarzeniu udzielanaj st im odplatna pomoe. 

Radny Czeslaw Podhorodecki zwrocit sit( z pytaniem, ezy samorzqd m6g1by z 
srodk6w miejskich dofinansowac uslugi r habilitacyjne mieszkancom? 

Pan Boleslaw Jakubiak wyjasnil, nalezaJoby stworzyc jakis program, k1:ory samorzq,d 
moglby sfinansow3c, okr 'lajqc ewentualne zasady np. kwalifikaeji os6b. 

Radny Andrzej Matus ewski zwroeil si(( z pytaniem, ezy j t 1110 'liwe zwi~kszenie 

opieki piel gniarskiej w ·zkolach np. codzieone dyzury? 
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Pan Boleslaw Jakubiak powiedziat, ze nie ma takiej mozliwosci, poniewaL NI7 
IA woich normach wskazuje do 1.100 os6b na jedn'l. piel~gniark~ zkoln'l.. 
Obecnie w przychodni zatrudnione S'l. 3 piel{(glliarki szkolne, a uczni6w jest 2.050. 

Ad. 6. Informacja 0 dzialalnosci Warsztatu Terapii Zaj~ciowej w Chojnowie. 
Pan Andrzej P)'l , kierownik Warsztat11 Terapii Zajf(ciowej w ChojnO\vie przd tawit
 
infomla~j oa temat funkcjonowania ww. jednostki.
 
W' r z ' t T rapii Zaj~ciowej znajduje si~ w Chojno\vi pr y ul. Kolejowa 9
 
Dzialalnosc rozpoczllJ 29 grudnia 2003 r. Do pIa 6wki ucz szcza 25 osob..
 
'vV plac6wce jest I I pomie zczen przystosowany h do potr b u z stnik6w.
 
Podstawq finansowania dzialalnosci WTZ j t umo a p mi~dzy Powiatem
 

gnickim a Miastem Chojn6w, 
"IV plac6wc zatrudnionych je'( I I 0 6b na urn w 0 prac" 
\"1 Z ·est plac6wk'l pobytu d iennego, czynn'\. od poniedzialku do piqtku godz, 

od 7.30 do 15.30, Terapia zaj~ciowa v' zakr sie rehabilitacji spoleczn j i zawodowej 
odbywa si~ w grupach 5 osobowych \ prac niach trap utycznych ( tolarsko 
slusarski j, ogrodniczej, go 'podarstwa domov go, komput row j, pia tycznej) 
zgodnie planami pracy poszcz g61nych pracowni. 
Kazdy z uczestnik6w realizuje indywidualny program rebabilitacji i terapii kt6ry 

jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokument6w, wywiadu 
srodowiskowego obserwacji, dzialan i zachowan oraz 5Z zeg6towej oceny. 
W kazdej z pracowni terapeuci realizllj~l tak 'e zadania z zakresu podstawowych 
agadnieli edukacyjnych poprzez ksztaho\ anie umiej toosci w czytaniu, pisaniu, 

Jiczeniu, wykonywaniu pro tych zadal1. mat matycznych, wypowiadaniu logicznych 
zdali przez llczestnik6w w tmaei wykonywanych czynnosci, biezqcych spraw 
dotyc qcych wsp61zycia w grupie terapeutycznej ezy spoleczl1o' ci WTZ. Dla os6b, 
kt6re nabyly jll': pro te umi j tnosci w wykonywaniu zadari w poszczeg61nych 
praco\ niach zastosowano \vyzszy stopie!l trudnosci zadaniowych. 
Prowadzone jest takt w parcie psychologiczne i terapia psyehologiczno

socjoloo-iczna oraz r habilitacja lecznicza. 
Duzq wag~ przywiClzuje si do rozwoju form zdrowego i aktywnego wypoczynku 

oraz w po~pracy z rodzicami. 
Realizowany w WTZ indywidualny programy rehabilitacji i terapii prowadzony 

je·t przy pomoey programu komputerowego "Terapia" u\ zgl({dniaj'll,; go nast~pujqce 

