
Protok61 or XXXVIII 3
 
z sesji Rady Miejskiej Chojnowa
 

z dnia 30 grudnia 2013 r.
 

XXXVI sesjt( Rady Miejskiej Chojnowa otworzyf Wiceprzewodnicz'l.cy Rady 
Krzysztof Grzech. Obrady rozpocz«to 0 godz. 13.00. Po powitaniu radnych 
i go' ci wi eprz wodniczC\.cy stwierdzil, ze na ustawowy stan 15 radnych na ali 
jest 13 radnych co stanowi quorum, przy kt6rym Rada moze obradowac. a 

sji	 nieob 'ni byli radni: Jan Skowronski i Jer y Poznar. 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli m.in.: 
I.	 Jan Serkies - Bunnistr Miasta Chojno\\ a 
2.	 Brygida Mytkowska Sekretarz Mia ta hojno\\ a 
3.	 Bogumila Truta - SkarbnikMiasta Chojnowa 

• 4. Jaro law Humenny - Starosta Powiatu L gnicki go 
5.	 Mikolaj Bidnyk - radny Powiatu Legnicki go 
6.	 Boleslaw Jakubiak - Kierownik Przychodni Rejonowej 
7.	 Barbara Landzberg - Dyr ktor Miej kiej Biblioteki PubIicznej w hojnowie 
8.	 Jerzy Janus - Dyr ktor Muzeum Regionalnego whojnowie 
9.	 "dward Kosnik - Dyr ktor ChZ KiM. 
10.	 Mariusz Szklarz - Dyrektor Szkoly Pod tawowej nr 3 w Chojnowie 
I I.	 Elzbieta Bory ewicz - Dyrektor zkoly Podstawowej nr 4 w hojnowie 
12. "'Izbieta Falat - Dyrekt r Gimnazjum nr 1 w Chojnowie 
J3. Andrzej rban - Dyr ktor il1lnazjulll nr 2 w hojnowie 
14.	 Iwona Faluta-BOIYs - Dyrektor przed zkola Mi jski go nr 3 w Chojnowie 
15.	 Malgorzata Matla - Ki rownik Miejskiego Osrodl a Pom cy Spolecznej 

w Chojnowie 
16.	 Andrzej Sawicki - Komendant Komisariatu Policji w Chojnowie 

• 17. Tomasz Jagielski - Zast~pca Komendanta Komisariat Policji w Chojnowie 
[8.	 mieszkal1cy miasta 

Ad. I. Otwarcie sesji.
 
Zrealizowano.
 

Ad. 2. Przedstawienie porz~dku obrad. 
WiceprzewodniczC\.cy Rady przedstawit zebranym porzqdek obrad XXXVI sesji: 
Porz~dek obrad: 

I. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porz'ldku obrad. 
3. plzY.i((cie protokolu poprzedniej sesji: Nr XXXV/l3 z dnia 28 listopada 2013 r. 
4. Sprawozdanie Bunnistrza z pracy mi«dzy sesjami. 



5.	 Podj((cie uchwaJ: 
a) w sprawie przyj((cia Strategii Integracji i RozwiClzywania Problem6w 

Spolec nych Miasta Chojnowa na lata 2014 - 2020; 
b) w sprawie przedluzenia czasu obowi~ania dotychczasowych taryf dla 

zbiorowego odprowadzania sciekow obowiqzujClcych na terenie mjasta 
hojnowa na ohes cd dnja I stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnja 2014 roku; 

c) w pr wi rozpatrzenia wniosku dotyczqcego zmiany Statutu Miasta Chojnowa; 
d) w spra\vie rozpatrzenia wniosku dotyczqcego ustalenia dyzurow radnych; 
)	 w prawie zmiany w budzecie Miasta Chojnowa na 2013 rok. 

6.	 chwal ni Wielo)etniej Prognozy Finansow 0na lata 2014-2019 Miasta Chojnowa: 
a)	 ucll\vala Regionalnej Izby Obrachunkowej w prawie opinii 0 projekcie 

uchwa.}y w sprawie wieloletni j pr n y finansowej Miasta Chojnowa, 
przedlolon j \ raz z projektern uchwaty budz tow 0na 2014 rok; 

• 
b) podj((ci uchwaly w sprawie Wi 1 letni j Prognozy ioan owej na lata 

2014-2019 Miasta hojnowa. 
7.	 Uchwalenie budzetu Miasta h jnowa oa 2014 rok. 

a) przedstawienie projektu budzetu na 2014 rok przez Bunnistrza; 
b)	 opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej: 

•	 uchwaJa w sprawie opinji 0 przedlol nyrn przez BUlmi trza Mia ta Chojnowa 
projekci uchwaly budzetowej Miasta na 2014 rok; 

•	 uchwala w sprawie opinii 0 mozliv.osci sfinansowania deficytu budZetu Mia ta 

Chojnow3 prz dstawionego w projekcie uchwaly budZetowej na 2014 rok; 
c) opinie komisji statych Rady; 
d) dy kusja; 
e) podj ci uchwaly w prawie budz tLl Miasta hojnowa na 2014 rok. 

8.	 Interpelacje i apytaJlia radnyeh. 

•
 
9. Sprav ozdania z pra y Komisji stalych.
 

1O. Przyj~ci planow pracy Komisji statych na 2014 fok.
 
1I. Przyj«cie planu pracy Rady Miejskiej hojnowa na 2014 rok.
 
12.	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 
13.	 Informacje i k lTIuJlikaty przewodnicz'lcego Rady.
 
14.	 Woln wnioski, informacje i oswiadczenia.
 
15.	 Sprawy roine.
 
16. Zamkni«cie obrad.
 
Nikt z obecnych na sali obrad nie wniosl uwag do przedstawionego pOfzqdku
 
obrad, w zwiq ku z powyzszym wiceprzewodnicz'tcy Rady przeszedl do jego
 
realizacji.
 

Ad. 3. Przyj~ie protokom z poprzedniej sesji Nr XXXV/l 3 z dnia 281istopada 2013 r. 
,,2a" przyj«ciem protokofLl Nr XXXV/13 z dnia 28 Iistopada 2013 r. 610sowaoo 
jednomyslnie. Podczas rea1izacj i tego punktu na ustawowy stan 15 radnych, 
obecnych oa sali byto ]3 radnych. ieobecn! byli raOOi: Jan SkO\VfOI1SIG i Jerzy Poznar. 
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Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mil(dzy sesjami. 
W tym punkcie porzqdku obrad Burmistrz Miasta przedstawit sprawozd;jni~ 

pracy w okresie od dnia 28 1istopada 2013 r. do dn ia 29 grudnia 2013 r. 

Z zakresu Wydzialu Rozwoju Gospodarczego m.in.: 
I. Zakorl 'zono madernizacjt( al jek na cmentarzu komunalnym. 
2. Zakonczono bud w~ zespolu zatok parkingowych przy ul. Sikor~kiego ora 
ul. Loki tka. 
3. Pro adzone Sq prace przy przebudowie budynku Miej kiego srodka 
Kultury. Sportll i Rekreacji. 
4. rwa procedura wyboru oferty na budD . ktadki dla pie zych nad rzehl kor'l... 
5. Realizowane S'l umowy z Powiatowym rz«dem Pracy na zatrudnienie 
10 praco\'mik6w interwencyjnych i pracownik6\ rob6t publicznych z terminem 
do 31 grudnia 2013r. 

• 
6. W wyniku prz targu nieogTanic20nego wybrano firm A.S.A. .. a-Pol 'ka 
Sp. z 0.0. w Zabrzu do odbioru odpad6 komunalny b w roku 2014. 
7. Zakupiono po 20 pojemnik6w do s I ktyv nej zbiorki smieci ora odpad6w 
zmieszanych 0 pojemnosci 11m3. 
8. Zamontowano oswietlenie 5wiqtec ne. 
9. Wyremontowano 5 pojemnik6w z przeznaczeniem do punktu selektywnej 
zbi6rki odpad6w kornunalnych przy ul. Kra z w ki go 1. 
10. Zakupiono kil.l zywo bazaltowe do wyrovvnania i utwardzenja droo gruntowych. 
11. Wymieniono czt(sc nawierzchni ul. Fabrycznej w obr~bi rzyzowania 
z ul. Kras ew kiego (wja d do stacji paliw) oa kostk betonowCl.. 
12. Podpi ano umowt( na wykonanie dokumentacji projektowej na budow« ulic 
Rejtana i Kr6tki j. 