asp kty: zdolnosc do samodzi Inego wykonywania czynnosci zycia codziennego, 
umiejt;.lnosci interpersonalne, stopiel1 opanowania umiej{(tnosci niezb((dnych do 
podjl(cia zatrudniellia. 
W/IA a pekty podlegajq ocenie w 'zczeg61owych zakresach okreslonych dla 
kaz,dego z nich. Programy S'\. okresowo ocelliane, modyfikowane i doskonalone, 
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Rada Programowa Warsztatu dokonuje oceny post~p6w w rehabilitacji kazdego 
ucz tnil a co p61 roku. Ocena p61roezna przeprowadzana jest na koniee mie iClea 
e rw a, natomjast oeena roezna na koniee miesiqca gnldnia. 
P t py w fun ejonowaniu 'pokeznym i zawodowym Scl widoezne w eodzi. nnyrn 
zyeiu uez tnik' w. Uezestniey biorCl udzial w proeesie r habilitacji i terapii 

Z, razn h szkoleniaeh i proj ktaeh unijnych, praktykach zawodowyeh, 
ktor. 'uwarunkowan ieb mozliwosciami psychofizycznymi. 

dzial w irulym ~rodo\Visku spoJeeznym (szkol nia i praktyki zawodowe) 
'wiadczy 0 tym, it SCI. przygotowani do pdnieni ral pol czuych i z3wodowych. 
Wszelkiego rodzaju post~py u wszystkich uezestni' tlcych w proce ie terapii 
i rehabilitacji '1 szczegoJowo uj((te w indywidualny h planaeh rehabilitacji 
i t rapii kazdego z nich. 
Kazdy z uczestnik6w posiada Indywidualny Program Rehabilitacji i Terapii kt6I)' 
w ciqgu roku maze bye modyfikowany. 
W pracy terap utyczllej przyj~to zasad~ w ajemnej toleraJ1cji, samoakceptacji, 
akceptacji drugi j osoby, wzaj mn j porno y kolez 11 ki j, wyrozllmiaJosci, 
serdecznos i \V tosunku do drugieoo czlowi ka. Realizaeja powyz ych zadarl 
odbywala i m.in. poprzez prowadz nie spotkall z ueze tnikami w ramach fzw. 
"spotkan probl mowo - tematycznych". 
W WTZ uczestnicy odbywaj'l tr ning ekonomie ny w formie bezgotowkow j 
i gotowkowej. 

czestnicy otrzymujq w ramach treningu konomicznego srodki finan owe 
wyplacane zgodlli Z obowiqzlljCl.cym w placowe Reglliaminem Organizacyjnym. 
Wy okosc tych 'rodk6w okreslana jest na podstawie frekwencji uezestnika na 
zaj~ciaeh w danym miesiqcu oraz oc nie a ngazowani" w wykonywanCl. prac((. 
Ocena dokonywana j t przez terapeut odpowiedzialn go za realizacj~ 

Indywidualnego programu rehabilita ji i. terapii w uzgodni niu z innymi osobami 
provvadzqcymi zaj«cia (cztonkami Rady Programawej) i zatwierdzanej przez 
Kierownika Warsztat.u (prz wodnicz'lc go Rady Programowej). 
Dla kazdego uczestnika prowadzona jest indywidualn3 widencja rozliczel1 
finansawych w tr ningu ekonomicznym. Podstaw'l ro liczenia wydatkowanych 
srodk6w jest faktura lub paragon. W tym drugim przypadku rozliczenie nast~puje 

na podstawie drukll wype~nianego pr ez terapeut~ z za1C1.czeniem paragonu. 
GI6wne prze naczenie 'rodkow finansowych z treningu ekonomicznego przez 
llcze tnik6w Warsztatu to realizacja ieh potrzeb terapeutyeznych i socjalnyeh. 
Stosowan przez Wl Z metody nagradzania uczestnik6w za zaallgazowan ie, 
aktywno' e i a iqgni cia w realizaeji I.ndywidualnego programu rehabilitacji i terapii: 
poch\. aly, \ yr6zni nia dyplomy, nagrody r eezowe (w konkur 3eh), wyjazdy 
i wyjscia dla wyr6znionych uczestnik6w na impr zy kultllralne i integracyjne. 
Ocena kontakt6w uc~ estnik6w apart Sq na wzajemnym szacunku zrozLIllli niu 
i akc ptacji. Przebiegaj'l one w zyczli\v j, kolezell kiej i przyjaeielskjej atmosferze, 
co stwarza lIczestnikom poczueie bezpieczel'lstwa. Ulatwia to r6wniez aktywIlCl. 
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wsp6lpraet:( w proeesie terapii oraz zwi~ksza zainteresowanie uezestnik6w 
f ktal1li rehabilitaeji i ich zaangaiowanie w dzialalnosc WTZ. 

Radny Ja k hopkowicz zwrocil' si~ pytaniem, ezy jest zainteresowanie innych 
os' b ucz tni tvv m \ war ztatach? 

Pan And! ej Pyrz \>; yjasnil, ie na dzieJl dzi iejszy 5 os6b ubi ga sit( 0 przyjt(cie do 
warsztatu, i b da one przyj~te. Jest lista 10 os6b, kt6re kwaJifikovvaly by sit( do 
u Izialu w zajl(eiach \I arsztatowych jednakze i tni j pewna bari ra tzw. , wyjscia 
z domu" po stronie rodzicow. Przez caly c as 'l pro adzon ro mow)' zachl(cajqee 

rodzicami tych os6b, S'l zaproszenia do zaj cpo l'telo eh. 

Radny J r y Poznar pogratulowal kiew' nikowi 10.1 cia istni nia. Jastt(pnie 
powi dzial, Z lownym zaclaniem \I ar 'ztatu j t przygotowanie uczestniko\v do 
amodzi Inego zycia, a ezy t z do \:vykonywania jakiegos ZU\ du np. kur y? 

Pan Andrzej Pyrz wyjasniJ, ze gl6wnie do amodzi Ineo-o .ycia i praey, natomiast
 
warsztat nje ma uprawnien do nadayvania uprawnien zawodo\>; 'eh. atomia t
 
war ztat moz nallczyc takieh ezynl1osci, kt6r b~d'l potrzebne atrudni niu.
 
Orgcmizowany byl kurs floryst6w, po kt6rym 11 zestnicy at zymali za'wi del nia.
 

Pan Jerzy Po nar zwr6eil si~ z pytaniem ilu uez tnik6w, po opuszczeniu warsztatu
 
przes-Io na samodzi Jne zycie i znala 10 zatrudni nie?
 
C- y podopi ezni cll tnie pr ychodzel na zaj~cia ezy trzeba ieh w jakis spos6b
 
przymuszac do t go i ile god in tn aj'l aj~cia dzi nnie?
 

Pan Andr ej Pyrz powi dziat, z posr6d 5 os6b, kt6re opu' cilo WTZ 4 osoby
 
podjC(.lo zatrudnienie, ale nie wi zjakim skutki m.
 
Zaj~eia trwa.iq 7 godzin dzienIlie, je' li a oba jest z umiarkowanym stopniem
 
niepetnosprawnoSci, a 6 god in dla os6b ze znacznym stopniem niepelnosprawno' ci.
 
Uczestnicy bardzo ch~tnie uczestniczq w zajt(ciacb.
 

Radny z slaw Podhorodeeki - ile os6b uezestniczylo w zaj~ciaeh przez okres
 
10.lat istnienia warsztatu ijakie Sq ieh dalsze losy? ast~ni zwr6ed i z pytaniem,
 
ezy by~y prowadzone rozI110WY z chojnowskimi przedsit:(biorcami 0 zatrudnieniu
 
u e tnik6w warsztatu?
 

Pan Andrz j Pyrz \1\ yjasnil, ie prz z okres 10.lat w zaj ciaeh ucz tniezyly 33 0-6b.
 
Natomiast nie poiada danych dotyCZClcych dalszego funkcjonowania tyeh 0 ob.
 
Byly podejmowane rozmowy z 10kaJnymi przedsi~bioreami na t mat zatrudnienia
 
ucze tnik6w zaj 6, w wyniku kt6rych zatrudniono kilka os6b, j dnakz byla to
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praca w systemie nocnym i lIczestnicy po 2.tygodniach rezygnowali. Aby te osoby
 
mogly pracowac, musi to bye rynek pracy pomocowy.
 

Burmi trz zabieraj'ic glos podzi kowal panu Boleslawowi lakubiakowi
 
kierownikowi Przychodni Rej0 no\vej w Chojnowie i panu Andrzejowi Pyrzowi
 
ki r wnikowi War ztatu Terapii 2aj~ciowej oraz pracowJ1lkom placowek pI'
 
nich zarz'\.dzanych za prac~ w sluzbie mie zkancom miasta.
 