Z zakresu Wydzialu Gospodarki Gr-untami i Ochrony Srodowiska m.in.: 

•
 
I. Sprzcdano:
 
* w drodze bezprzetargowej:
 
- pi((c lokali mieszkaJnych na rzecz najemc6w z zastosowaniem boni fikaty na
 
lqc net kwot~ 67.880,00 z1. 
:i: W drodze przetargu ustnego nieograniczonego: 
- lokal mi s kalny przy ul. Grunwaldzki j za kwott( 81.843,00 zl. 
- nieruchomosc niezabudowallq pI eznaczOll'l pod zabudow(( mie kaniow'l 
pI y uI. Koscius ki 7 za kwotl(. 47.470,00 zl. 
2. Zawarto umow« dzi Izawy gruntu - na prowadzenie dzialalnosci handlowej 
przy ul. Legnickiej. 
3. Wydano decyzj~ na podzial dzialki przy ul. D'lbrowskiego z urz«du w c lu 
wydziel Ilia dzialki przeznaczonej do przetargu. 
4. Wydano postanowienie pozytywnie opiniujqce podzial dziatki pod wzgl«d m 
zgodnosci z planem zago podarowania przestrzennego mia ta potoz:onej przy 
ul. Dqbrow I iego. 
5. vVydano 2 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestt-z nnego miasta. 
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6. Przeprowadzono przetargi na sprzedaz:
 
- lokalu mieszkalnego przy ul. D<.lbrowskiego 1J/4, zakonczony wylonieni m
 
nabywcy za cen<.l 136.350 zt
 
- lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 34/5 - zakonczony IN)'llikiem negatywnym
 
- 10k lu uzytkowego przy ul. Witosa 17/lA·- zakonczony wynikiem negatywnym,
 
- lokalu uZytkowe.s0 przy ul. Kolejowej 13/li A - zakonczony wyniklem negatywnym.
 
7.	 glo zono prz targi 1I tne nieograniczone na sprzedaz: 

- 1 kalu mi zkalnego przy ul Legnickiej 16/5, 
- nierucJ omosci zabudowanej rat11p'l betonowq przy ul. Fabrycznej. 

zakr u nadzoru nad gospodark't drzewostanem przy ul. Kilil1Ski go wydano 
deeY7.j~ zwalaj'lc'l. na usuni~cie u ehniet go drz wa gatunku orze h wloski 
dla firmy KOMERC w Chojnowie z obowiqzkiem na ad enia dw6ch dr ew. 
9.	 Gmina nie wykonala prawa pierwokupu w dni i niu do: 
*	 dzia1ki ni zabudowan j polozonej przy ul. Olai 0 PO\ ierzchni 177m2, 

• 
tanowiClcej wlasnosc osoby fizyczn J za cen 25.00000 zL a zbywanej na 

rzecz Finny ,EKO-KOLOR p61ka ywilna" z siedzibq w Chojnowie. 
*	 dzialki niezabudowanej polozonej w obrl(bie 6 mi sta hojnowa 0 powierzchni 
19 m2 stanowjqeej wlasno' C 0 oby fizycznej za cen(( 4.200,00 zl, a zbywanej 
na reez osoby fizycznej. 

Z zakresu Wydzialu Spraw Obywatelskich m.in.: 
t. Dodatkl mie zkaniowe: przyj~to 45 wniosk6w 0 przyznanie dodatku mie animvego; 
rozpatrzono 24 wnioski przy aj'tc dodatki mi zkaniow na kwot« 3.894,66 zl. 
(wydano 23 d cyzje pozytywne i jedn'l.. negatywnq). Za miesi'l..c XII 2013 
wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwot~ 45.427,10 zl. 
2.	 Dowody osobi te: przyj to 92 wnioki wydano 126 dowodow osobistych. 

Z Zakl"eSU rz~du Staou Cywilnego m.in.: 
1.	 Wydano: 14 decyzji administracyjnych, 2 zaswiadcz nia do slubu konkordatowego 

• i z3swiadczenie do slubu za granic'l. 
2.	 SporZ'ldzono: 8 akt6w maiZenstwa, 3 akty urodzenia 1I aktow zgonu. 
3.	 Zalatwiono: 75 spraw z biurem ewideneji ludno r ci i USC, 105 wnjo k6w 
o wydanie odpis6w z akt stanu cywiln go oraz kore ponden j~ konsu1arn'l.. 
4.	 Sprawdzono okolo 95 wniosk6w 0 wydanie do\vodu osobistego. 
5.	 Wyslano wnio k do Prezydenta RP 0 nadanie medalu za cHugoletnie poi:ycie nWZenskie. 
6.	 Zorganizowano jllbiJeusz ma1Zenstwa. 

Z zakresu Wydzialu Organizacyjnego, Oswiaty i Zdrowia m.in.: 
Zarzqdzenia dotyczyty: 
- przezna zenia do sprz dazy na rzecz najemey lokalll mie zkalneoo, b«d'lcego 
wJasnosci q Gminy Miejskiej Chojn6w, mieszcz'lc go si(( w budynku polo:lonym 
przy ul. Kolejowej 26 oraz ogIoszenia wykazu; 
- zmiany ukladu wykonawcz go; 
- miany w budzecie Miasta Chojnowa na rok 20 l3; 
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- ujednolicenia tenninow prawa uzytkowania wieczystego gruntu po}ozone 0 

w Chojnowie przy ul. Wincentego vVitosa 4, 6; 
- powotania komisji do przeprowadzenia odbioru robot budowlanych zwiqzanych 
z modemizacj't alejek na cmentarzu komunalnym w Chojnowie; 
- prz znaczenia do sprzedazy na rzecz najemcy lokalu mieszkaJnego, b((dq go 
wtasnosci't miny Miejskiej hojnow, mieszcz'lcego si(( w budynku po}ozonyrn 
przy ul. Legnickiej 22 A oraz ogloszenia wykazu; 

prowadz nia yste11111 kontroli zaradczej oraz rejestru ryzyk \v Urz~dzi 

Mi j kim \V hojnowie; 
- wprowadzenia obowi(lZku raportowania 0 stanie kontroli ZaI'24dczej w j dnostkach 
organizacyjnych miny Miejskiej Chojnow 
- zl11iany Regulamjnu Organizacyjnego rz~du Mi jskiego w 'hojnowie' 
- powolania komi Ji do przeprowadz nia odbi ru robot budowlanych zwi'lZ<'lnych 
z budowq zespotu zatok parkingowych przy ut. i or kiego w Chojnowie. 

• Radny Czestaw Podhorodecki zwrocd uwagtt, . prawo' daniu jest infonnacja, ze
 
w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano finn. A.S.A. Eko-Pol ka sp. z 0.0.
 

w Zabrzu do odbioru odpadow komunalnych w roku 2014.
 
Z posiadanych informacji wynika, i. ww. sp61ka nie posiada zapl . za nie posiadajcl
 
sprz((tu i b((d'l P dnajmowac inne firmy.
 
Nast~ni zwro it si<x z pytaniem ezy j st to firma kt6ra oil rowata najniz Zq C n~
 

czy kros zebral infonnacje l1a t mat tej finny,jej dzialalnosci?
 