Dodal, ze war taty sluzq do przysto owania ieh uczestnik6w do "'ycia.
 
PorowJ1l1j'lC zachowania tych os6b w perspektywie cza u, to widac wielki
 
zaangazowanie pracownik6w warsztatow do wykonywan pracy.
 

Przewodniczcicy rady oglosil 20.minutowi:t prz rw .
 
Po przerwie na sali obrad obecnych bylo I radny h.
 

Ad. 7. Podj~cie uchwal.
 
W tym punkcie porz'ldku obrad prz \ odrlicl'l y Rady przedstawil projekty
 
llchwal, na t~pnie przystqpiono do glosov"ania. Podcza realizacji tego punktu na
 
ustawowy stan 15 radnycl\ obecnych na ali b 10 I':; radnych.
 

a)	 Ucln"ala Nr XXXV/172ft3 w sprawie uchwalenia Programu \ porprac 
Miasta hojnowa z organizacjami pozarzqdowymi i innynli podmiotami 
prowad t}.cymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2014; 

"Za" pI' yj~ciem uchwaty alo owano j dnomyslnie. Podczas glosowania na sali
 
obrad na ustawo\ y stan 15 radnych obecnych bylo 15 radnych.
 
Uchwala w zalc cz lliu.
 

b)	 Uchwata Nr XXXV/173/13 \;\1 prawie wyrazenia zgody na rozpow chnienie 
herbu Miasta hojnowa; 

,Za" przyj~ciem uchwaly glosowalo 14 radnych, przy I glosie ,wstrzymlljt}.cym 
si~". Podcz s glosowania na sali obrad na lIstawmvy stan 15 radnych obecnych 
bylo 15 radnych. 
Uchwala w za!;=lczeniu. 

c)	 Uchwala Nr XXXVf174f13 w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie 
MJodziezowej Rady Miej ki j Chojnmva; 

,,2a" przyj~cieJl1 uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali 
obrad n3 u tawowy stan 15 radnych obecnych bylo 15 radnych. 
Uchwala w zalqczeniu. 

d)	 Uchwala Nr XXXVfl75/13 zmiemaJ£tc'l uchv~al w sprawie pod iatu 
miasta Chojnowa na stale obwody glosowania oraz ustalenia ieh numer6w, 
granic i iedzib obwodowych komisji wyborc ych; 



, Za" przyjt(ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas gtosowania oa sali 
obr d na ustawowy stan 15 radnych obecnych byto 15 radnych. 

hwala za{qczeniu. 

)	 chwala r XXXV/176/13 w sprawie uchwalenia Miej, kiego Pr gramu 
Profilaktyki i Rozwi<tzywania ProbJemow A,lkoholowych na rok 20 14~ 

"Z " przyj ci m uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali 
obrad na u tawowy stan 15 radnych obecnych byto 15 radnych. 

c1n ala zalqczeniu. 

f) c1nvala Nr XXXV/177/t3 zmi niaj'lc'l uchwa! Rady Miejskiej Chojnow3 
w prawie ustalenia wysokosei oplat za swiadcz nia p~ d' koli prowadzonych 
przez miasto Chojn6w; 

"Za' przyj~ciem llchwaly glosow3no jednomyslnie. Pode agio owania na sali 
obrad oa ust3\'1 owy tan 15 radnych obecnyeh byto 15 radnych. 

ch\\ a{a w zalqczeniu. 

g)	 Uchwala Nr XXXV/178/13 w sprav ie udziel nia z budZetll miasta 
Chojnowa dotaeji dla Rzymskokatolickiej ParafJi p.w..w. Apostol6w Piotra 
i Paw/a w Chojno\o\ ie; 

,,2a" przyj{(ciem lIchwaly glosowalo 14 radnych przy I glosi ,wsfrzymllj<lcym
 
si~". Podczas glosov ania na sali obrad na ustawowy stan I radnych obecnych
 
bylo 15 radnych.
 