Burrnistrz w odpowiedzi wyjasnii z finna 0 ktorej mowi1 radny Podhorodecki 

• 

pelnia w zelki wymogi zwiqzane ze sp cyfik1cjq i t tnych warunkow zam6wienia. 
Oferent, k10ry wygral przetaro spelnia w zy tki wymogi i to zadanie b dzle 
realizowal. W dniu dzisiejszym nie mozna st\ 'erdzic, jak to zadanie b«d ie 
reali owane tj. ezy tirma b~dzie reali owa1a je ama, ezy przy udziale 
podwykonawcow? 
Doda!. ze fimla ta wygrara rowni zprzetarg w l1liescie Lubinie. 
Fimla nie musi posiada' wlasnego sk:ladowiska bo na naszyrn terenie Sq trzy 
instalacje regionalne - L gnica, Lubin, Glog6w do ktorych nale.zy do starczac 
odpady. Firma b~dzie negocjowac najkorzystniejsze warunki zwiqzane 
z dostarczaniem odpad6w. Nie byto zadnych prze zkod, aby z t<t finna nie zawierc 
umm: y, byla to oferta najkorzystniejsza 1 sp l11iala wszystkie wymogi zwictZane 
ze pecyfikacjq istotnych warunkow zamowienia. 

Radn3 Krystyna zapska zwrocila i« z pytaniem, czego dotyczy wprowadzenie 
sy temll kontroli zaradczej oraz rejestru ryzyk w Urz~dzie Miejskim w Chojnowie? 

Skarbnik mia -ta \\ yjasnita, ze jest to wymog vl)'nikajqcy Z ustawy 0 finansaeh 
publicznych, ktora mowi, ze w jednostkach musi bye zarz'ldzenie w sprawie kontroli 
zarzqdczej i dotyczy kon trol i wewnt(trznej jednostkj. 
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Ad. 5. Podjl(cie uchwal. 
W tym punkcie porz'ldku obrad wiceprzewodniczqcy Rady przedstawlf projekt 
L1chwaly, nast~pnie przystqpiono do glosowania. Podczas realizacji tego punktu 
na ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali byto 13 radnych. Nieobecni byl,j 
radn i: Jan Skowrotl. ki i Jerzy Po nar. 

a) chwala Tr XXXV11181/13 w sprawie przyj~cia Strategii 
Integracji i Rozwi~zywania Problemaw Spolecznych \1iasta 
Cbojnowa na lata 2014 - 2020; 

,Za' przyj«ciem uchwaty glosowano jednomy'lni-. Pode as g-to owania na ali
 
obrad na ustawowy , tan 15 radnych, becnych byto 13 radnych. ieobecni byli
 
radni: Jan Sko\ ronski i Jerzy Poznar.
 
Uch'" ala w zalqczeniu.
 

• b) Uchwala Nr XXXVI/182/13 w sprawie przedluienia crasu obowi~ania 

dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania sciekow 
obowj~zllj~cych na terenie miasta bojnowa na okres od dnia 
I stycznia 2014 roku do dnia 31 orudnia 2014 roku; 

Burmistrz wyjasnil, ze ww. uchwab dotyczy odbi rcow kt6rzy korzystajq 
z oczyszczalni sciek6w firmy "Lant" w strefie przemystowej przy ul. Fabrycznej. 

"Za" przyj((Cienl uchwa-ty glosowalo 12 radnych, przy I glosie "wstrzymujetcym 
sit:(". Podczas gIo owania rra ali obrad na ustawowy stan 15 radnych, obecnych 
bYlo 13 radny h. Nieob cni. byli radni: Jan SkOWTOll ki i Jerzy Poznar. 
Uchwala w alqc·-elliu. 

c) Ucbwala r XXXVII183113 w sprawie rozpatrzenia wniosku 
•	 dotycz~cego lmiany Statutu J\'Hasta Cbojnow3; 

,,2a" przyj~ciel11 udlwaly glosowano jednomy'lnie. Podczas glo.owania na sali 
obrad na u tawowy stan 15 radnych, obecnych bylo 13 radnych. ieobecni. byli 
radni: Jan SkowrOIiski i Jerzy Pomar. 
Uchwab w zafqczeniu. 

d) Uchwala r XXXVI/184/13 w sprawie rozpatrzenia wniosku 
dotycz~cego ustalenia dyiur6w radnych; 

"Za" przyj clem uchwaJy glo owalo 12 radnych, przy l glosie "przeciwnym". 
Podczas olosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych, obecnych byto 
13 radnych. Nieobecni byli radni: Jan SkowrOilski i Jerzy Poznar. 
Uchwala w zalqczeniu. 
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e)	 Uchwala Nr XXXVI/18S/13 w sprawie zmiany w budiecie 1\tliasta 
Chojnowa na 2013 rok; 

,2a" przyj~ciem uchwaty glosowano jednomyslnie. Podczas gfosowania na ali 
obrad na llstawowy stan 15 radnych, obecnych byto 13 radnych. Nieobecni byli 
radni: Jan Skowronski i Jerzy Poznar. 
U hwala w zal£lczeniu. 

d.	 6. Uchwalenie WieJoletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019 
iasta Chojnowa: 
a) ucbwaJa Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii 0 projekcie 

uchwaly w sprawie wieloletniej proglJozy finansowej Miasta Chojnow3, 
przedloionej wraz z projektem uchwaly budietowej na 2014 rok; 

\Viceprzewodnicz::lcy Rady Krzysztof Grzech prz dstawd z branym chwall( 
Nr 1l/337120 13 Sk:I-adu Orzekaj'lcego Regionaln j Izby Obrachunkowej 'we 
Wroclawiu z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie opinii 0 projekcie uchwaly 
w sprawie wi loleLniej prognozy finansow j iasta Chojnowa, prz dlotonej 
wraz z proj ktem llchwaly budzetowej na 2014 rok; 

b)	 podj~cie uchwaly w sprawje \Vieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2014-2019 Miasta Chojnow3; 

•	 Uchwala Nr XXXVI/186fI3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2014-2019 ~1iasta Chojnowa; 

,Za I przyj~ci m llch\ 3ly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali 
obrad na u tawowy tan 15 radny h, obecnych byl0 13 radnych. ieobecni byli 
radni: Jan kowrOJl ki i Jerzy Poznar. 
Uchwa1a w alCl, zeniu. 

Ad. 7. Uchwalenie budietu lVliasta Chojnowa na 2014 rok. 
a) przedstawienie projektu budietu na 2014 rok przez Burmistrza; 

"Panie PrzewodniczOl.cy 
Wysoka Rado 
Panie i Panowie 
Pod obrady dzisiejszej sesji przedkladam Radzie do uchwalenia budzet miasta 
Chojnowa na rok 2014. 
Buclz t miasta zap1anowano po lronie dochod6w na kwot~ 44.559.764 z1. 
Dochody w budzeci podzielone q na dochody bi z'lce i dochody maj::ttkowe. 
Dochodami biei'lcymi S'l mi~dzy innymi \ 'plywy z podatk6w i oplat, subwencji 
dotacji na zadania biez'lce w tyl11 na zadania zlecone, z odptatnego udost~pnienia 

kladnikow maj'1tkowychjak najem, dziertawa oraz wplyw6w ze swiadclorrych uslug. 
Dochody biezqce zaplanowano na kwot~ 36.292.134 zt. 
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Dochodami majqtkowymi s't pozyskane z zewn'ttrz w formie dotacji srodl i na 
finansowanie inwestycji oraz \vp!)'\V)' ze sprzedaiy nieruchomosci, z przeksztalcenia 
prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci. Zaplanowano je na kwot~ 