Uchwala w a1 qczcniu.
 

h) chwala Nr XXXVI] 79/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
FinansO\ ej na lata 2013 - 2019 Miasta hojnO\va; 

"Zan przyj ci m uchwa~y glosowano j dnomy']nie. Podczas glo owania na sali 
obrad na u tawowy stan 1 radnych obecnych byto 15 radnych. 

chwa1a w za{'l.czeniu. 

i)	 Uchwala Nr XXXV/180/]3 w spraWle zlmany w budzecie Miasta 
Chojnowa na 2013 rok; 

"Za" przyjt<Ciem Llchwaly glo 0 ano jednomy '·Inie. Podczas glosowania na sali 
obrad na LI ta\ owy stan 15 radnych obecnych byto 15 radnych. 

chwala w zalqc niu. 

j) w. prawie rozpatrzenia wnioskll dotyczq,cego ustalenia dyzur6w radnych; 

Radny Jerzy Poznar nie zgad a si~ tr sciCl. S 1 ww. projektu uchwaly w br tTIieniu: 
"odrzlIca wniosek dotyczqcy ustalenia dyzurow radnych U , poniewaz w kazuje on, 
i.e	 radlli Sq przeciwni peinieniu dyzur6w i tym samym kontaktu Z obywatelami. 
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waZ3, ze kontakty z wyborcami to indywidualna sprawa katdego radnego, kazd 

radn wybiera sobie spos6b kontaktu ze swoimi wybarcami. 
Wnio kodawca gdy chcial si~ spotkae z radnym, uczyni~ to, kontaktuj'lc j. 

wczesniej telefonic-Ilie. 
n jak dny ze s\ oimi wyborcami spotyka si~ na co dzien. Katdy z jego wyb rcow 

go zna i jet Ii rna takq potrzeb(( to si z nim spotyka i rozmawia. 
Je'li, kt'IY' _ radnych u\vaza, ze potrz buj dyzur6w, to powini n to lIstalie. 

" a' a ze n i mo' na odg6 rn ie narzllcac dyiLi row radnycb. 
Zapi typu "odrzuca wniosek dotyczC\.cy u tal nia dyzur6w radnych" ma' bye 
przyj((ty przez spote zellstwo, ze radni odrzucajq p lni ni dy' ur6w - motliwo' c 
kontakt6w w wyborcarni, dlatego nie moze bye takiego zapisu. W wi, zku 
z powyz zym podcza glosowania b~dzie gla owal p iw pr yjl(ciu tej uchwaly. 

waza, ze n ie POWi1UlO 'i~ glosowae 0 d llchwalq zawi rajtl,cC\. przedstawioml tr .c 
- ona powinna bye zmiell-jona. 

Przewodnicz'lcy rady uv. aia ze wnia ek od mieszkallc3 ni powmien miee 
mi j ca. Jednakie Rada jest zobowi,:tzana do ustosunkowania S1(( do WW. wnio 'kll 
poprzez podj((cie t1chwaly. 

Radny Jerzy Chopkowicz zlozyl wniosek formalny 0 przesunil(cie glosowania oad 
przedstawionym projekt m uchwaly na na t~pntl, sj. wata z projekt uchwaty 
powinien bye poddany pod dysku j~ na posiedz niach komisji w celu zmiany 
formy ww. projektll. 

"Za" przyj'(ciem wniosku 0 przeloienie podjltcia ww. llchwaly w sprawie 
rozpatrzenia wniosku dot) czqcego ustalenia dyiu row rad nych, na nast'tpn~ 

sesj(( Rady i komisje stale Rady glosowalo 11 radnych, przy 2 glosach 
"przeciwnych" i 2 glosach "wstrzymuj'lcych si~". 

Ad. 8. lnterpelacje i zapytania radnych.
 
Radny Jan Tarkowski zlazyt interpelacje w nast~puj'lcych sprawach:
 

•	 zabezpiecznia srodkow finan.owych i przeprawadzenia madernizacji 
oswietlenia ulicznego na osiedlu plzy ul. Samorz'ldowej; 