8.267.630 zt, w tym dotacj~ w ramach programow finansowanych z udziakm 
srodkow uropejskich w wysokosci 6.519.630 zL 
P tr ni wydatk6w zaplanowano 46,281.553 zl, w tym na wydatki maj'ttkowe 
I I. 99. I -0 z1. tj. 25,06% wydatkow ogokm, 
Pozi 111 ob iq,zenia budzetu dotyczy sptaty dlugu wraz z wydatkami na jego 
ob lugt( tj. na splatl( odsetek, kt6ra nie moze przekraczac 15% p1anowanycb 
do hodow. W budzecie miasta wynosi ona 2 5l % i jest niewi 1I a co oznacza 
z mia to nie jest zadluzone. Dodatkowo l'tczna kwota dhl U ni moz bye 
wyzsza niz 60(/,;, planowanych dochodow, awn zym bud'ecie pl.anowana 
kwota dlugu wynosi 21,8 1% w stosunku do planowanych dochodOw. 
Planowane wydatk.i w 2014 prz zna zon s'l mi c1zy innymi na: 
- oswiat~ i wychowanie - 17.156.171 zl tj. 37 07% planowanych wydatkow, 
- pomoc spOleczn'l - 6.369.053 zL tj. 13 76% ydatk6w 
- gospodark~ komunalnq 6.935.000 zl lj. 1498% wydatk6w, w ty111 na inwe tycje 
w gospodarce komunalnej - 2.630.000 zl 
- na kultur~ i ochron~ dzied ictwa narodowego 9.232.320 zl, tj. 19,95% w tym 
na wydatki inwestyeyjn 7.849.190 zl 
- na administracj publicznC\.- 4.148.10 zl tj.8,96%. 
W budzecie planowane sc\. srodki na wydatki inw stycyjne z przeznacz niem na: 
dotacje eelowe Da inw tyeje i zakupy in tycyjne dJa hojnow 'kiego Zakladu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przychodni Rejonow j w Chojnowie 
~ 320.000 zl, oraz na realiacjt( adan inw tycyjnych 11.179.190 zl takich jak: 
- pI' ebuclo\· a i rozbudowa budynku iejskiego Osrodka Kultury, Sportll 
i Rekreacji w Chojnowie 
- modernizacja sali gimnastyezn j i adapt3cja cz~' ci pomi szezell na szatni~
 

w Szkole Podstawowej nr 4,
 
- budowa i modernizacja oswietlenia ulieznego i parkowego,
 
- rewaloryzacja terenow zielonych przy lllicy Kiliriskiego (Morskie Oko),
 
- budowaieci woclociq,gowej z przylqczami i sieci kanalizacji anitamej
 
z przykanalikami w ulicach: Miekiewicza, Bohaterow Getta Warszawskiego,
 
Witosa, Matachowskiego i ierne wieza,
 
- zagospodarowanie terenow mi~dzy ulicami: Kolejowa, Kosciuszki, Plac
 
Dworcowy i Witosa,- 1etap,
 
- budowa kladki dla pie zych nad rzekq Skor'l,
 
- modernizacja miejskiej oc YS czalni seiek6w,
 
- zakup amoehodu cit(zarowego z f OS dla Chojnowskiego Zakladu
 
Go podarki Komllnalnej i Mieszkaniowej,
 
- opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budow~ ulie:
 
Bielawskiej II etap, Broniewskiego, Ogrodowej, Rejtana, Solskiego i na budow~
 

kladki nad rzekq Skorq lqczqcej ulice Paderewskiego i Matejki.
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Przedlozony projekt budzetu uwzgl{(dnia wazne inwestycje miejskie, w zakresie 
poprawy infrastruktury techniczncj majqcej wplyw na poprawt( jakos i zycia 
mi szkancow. Inwestycje bt(dq finansowane ze srodkow wlasnych dotacji 
i pozyczek preferencyjnych z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska 
i JO podarki Wodnej. 

i z na to ze w polnym wysilkiem, zamierzenia podj«te na dzisiej zej e ~I, 

b~dzjemy m gli zrealizowac dla dobra mieszkanc6w Chojnowa. 
ysoka Rado prosz« 0 przyj~cie budzetu na rok 20] 4. 

b)	 opinie Regionahlej Izby Obrachunkowej: 
•	 uchwala w sprawie opinii (} p'rzedJozonym przez Burmistrza l\1iasta 

Chojnowa projelkcie ucbwaly budzetowe.i Mi sta oa 2014 rok; 
•	 uchwala w sprawie opinii 0 moiliwosci sfinansowania deficytu 

budietu Miasta Chojnowa przed tawioneuo w projekcie uchwaly 
budzetowej na 2014 rok; 

Wiceprzewodniczqcy Rady przedstawil branylD chwa1t( r 11/335/2013 
Skladu Orzekaj'l.cego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrodawiu z 12 
grudnia 2013 r. w sprawie opinii 0 prz dlozonym przez Bunni trz'l Miasta 
Chojnowa projekcie uchwaly budzetow j Miasta na 2014 rok, 
Nast~pnie chwatt( Nr 11/336/2013 Sk1adu Orzekajqcego R rionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wroclawiu z 12 gmdnia 2013 r. w pra ie opinii 0 mo'liwosci 
sfinansowania deficytu budzetu Miasta Chojnowa prz dstawionego w projekcie 
uchwaty budzetowej na 20] 4 rok. 

c) opinie komisji stalych;
 
Radna Krystyna zapska - prz wodnicz'l.ca Komisji Budz tu, Rozwoju
 
Gospodarczego i Infrastruktury przedstawila opinie( komisji budzetu na temat
 
budzetu Gminy Miej ki j hojn6w na 2014 rok.
 
"W imieniu Komisji BudZ tu, RoZ\~oju Gospodarczego i 1nfrastruktury przedstawiam
 
opini~ na lemat budzetu miasta Chojnowa na rok 2014.
 
Planowane dochody budtetu mia "ta na rok 2014 wynoSZq 44.559.764 zl i s'l.
 
wi~k 'ze od planowanych na 2013 rok 0 7.398.294 zl.
 
Wydatki budzetu miasta na rok 2014 wynoszq 46.281.553 zl.
 
Wielko' ' deficytu zaplanowano w wysokoSci 1.721.789 zl co stanowi 3.86%
 

planowanych dochod6w) a irodlo pokrycia deficytu stanowic b~dC\. przychody
 
z zaciqgnil(tych pozyczek i kredyt6w co jest zgodne z art. 217 ust. 2 ustawy
 
o finan ach publicznych. 
Rezerwa celowa wynosi 100.000 zl i nie przekracza 5% wydalk6w budzetu 
zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy 0 finansach publicznych. 
Rezerwa ogolna wynosi 300.000 zt i nie jest wyzsza nit 1% wydatk6w budzetu 
zgodnie "l art. 222 ust. l ustawy 0 finansach· publicznych. Na zadania 
inwestycyjne zaplanowano 11.599. J90 zl co stanowi 25,06% wydatk6w w roku 
2013 byta to kwota 5.583.000 Z1 co stanowilo 14,30% wydatkow. 
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Do zadan inwestycyjnych finansowanych z dochod6w wtasnych w 2014 r.
 
nalezy za1iczyc:
 
- budowa i modernizacja ci'lgow komunikacyjnych j pieszych,
 
- przebudowa budynku MOKSiR 16,36% w catej inwestycji,
 
- zakupy ogrod6w zabaw,
 
- opra 0\ anie dokumentaeji projektowo kosztorysowej na budow ulie:
 
Bielaw kiej II etap Brorriewskiego Ogrodowej, Rejtana, Solskiego, i na budow~
 

kladki hleZqc ulice Paderewskiego i Matejki,
 
- budowa ie i wodoci'lgowej z przy1'lezami i sieei kanalizacji sanitarnej
 
w ulica h Miekiewicza, Bohater6w Getta War zawskiego, Witosa Malachow kiego
 

. . 
1 mceWlcza, 

- l110derni acja sali gimna tycznej i adaptacja cz .ci pomieszezeIl 11a szatnie 
w SzkoJe Podstawo ej nr 4, 
~ rewaloryzaeja teren6w zielonych przy ulicy Kilill. kiego (Morskie ko), 
- modemizacja mi jskiej oczyszczalni 'ei k6w w Goli owie, 
- dotacja na zadania i zakupy inw .stycyjne. 

ajwit(k Z'l planowan'l inwestycjC\. w na ym mie' cie w chwili obeenej jest 
przebudo\\ a budynku MOK iR kt6rej ko zty finansowe to 7.939.999 zt 
W roku 2014 planuje si« zakonczyc t inwestycje(. 
Vi wydatkach dzial 700 go 'podarl a mi zkaniowa zaplanowano dotacj" 
w wysokosci 300.000 Zf na dotacj~ dla ChZGKii'v1 z prze naczenlem na 
inwestycje i zakupy inwestycyjn . 
Budzet 2014 roku je t zr6wnowazony zawiera zal'lcznik ill I Wieloletniq 
prognozt( finansowq na lata 2014 - 2019 zoodnie z art. 227 ust. 1 i 2 
w nawiqzaniu do art. 226 u t. 3 pkt. 4 lIstawy 0 finansach publicznych. 
Prognoz kwoty dluoLl stanowi'lcCl. cZt(sc wieloletniej prognozy finan owej, 
sporzqdza i« na okr s, na kt6ry zaciClliTIi to zobowi'lzania. 
Planowane zadania inwestycyjne q wi ksze 0 10,46% do planowanych 
w ubieglym roku a 56,89Yc> tanowiq, inne zr6dla finansowania, tych inwestycji 
nil. wtasne. W budzecie zaplanowano kwot« dotacji podmiotowej w wysokosci 
1.728. 30 1 i 300.000 zf celowej dla jednostek ektora finans6w publieznych 
oraz 167.000 zt dotacji c lowej dJajednostek spoza sektora finan ow publ.icznych. 
Komisja pozytywnie opiniuje budzet miasta Chojnowa na rok 2014 i wnioskuje 
do Wysokiej Rady 0 uchwalenie go w przedlozonej formie". 

Radny Mariusz Kowalczyk - przewodnic etcy Komisji Oswiaty, Kultury, Sportu 
j Bezpieczenstwa przedstawit opinit( komisji na temat budzetu na 2014 rok. 
"Komi ja O~hviaty Kulrury, Sportll i Bezpieczellstwa jednoglosnie - pozytyvmie 
przyj «13 projekt lIchwaly budietowej Miasta Chojnow3 na 2014 rok". 

Radna Aleksandra ChrzC\.szcz - przewodniczqca Komisji Zdrowia, Ochrony 
Srodowiska i Spraw Spotecznych prz dstawila opinie( komisji na temat budzetu 
na 2014 rok. 
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·,Komisja Zdrowia, Ochrony Srodowiska i Spraw Spolecznych na posiedz niach 
dokladnie zapoznala sit( z projektem budzetu Gminy Miejskiej Chojnow na rok 
2014 oraz Z Wieloletni q PrognOZq Finansowq oa lata 2014 - 2019. 
Przeanalizowano planowane dochody, planowane wydatki oraz zadania 
inwe tycyjne wraz z ich zrodtami finansowania. 
Skupi 11 i g!6wnie na om6wieniu nastt(puj'1cych dzia16w: 

8 I - 0 hr 113 zdrowia, 
852 - pomoc . pol czna, 
900- go podarka komunalna i ochrona srodowiska. 

Czlonkowi komisJi gtosowali jednomyslnie za przyjt(ciem projektu budzetu 
lia ta Chojnowa na rok 2014 oraz wieloletniq prognozq finansowa na lata 

2014-2019". 

d) dyskusja;
 
W tym punkcle porz'ldku obrad wic pro wodniczqcy Rady otwor yi dy ku jt(
 
na temat przedlozonego przez Bunnistrza lia ta proj ktu budietu Miasta Chojnowa
 
oa rok 2014.
 

ikt z obecnych na sali obrad nie zabrai glosu w tym punkcie porzqdku obrad 
w zakresie projektu budzetu Mia ta hojnowa na 2014 rok, w zwiqzku 
z powyi:szym iceplzewodniczqcy Rady kontynuowal realizacjt( porz'l.dku obrad 
XXXVI sesji Rady Mi jskiej hojno\ a. 

e) podj~cie llchwaly w sprawie budzetu ~1iasta Chojnowa na 2014 rok; 
• Uchwala '11" XXXVI/187/13 w sprawic budietu Miasta Chojnowa na 

2014 rok; 
"Za" przyj ciel11 uchwaly glo owano j dnomy~lnie. Pod "zas g10sowania na sali 
obrad na u tawowy stan 15 radnych, obecnych byto 13 radnych. Nieobecni byli 
radni: Jan 5kowror1 ki i Jel y Poznar. 
Uchwata w za1'l.C eniu. 

Burmistrz Miasta podzi kowal radnym za przyj cie budzetu miasta Chojnowa 
na rok 2014. Jest to budzet rozwojowy, Sq tam zaplanowan inwestycje, kt6re 
bt(dq r allzowane w 2014 roku, jak rowniez Sq tam zaczyny inwestycji, kt6re 
b dq realizowane w nastt(pnych latach, a kt6re bt(d'l. mialy i totny wplyw na 
zycie mies k31lc6w miasta, Sq tam zaplanowane takze inwestycje wyznaczajqce 
kierunki rozwoju dla miasta np. rozw6j budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego (w kierunku Jerzmanowic). 
Jest przekonany ze ww. budiet uda i~ wsp61nie z radnymi, pracownikanli 

rZt(du, pracownik31ni jednostek podlegtych - zreaJizowac. 

Wi ceprzewodnicZ'l.cy Rady oglosiI 15.mi nutOWq przerwt(. Po przerwie oa saIi 
obrad na ustawowy stan 15 radnych, obecnych byto 12 radnych. Nieobecni byli 
radni: Jan Skowronski, Jerzy Poznar i Marek Lukaszewski. 
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Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Czes1aw Podhorodecki zwroeil si~ z pytaniem l ezy miasto pozo tala przy 
enach smieci wczeSniej ustalonyeh l ezy optata za smieei zostala obnizona? 

Burmistrz \V odpowiedzi wyjasnil, ze po zakotlczeniu roku i sporzqdzenill
 
bi 11 u b dq proponowane jakieS rozwi'l.zania. lezeli b~dzie nadwyzka b dzie
 
prop ~ j obnizenie optaty za odpady, a jezeli nie, b~dzie kontynuaeja
 
doty hezasowyeh optat.
 

Sekretarz miasta wyjasnila, ze w wynikll prz targu oplata za \,vyw6z odpadow
 
jest yzsza nit w roku biezqcym tj. 1.200.000 1.
 
W przetargu wzi ·ly udziat m.in. firmy:
 
- LPGK Legniea - oferta za 1.503.000 z}
 
- Gerfingel L gnica - oferta za 1.399.000 zt,
 
- LPG Lubin - oferta za 1.386.720 zt,
 
- A.S.A. sp. z 0.0. Zabrze - oferta za 1.229.904 z1.
 
Ceny S'l duto wy ze nit w biezqcyl11 roku.
 

Ad 9. Sprawozdania z pracy Komisji stalych.
 
Radna Kry tyna zapska - przewodniczqea Komi ji Budzetu Rozwoju
 
Gospodarczego i Infrastruktury, pr ed tawila ,.Sprawozdani z prac Komisji
 
Budzetu, Roz\.voju ospodarczego i Infra lruktury za okres od sty znia 20 13 r.
 
do grudnia 2013 r."
 
"Komi ja budz tu sldada si~ z osmiu radnych .. prawami jakimi zajmuje si~
 

komisja okr sla lIchwala Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 5 grudnia 2006 r.,
 
mi~dzy innymi '1. to miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 
planowania inw stycjij przedsi~wzi~c gospodarczych,
 
- sprawy komunalne miasta
 
- budzet tlliasta
 
- podatk6w i opiat miejscowych
 
- kreowanie polityki finan ow j miasta.
 
W wyz j wymienionym okresie czlonkowie komisji spotkali si~ II razy.
 