•	 razv/ai llie l11oiliwosci: 
o	 ustawienia naku zakazu parkowania samocbod6w na chodniku przy 

bloku nr 1 przy ul. S<lmorz'l.dO\v j; 
o	 wyznaczenia teren6w do parkowania samochod6w osobowych przy 

ul. Samorzqdowej. 
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Ad. 9. Tnformacje i komunikaty przewodnicz'lcego Rady. 
Prz-wodniczCl.cy rady poinfonnowal, ze sprawy biezqce Sq omawiane na kornisjach 
talych R dy. 
a j dnym z p iedzen komisji zwr6cono si~ z pytaniem, ilu interesant6w w ciqgu 

raku zglasza si~ do Rady. \AI bi zClcym roku do Rady zglosilo si(( 5 intere ant6w, 
w tym razy byla to ta sarna osoba. 
Dodal ze jesli zai tnieje potr~ba (b~d'l. takie sygnaly) to wydlu:zy godziny swojego 
dYZUf anj. 

a t((pni zwr6cil sif( z prosb<t do przewodniczqcych komisji stafych Rady 
o do tarczeni . plan6w pracy na rok 2014 r. - do 5 gnldnia br. 

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania rado) ch.
 
Przewodl1icz'lcy rady poinformowaC ze na poprz dniej esji aie byto interpelacji
 
i zapytan, radni zlozyh wnioski, na kt6re zostaia lid ielona odpo i di.
 

Ad. 11. 'Voloe wnioski, informacje i oswiadczenia. 
Radny Jerzy Poznar przed tawil nast pujCl.ce wnioski: 

•	 0 usuIli~cie lub odpowiednio przyci cie trzech drzew pochylonych nad 
jezdniq ul. Reja na wy okosci po e ji Ilr 3 4 i 5; 

•	 0 naprawt( chodnik (uzup blienie ubytkc)\v) przy ul. Kolcjowej - pl. Dworco\.vy 
na wysokosci po Ji nr 25; 

•	 0 uzupe1nienie prz jscia dJa pieszych przy ut. Chmielnej i Piotra Skargi 
Gedno przej'cie) pr y skrzyzowaniu z ul. Piotrowick'l i ul. Bol lawick'l. 
o znak i pionowe 0-6. 

Naste:.pnie ndny zabra{a glos w pnm Je zachowania pewnych os6b pOdCZ3S 
posiedzenia Rady. waia, ze podcza posiedzen Rady zachowanie radnych i gosci jest 
L1warunkow3ne pewnymi przepi ami, regulaminami. Przewodnicz'l.cy rady decyduje 
jak pi .ebiegaj'l obrady i ni tosowanie si~ do pewnych zasad i zalecell je t dla 
radnego bulwersuj::tce. 
Od	 dnia d isiejszego jest tran mi ja obrad Rady na zywo na troni Internetowej 
miejskiej i nie ma potrzeby, aby obywatel chodzili po selli i nagrywali obrady, 
poniewaz mozna soble obejrzec lub nagrac prz kaz bezposrednio. 
Byta r6wniez dyskusja na t mat Lid ielenia glosu mieszkalicovvi miasta. Osobisci 
nie przes' kad ~a radnemu nagrywanie, uwaza ze mieszkancy powinni wi dziec co 
samorzqd robi, jakie kierunki Scl obierane, nad czym si~ dyskutuje. Burmistrl 
w	 sprawozclaniu przekazllje ile w panialych r eezy robi si~ w Chojnowie, przy nie 
dlr'ym zadlu:zenill budzetu. W por6wnaniu do innych gminy, to wydatki Chojnowa 
Sq bardzo rozsqdne. 
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Uwaza ze tylko te gminy mogq si~ rozwijac, gdzie jest kontynuacja wladzy,
 
a zarazem kontynuaeja planow i zamierzen.
 
W odniesieniu do wniosku w sprawie udzielenia g10SU, to jest jak najbardziej "za "
 
jednak' rna ogrol11ne wCltpliwosei, poniewaz wnioskodawca nie ehc ie(
 
podporz'ldko at pewnym zachowaniom podezas obrad Rady i w przypaclku
 
udziel nia mu gloslI to rowni z nie podporz'ldkuje si~ i b~dzie wykraczac poza
 
zakr t matl! ktory zglosil do rozmowy.
 
heia~by, . by ainteresowani obyw3tele zabierali 010 w waznych sprawach dla 

mi8 ta, al niech to wszystko odbywa sit( w upor qdkowany posob. 
Apeluje 0 poszanowanie prawa, Rady i decyzji prz wodnicz'lc go. 

I a	 tE(pnie poruszy1 nast puj'lee sprawy: 
•	 amkni~tej toal ty w Parku Srodmiej kim - co jest pow dem rakiego stanll'?; 
•	 stworz nia funduszll stypendialnego dla uzdolnionych mi kane6w mia ta

propozycJ8. 

Ad. 12. Sprawy rozne.
 
Radny Andrzej Matusze\\ ski cieszy si~ zaplanowanej budowy nawier ehni
 
ul. Rejtana, jednocze' nie zwr6cil i~ z pro b'l. 0 wyr6wnani obecnej nawierzclmi.
 
Nast~pnie poru yl spraw~ Lltrudnionego wyjazdu z parkinol! klepu Dobry
 
kolor" przy ul. Kolejow'ej. Samochody wyjezdzajqce nie maj'l dobrej widoeznosei
 
z powodu aparkowanych aut na ul. Kolejowej przy wje' dzie na parking.
 

Radny Maciej 'iesla 2wr6cil si~ z pytaniem do pana Edwarda Ko ~l1ika, dyrektora
 
ChZGKiM czy resrrllkturyzacja zakl' du nie uposledzi dzialall zakladu, przede
 
w zystkim w zakresie utrzymania ezy tosci na terenie miasta Chojnowa,
 
utrzymania zimowego ulic i plac6w.
 

Pan Edward Kosnik dyrektor hZGKiM, w odpowiedzi poinformowal, ze
 
wspomniana restruktury acja dotyezy tylko tyell os6b, kt6re byly bezposrednio
 
zaangazowane w dzialalno' c zakladu \\ zakr sie odpadow.
 

Radny zesJaw Podborod ki zwrocil si~ z nast~puj'l.eymi pytaniami:
 
- ile zaplacono a wyw6z smieei?
 
- ile zaoszcz~dzono jako miasto?
 
- jesli miasto zaoszcz"dzilo, ezy jest moiliwosc obniz nia mies kar1com op1aty za
 
wyw6z 11 ieczystosci .
 
Na t~pnie poprosit, aby zwrocic uwag~ firmie odbieraj'lcej odpady, aby sprz'ltala
 
po sobie i aby kontenery ustawiano na miejsca do tego przeznaezonych. Zaproponowal
 
dodanie takiego zapisu w umowach, ktore w przyszlosci b~d'l zawierane.
 

19 



Burl11istrz zapewnd radnego, ze jezeli b~dzie mozliwosc obnizenia opiat a 
odpady, to b~d ie ona obnizona. lednakze na dzien dzi iejszy trudno okreslic jaki 
j t ptyw podatku za odpady, poniewaz trudno jeszcze stwierdzic jaka jest 
.eic alnosc opiat. Natomia t jetel i si~ okaie, ie tych srodkow jest wi~cej, to na 
p wno zo tani p dj ta decyzja °obniz niu oplaL 
Dadal i; ni many j st jeszcze ynik przetargu na Vlryw6z nie' y to' i. 
R z tr gni~ci na tewi VI biezCl.cym miesiq,ctl. 

atomia t w k e tii "dosprzqtania" przy poj mnikach to b dzie taki zapis w umowie. 
Na bi Zqco q POrz£ldkowane i monitorowane dziatania dotyczq,c odpadow. 

Radny Czetaw Podhorodecki zaproponow 1 otworz nie dodatkowego okienka 
ka owego w rz dzie do przyjmowania opl'al' za odpady. 

Sekr tar l11ia ta poinformm ala i zakupiono program asowy, kt6ry usprawni 
przyjl110wani '\'plat. 

Pr wodnicze:lcy Rady poinformowai zebranych, z do Rady wplyn'lJ wniosek 
o udziel nie mi szkancowi miasta losu podezas obrad Rady. 
Wnioskodawca w przerwie obrad \' ycofaJ \v'~ nio k 0 udzi I nie glOSll. 

Ad. 13. Zamkni4(cie obrad.
 
W zwi'lzku wyc erpaniem porz'ldku 0 rad PI' wodnie 'lCy Rady Miejskiej
 
z3mkn'l" obrady X XV esji Rady M iej ki j hojnowa. Podzi~kowat radnym
 
i gos iom za ud ial W obradach. Obrady zakonczono 0 g dz. 16.20.
 

Przewodnic ~cy 

Rady Miejski· bojnowa
/11 

Jall{~" J 0I1ski 

Protokol w,la: faria 2m!'CInri. k 7 
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