Frekwencja na posiedzeniach komisji wyniosla 95,45%. Komisja pracowata
 
zgodnie z planem pracy zatwierdzooym oa sesji Rady Miejskiej w doiu 27
 
grudnia 2012 r. W sprawach projektu zmian Ilib wykonania budzetu miasta
 
kOl11isja spotykata si~ II razy i w zy tkie uchwaty dotyczqce budz tu po
 
przeprowadzonej dyskusji glosowane byly jednomyslnie. W posiedzeniach
 
komisji brali udzial:
 
- Przewodnicz'lcy Rady Miejskiej Jan Skowronski - .6 razy,
 
- BurmistTz Miasta Jan Serkies - 9 razy,
 
- Skarbnik Miasta Bogumib Truta - II razy,
 
- Sekretarz Miasta Brygida Mytkowska - 5 razy,
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Goscmi komisji byli rowniez pracownicy urz~du miasta kompetentni w prawach, 
kt6rych dotyczyly ternaty porz'ldku obrad komisji, dyrektor i pracownicy 
ChZGKiM, radni innych komisji. Od m-ca sierpnia w kornisji ucz tniczyl 
mieszkaniec rniasta. 
W mi i<:tcu styczniu zgloszono projekt zagospodarowania mienia w postaci 
monet niemieckich znalezionych podczas wykop6w ziemnych we wrz 'niu 
1992 r. prz daz monet nast~pi w drodze aukcji. Dyskutowalismy 0 no ej 
lIstawie dotyczq,c j gospodarki odpadami, ktora zacz~ta obowiC)zywac od l lipca 
2013r. Dyrektor ChZGKiM przedstawil nam sprawozdanie 0 wykonanych 
remontach kapitalnych w budynkach a w sczeoolnosci dach6w. Z strony 
dyrektora padb propozyeja 0 prz niesieniu w przyszlosei 0" M i wod-kan 
na ulict( Drzymaly. 
W miesi'lcLi lutym z dyrektorem Edwardem Ko 'niki ill rozmawialismy 0 go podarce 
sciekowej w mieScie, jak na zap wrlial dyr' ktor oczy z zalnia dziala sprawllie. 
Calkowity remont planowany je t na 20 15r. Z lecenia WIOS na 20121'. wykonano 
w lOO%. Oczysz zalnia jest gotowa do przyjt(cia 'ciek6w z Gminy hojn6w. 
Marzec to spotkanie dotyczC\.c zabytk6w v mi scie. Pani licja Wrobel 
przedstawita komi ji in[ormaejlt. na tmat zabytk6w 'IN miescie. W Chojnowie 
jest 16 nieruchomosci zabytkowych) cz sc z nich je t wh nosci'los6b fizycznych. 
Radni zwr6eili uwag~ ze ni w zystkje zabytki Set oznakowan i zlozyli wniosek 
o ieh oznako\\ ani . 
KwieeieJl to wykonanie blldzetu za 2012 r. 
Maj CTospodarka odpadami w 'wietle obo i'lzujqcej nowej usta\ y. 
W czerweu omawiano wykonanie budzetu za I wartat 2013 r. 

W sierpnill Pani Prychodko inspektor UM prz dstawila nam wsp61prac~ UM 
z lokalnymi przed it(biorcami. Pr-ypomniala rowniez zasady rejestrac.ii 
clzia Ialnose i gospodarc ej. 
Komisja wystqpila z wnioskiem i llstalono ze na stronach int rnetowych mjasta 
zostanie llmieszczona in[011l1acja 0 J1lozliwosci otrzymania dotaeji na rozpocz~cie 

dzialalnosci gospodarezej z Biura Pracy oraz 0 mozliwosci skorzystania 
z bezptatnych porad dotyczqcyeh tych spraw. 
Wykonanie budzetu za I p6~rocze 2013 r. byto gt6wnym punktem porz'ldku 
obrad \.-\le wrze'niu. Mi((dzy innymi rozmawialismy r6wniez na tema! pisma 
z Gminy Wiejskiej Chojn' w w sprawie zlozenia wspolnego wniosku 
o dofinansowanie zadait z zakresu gospodarki wodno-sciekowej. Miasto musialoby 
wyasygnowac z budzetu srodki na modemizacj~ oczyszczalni w wys. 60-65% 
koszt6w kwali fikowanych jest to kwota ok. 3 mJn. 
Komisja zaproponowata zrobic symulacj~ kosztOw. P6ki co oczyszczalnia jest 
sy tematycznie modemizowana z wlasnych srod16w) gotowa do przyj~cia 

seiek6w z Gllliny. 
W miesi'l.cu paidziemiku zapro ilismy na spotkanie radnych powiatu. Na 
spotkanic przybyl Pan Jaroslaw Hurnenny Starosta Powiatu oraz Pani Lilia 
Walasek Wicestarosta. 
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Rozmawialismy 0 zrealizowanyeh przedsit(wzi~ciaeh na terenje miasta Chojn wa 
przez Powiat Legnieki w latach 2010 - 2014. Koszt inw lyeji wsp61nycb z miast m 
- remont ul. Legnickiej i Kolejowej to kwota 811.000 J. W Powiatowy Zesp61 

zk6l, powiat zainwestowal 2.240.512 zl (remont sali sportowej, remont zkoly 
i boi ko lekkoatletyczne). W tym czasie ze srodk6w i iniejatywy powiatu 
uruchomi n w Chojnowie dwa Srodowiskowe Domy Samopomocy, w zaj ciach 
kt6ryeh ue estniczy 100 os6b w tym 30 os6b z naszego miasta. '0l plana h na 
2014r. mia to zadeklarowaio 50% partycypacji w kosztaeh budowy chodnik6w 
ul. 'hmi In j i Goleszarlskiej Starosta zadekl.no\ a~ realizaej~ tej inw stycji. 
Mie Lqe Ii topad to spotkanie dotyczqce podatk6w lokalnyeh i uehwal w lej 

raWl' . 
Drugim waznym tematem bylo wykonanie aplanowanych inwestyeji w 20,13 r. 
Pan Janusz Miko~ajczyk Naezelnik v-IYdz. R prz dSlawLt radnym zrealizowanie 
inwe tyeji i ieh koszty w 2013r. Komi ja podsumowala,z w mi seie nie ma 
stagnaeji, ze miasto si ra wija ezego d wod 111 q wykon) 'ane inwt:stycje. 
- oeena Chojnowa pod katem estetyki mia ta i potrze remontowych. Od lat 
prowadzon S'l. inwestycje i r monty poprawiajqce izerunek hojno\.\'<.l. 
Wyremontowano wiele budynk6w uzytcznosei publicznej, wybudowano drogi, 
akonczono I etap rewitalizacji rynku, W ramach prae interwencyjnych
 

wymieniono nawierzchnie wielu ebodnik6w. Zi lel1 w mie ''Cie po\-vielza si((
 
firmom pro~ jonalnym, kt6re dbajq 0 wi erunek na zyeh ulie i t ren('lW
 
zielonych. Zdaniern kornisji najwi<:(k zym probl mem e tetycznyrn w miescie S'l
 
elew3cje budynk6w szczeg6lnie ut. egnicka Kosciu zki Kolejowa.
 
'vV 111iesi qcu grudniu aopiniowali ' my projekt budzetu na 2014 r., plan pracy
 
komisji na 2014 r.
 
Opr6c zaplanowanych temalow komisja zajrnowala si« 'zeregiern spraw
 
wniesionych pod.i~la szreg uchwai i wnjosk6\v.
 
Nie po 6b wymienic wszy tki h zagadni 11 i spra\\' jakimi zajmowala si~
 

komi ja budzetu na swoieh po iedzeniaeh. Wszystki protokoiy z prac komisji
 
Scl w biu ze rady do wgl'l.du. Na tym protok61 zakonezono".
 

Radny Mariu z KO'vvalczyk - przewodniez'l.cy Komi ji Oswiaty, Kultury, Sportu
 
i BezpieezeIi. twa prz d tawil "Sprawozdanie z pracy Komisji Oswiaty, Kultury,
 
Spartll i BezpieczeJl twa a rok 2013".
 
"Komisja Oswiaty Kultury, Sportu i Bezpieczellstwa w roku 20 l3 praeowala
 
w nast((pujqcym sklad ie:
 
- Kowalczyk Mariusz - przewodniczqey komisji,
 
- Po nar Jerzy - za t«pea przewodniez'1cego komisji,
 
- Ci 'Ia Maciej - czlonek,
 
- Czapska Kry tyna - czionek,
 

rz eh Krzysztof - cztonek, 
- Miehnej Danuta - ezton k, 
- Podhorodecki Cze taw - ezlonek, 
- Tarkov. ski Jan - czlonek. 
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W swojej pracy staralismy si~ zaJ'lc szerok'l. tematyk'l odnosnle oswiat , 
kultury, sportu i bezpieczenstwa. 
BEZPIECZENSTWO: 

•	 w lutym zostalismy poinformowani 0 stanie bezpieczenstwa w Gminie 
Miejskiej Chojn6w; 

•	 kwi tnill apoznalismy si~ ze stanem drog i chodnikow - stan techni zn 
po zimi oraz z dzialalnosci q JRGPSP w Chojnowie. 

ULT A I SPORT: 
tyczniu dyskusja i wnioski do Miejskiego Kalendarza roc ystosci 

Impr z Kulturalnych, Sportowych; 
•	 analizowalismy przygotowania do obch d' \ Dni hojnowa'" 
•	 zapoznalismy si~ z dzialaJnosci'l. zkolnych Klub6w portowych w Chojnowie 

oraz dziaialno' ci'l klubow sportowych n t r ni rniasta hojnowa; 
•	 zapoznali' my il;( ze 'prawozdaniem z dziatalno ~ci Miejski j Biblioteki 

Publicznej, Muzeum Regionalnego ora Miejskiego O'rodka Kultury 
Sporm i Rekreacji w Chojnowie' 

OSWIATA: 
•	 w marcli otrzymalismy informa j~ 0 realizacji zadan oswiatowych za rok 

szkolny 2012/2013 i przygotoWaIl. do nowego roku szkolnego 2013/2014; 
•	 we \v zsniu spotkalismy si~ prz d ·tawi ie[ami 05\\ iatowych zwiGl k6w 

z3wodowych dzia~aj'l.cych na terenie mia ta h jnowa' 
•	 jak co roku otrzymalisrny infonnacj~ z r alizacji zadan Mi ~ ki go Programu 

Protilaktyki Alkoh I wej; 
Poza tym w woj j pracy ocenilismy wykonanie budz tu Iniasta za 2012 rok) 
olllowi lismy i pozytyvmi zaopiniO\.vali' my proj kt budtetu mia ta na 2014 rak. 
W mijajqcym roku Komi Ja spotykala 5i· 11 ra y z frekwencjq 95 5%. 
W posi dzeniach Komi ji wzi 10 udzial blisko 75 osob. 
Bardzo erdecznie dzi kuj Radnym Komisji Oswiaty, KultUIy, Sportu i Bezpieczdl twa 
za tworczq prac~, rz telne i merytoryczne podejscie do tematyki obrad." 

Radny Czeslaw Podhorodecki opuscil sal~ obrad.
 
Na sali obrad na u tawowy stan 15 radnych, obecnych by10 II radnych.
 
Nieobecni byli radni: Jan Skowronski, Jerzy PoznaI' M.arek Lukaszewski
 
i Czeslaw Podhorodecki.
 

Radna Aleksandra 'hrz'lszcz - przewodniczqca Komisji Zdrowia, Ochrony
 
Srodowi ka i Spraw Spolecznych przed t3wila ,Sprawozdanie z pracy Komisji
 
Zdrowia Ochrony Srodowi ka i Spraw Spolecznych za rok 2013 r."
 

"W okresie prawozdawczym czlonkowie komisji spotykali silX II razy.
 
Frekwencja wyniosla 97,7 Yo.
 
GMwnymi tematami posiedzen Komisji byty zagadnienia:
 

I.	 Gospodarka odpadami komunalnyrni w swietle nowych uregulowail prawnych. 
2.	 Opieka nad zieleni q miejsk'l., 
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3.	 Problemy bezrobocia - aktualny stan, struktura, formy przeciwdzialania. 
4.	 Wypoczynek dzieci i mlodziezy z terenu miasta hojnowa "Akcja letnia ' 
5.	 Funkcjonowanie Przychodni Rejonowej w Chojnowie (rehabilitaeja). 
6.	 Analiza stanu zdrowia dzieci w chojnowskich szko!ach i prowadzonych 

dzialan prozdrowotnych. 
7.	 lanowane dzialania w sprawie poprawy gospodarki wodno-' eiekov. j 

( na obeen go staml, omowienie przeprowadzonych inwestycji, omowienje 
potrz b oczyszczalni 'ciek6w, stacja uzdabliania wody). 

8.	 Probl my socjalno~bytowe mieszkallcow Chojnowa - oeena potrz b 
i podejmowane dzialania (MOPS. 

9.	 Analiza gospodarki mieszkaniowej - oc na niedoboru, planowane inwe tyeje 
lokale socjaJne. 

Podezas posiedzen analizowano rowniez pr j kty uchwal, ktore wplyn((ly do 
biura Rady i byly przedmiotem obrad sji Rady Miej kiej hojnowa. 
Realizacja planowanych tematow p i dzen nie mogla i odbyc b gosci 
mcrytorycznie przygotowanych do po zez g61nycb zagadnien. 
vV posi dzeniach komisji uczestniczyli: 

t.	 Pan Edward Ko' nik - Dyrektor hZ KiM 
2.	 Pan Bol slaw Jakubiak Kierownik Przychodni Rejonowej w Chojnowie, 
J.	 Pani Joanna Sakow ka - Kierownik O!Todka Ambulatoryjnego Rehabilitacji 

Lecznicz j Przychoclni R jonow j w Chojnowie. 
4.	 Pani I elena Malak-l otiadi - Pedagog w P3 
5.	 Pani Maria Pura - Pedagog w SP4 
6.	 Pani Hanna Dqbrowska-Krol - Pedago w Gimnazjum nr2 
7.	 Pani MaJoorzata Matla - Kierownik MOPS w Chojnowie. 
8.	 Pani Dorota Szydlik - Kiero\ nik Oczyszcza]ni Sciek6w hZGKiM 
9. Pan Krzy~ztofChylak - Kierownik Odclziahl Wod-kan ChZGKiM. 

oraz pracownicy Urz«du Mi j ki go w hojnowi. 
Na spotkaniach komi Ji go~cilismy rowniez mie zkanc6w Chojnowa. 
Dzi((kuj wszystkim za wsp6tprac{( i zaangazowanie w pracy komisji: Panu 
Bunnistrzowi Miasta, Pani Skarbnik i Pani Sekretarz, a takze pracownikom 

r-{(du Miejskiego w Chojnowie. 
Szczeg61n podzi{(kowania kieruj(( do cz~onk6w Komisji Zdrowia, Ochrony 
Srodowiska i Spraw Spoke nych w osobach: 

1.	 radna Barbara Kutac 
2.	 radoa Agnieszka Demianczuk, 
3.	 radoy KrzysztofGrzeeh, 
4.	 radny Marek Lukaszewski, 
5.	 radna Danuta Michnej, 
6.	 radoy Jer- y Poznar, 
7. radny Jan Skowrollski 

za wsp6lprac«, zaangazowanie, merytoryczll przygotowanie do kazdego 
posiedzenia, a takz za okazanq pomoc i wyrozumialoSc." 
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Ad. 10. Przyj~cie planow pracy Komisji stalych na 2014 rok.
 
W tym punkcie porz'ldku obrad przewodniczqcy poszczeg61nyeh komisji Rady
 
przedstawili plany praey Komisji staiych Rady Miejskiej Chojnowa oa rak 2014.
 

Radna Krystyna Czapska - przewodniczqca Komisji BudZetu, Rozwoju Gospodarcze 0 
i Infrastruktury przedstawila plan pracy komi Ji budietu na 20 l4 rak. 

ikt z zebranych nie wni6sl uwag do przedst3wionego planu pracy komi Ji 
budzetu na rok 2014. 
,Za' przyjl;(ciem "Planu pracy Konlisji Budzetu, Rozwoju Gospodarczego 

I Infrastruktury oa 2014 rok" radni gI0 owali jednomyslnie. Podczas glosowania 
na ali obrad na ustawowy stan 15 radny h obe nych byto 11 radnych. 

ieobecni byli radni: Jan SkowroI1ski, Jerzy Poznar Marek Luka 'zew ki 
i ~ law Podhorodecki. 

Radny Jan Tarkowski - przewodnicz ey Komisji Rewi yjnej przed tawil plan
 
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
 
Nikt z zebranych nie wni6s1 uwag do prz d tawionego planu kontroli Komisji
 
Rewizyjnej.
 
,2a" przyjf(ciem Planu kootroli Komisji Rev izyjnej Rady Mi j kiejhojnowa
 
oa 2014 rok ' radni glosowali jednom 'lnie. Podcza gJosowania na sal i obrad na
 
ustawowy stan 15 ra nych, obecnych byto II radnych. Nieob cni byli radni:
 
Jan Skowrollski, J rzy Poznar, Marek Lukaszew ki i e law Podhorodecki.
 

Radny Marillsz Kowalczyk - przewodoic qey KOl11isji Oswiaty Kultury, Sportu 
i Be piecz nstwa przedstawi I plan praey komisj i 0' wiaty oa 2014 rok. 

ikt z z branych ni wni6s1 uwag do prz .dstawionego planu pracy komisji 
oswiaty na rok 2014. 
,2a" przyjf(ciem "Planu pracy Komi ji Oswiaty, Kultury, Sportu i Bezpieczen twa 

l1a rak 2014" radni glosowali j dJ1omy~lnie. Podcza glosowania na sali obrad na 
llsrawowy stan 15 radnych, obecnych byto 11 radnych. Nieobecni byli radni: 
JaIl Skowronski, Jerzy Poznar, Marek Lukaszewski i zeslaw Podhorodecki. 

Radna Alek andra 'hrzqszcz - przewodniczqca Komjsji Zdrowia, Ochrony 
Srodowi ka i Spraw Spokcznych pi dstawila plan pracy komjsji zdrowia na 20 l4 r. 
Nikt z zebranych nie wni6 'f lIwag do przedstawionego planu pracy komisji 
zdrowia na rak 20]4. 

Na sal~ obrad powr6cit radny Czestaw Podhorodeckj, a sali obrad na 
ustavvo\vy stan J5 radnych, obecnych byJo 12 radnych. Nieobecni byli radni: 
Jan Skowrallski, Jer y Poznar i Marek Luka z wski. 

,2a" przxj~ciem "Planu pracy Komisji Zdrowia, Ochrony Srodowiska i Spraw 
Spotecznych na rok 20 14" gfosowaI0 11 radnyeh, przy I gfosie ,,\;vstrzymujqcym 
siG,". Podczas glosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych, obecnych 
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byto 12 radnych. Nieobccni byli radni: Jan Skowronski, Jerzy Po/nar i Marek
 
Lukaszewski.
 

Ad. 11. Przyjltde planu pfacy Rady Miejskiej Chojnowa na 2014 rok.
 
Wic przewodniczqcy Rady poinformowal zebranych, ie radni wcze I niej
 
otrzymali plan pracy Rady, a na t~pnie przedstawit zebranym "Plan pracy Rady
 
Mi j ki j Chojnowa na rok 2014".
 

Nikt zebranych nie wni6st uwag do przedstawionego planu pracy Rady
 
Mi jskiej 'hojnowa na rok 2014.
 
"Za" przyj~ciem "Planu pracy Rady Mi ~ kiej hojnowa na rok 2014 ' radni
 
gto 'owali jednomyslnie. Podezas gio owania na ali obrad na lIstawowy tan 15
 
radnych obecnyeh byto 12 radnych. Nieobe oi byli radni: Jan Skowrollski,
 
Jerzy Poznar i Marek Luka zew ·ki.
 

Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 
Burmistrz Miasta przedstawil odpowiedzi na pi mn interpelacje z poprzedniej
 
se ji ztoione przez radnego lana Tarko ! lego w sprawach:
 
- wyznaezenia d datkowych miej c parkingowyeh pI y ul. amorzqdowej

trwajq praee nad zmian'\. planu zago podarov ania przestrz nnego, w iq ku
 
z powyzszym propozyeja radn go z tanie prz dstawiona projektantom-urbani tOIn:
 
- przeprowadzenia mod mizaeji oSwietienia uliezne 0 n3 osiecUu przy uJ. Samorutdowej.
 

Ad. 13. Ioformacje i komunikaty przewodnicz~cegoRady.
 
Wieeprzewodniczqcy Rady p informowa~ .e przewodniczclcy Rady powraca do
 
zdrowia.
 

Ad. 14. \"'olne wnioski, informacje i oswiadczenia.
 
Radny Cz slaw Podhorodecki zwr6cil si~ z pytaniem, ezy przygotowany projekt
 
1110dernizacji oczy ze alni b~dzie realizowany, ezy oczyszezalnia b~dzie
 

modernizovvana innym sposobem (mniejszym koszt 111)7
 

Burmistrz w dopowiedzi wyjasniL ie modemizaeja oezy zalni realizowana
 
jest na biez'Lco. Be(d'L przygotov an ni zb~dne projekty techniczne.
 
Natomiast w zakresie projektu zwiqzanego z funduszem sp6jnosci, to nie b~dzie
 

on realizowany.
 
Miasto jest przygotowane na zloienie wniosku w ramach Regionalnego
 
Programu Operacyjnego w ramaeh srodk6w unijnych na lata 2014 - 2020.
 

Radna Agnieszka Demialiczuk opu5cila sal~ obrad. Na sali obrad na ustawmvy
 
stan 15 radnych, obecnych by to II radnyeh. Nieobecni byli radni: Jan
 
SkowrOllski, Jerzy Poznar, Marek Lukaszewski j Agnie zka Demianczuk.
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Radny Czeslaw Podhorodecki zwrocii si~ z pytaniem, na Jakim etapie j st
 
realizacja porOlumienia z GminCi Wiejskq Chojnow w sprawie przej((cia
 
sciekow z terenu Gminy?
 

Burmi trz wyjasnil, ze jest takie porolumienie 1 Jest wsp61na aglomeracja.
 
Ob cnie mina Wiejska Chojn6w musi wybudowac kolektory sanitarne. ia to
 
je t prz gotowan na przej~cie sciekow z terenu, SCi okreslone punkty gdzie
 
b .dq przyjmowan
 

Ad. 15. Sprawy roine.
 
Radny Maciej Ciesla zabral gios w sprawach:
 
- wymjany pozo talych lan1p na ul. Kilin ki 00'
 

- oznakowania wszystkich miej c parkingmvy na t reni mjasta,
 
Na tt(pnie zlozyl w zystkim mieszkaricom 'h ~nowa i okolicznych Inl ~ owosci
 
Zycz nia w zystkiego najlepsz go w 2014 Rokll.
 

Radna Aleksandra 'hrzCl.szcz zabrala g~ w imiel1lll mie' kanc6w - podzi kowala
 
za organizacj Jamlarh.'l.l Bozonarodzeniowego, ktory bardzo si> podobai
 
mieszkancom. Chcialaby, aby takijannark byi ju' o-adycj'l, w Chojn wie.
 

Radna Krystyna z pska podzi~ko\Vala w im.ieniu mieszkaI1COV i swoim za pi~kllie
 

oswietlone mia to.
 

Bumli trz Mia ta Jan Serkie zabierajqc glos podzit(kowal radnym za caiorocznCb
 
owocnq W p6tprac~. fi kty tej wpotpracy \ kazdej dziedzinie s'l, widoczne.
 
Nast((pnie w inlieniu wlasnyl11 i ~. p6lpracownik6w zlozyl mieszkancom miasta
 
i mie zkarlcolll ziemi chojnow kiej duio zdrowia w nadchodzqcym 2014 Roku,
 
wszelki j pomyslnosci, sukce ow w zyciu prywatnym, rodzllIDym jak i w Zyciu
 
zavvodowym.
 

Wiceprzewodnicz'tcy Rady Krzysztof Grzech w imieniu Rady Miejskiej
 
Chojnowa podzi ko afwszy ,tkim za wsp61prac« i zyczyi wszystkiego
 
najlepszego w nadchodz::}.cym Nowym 2014 Roku.
 

Ad. 16. Zamkni~cie obrad.
 
W zwi'\;zku z wy zerpaniem porzqdku obrad Wiceprzewodniczqcy Rady
 
Miejskiej 3mkn41 XXXVl obrady sesji R.:1dy Miejskiej Chojnowa. J dnoczesnie
 
podzi~ko\VaJ radnym i gosciom a udzia1 w obradach. Obrady zakOl1czono
 
o godz. 15.40. 

w· -eprze odnicz~cy 

R y MiejS'l1~Cbojnow3 

Krz4i~Grzec" 
Prolokolowala: Maria Zall'iS/wlska 
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