
Protok6t nr 11/14
 
z sesji Rady Miejskiej Chojnowa
 

z dnia 09 grudnia 2014 r.
 

:====~===================================================;==-------

II sesJ~ Rady Miejskiej Chojnowa otworzyt Przewodniczqcy Rady Jan Skowronski. 

Obrady rozpocz~to 0 godz. 15.00. Po powitaniu radnych i gosci przewodniczqcy 

stwierdzit, ie na ustawowy stan 15 radnych na sali jest 15 radnych, co stanowl 

quorum, przy kt6rym Rada moie obradowac. 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli m.in.: 
1. Jan Serkies - Burmistrz Miasta Chojnowa 

2. Brygida Mytkowska - Sekretarz Miasta Chojnowa 

3. Bogumita Truta - Skarbnik Miasta Chojnowa 

4. naczelnicy Wydziat6w Urz~du Miejskiego w Chojnowie 

Lista radnych i gosci stanowi zalqcznik do niniejszego protokolu. 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 
Zrealizowano. 

Ad. 2. Przedstawienie porzCldku obrad.
 
Przewodniczqcy Rady przedstawit zebranym porzqdek obrad II sesji:
 

PorzCldek obrad:
 
1.	 Otwarcie sesji. 

2.	 Przedstawienie porzqd ku obrad. 

3.	 Ztoienie slubowania przez radnq. 

4.	 Przyj~cie protokot6w z poprzednlch sesji: Nr XLVI/14 z dnia 13 listopada 2014 r. 
I Nr 1/14 z dnia 01 grudnia 2014 r. 

5.	 Podj~c1e uchwat: 

a) w sprawie powotania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa; 

b) w sprawie wyboru Przewodniczqcego Komisji Rewlzyjnej Rady Miejskiej Chojnowa; 

c) w sprawie powotania komisji statej do spraw budietu, rozwoju 

gospodarczego i infrastruktury; 

d) w sprawie powotania komisji statej do spraw oswiaty, kultury, sportu 

i bezpieczenstwa; 

e) w sprawie powotania komisji statej do spraw zdrowia, ochrony srodowiska 

i spraw spotecznych; 

6.	 Interpelacje i zapytanla radnych. 

7.	 Informacje i komunikaty przewodniczqcego Rady 0 dziataniach 

podejmowanych w okresie mi~dzysesyjnym. 

8.	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

9.	 Wolne wnioski, informacje i oswiadczenia. 

10. Sprawy r6ine. 

11. Zamkni~cie obrad. 



Przewodniczqcy Rady zaproponowat, aby w punkcie 5 "Podj~cie uchwat" dodac 

podpunkt ,,fJ1 w brzmieniu: ,)w sprawie zmiany w budi.ecie Miasta Chojnowa n 

rok 2014" i podpunkt "g" w brzmieniu: "w sprawie ustalenia wynagrodze, i 
Burmistrza M iasta Chojnowa". 

BurmL trz dodat, i.e w dniu dzisiejszym otrzymat maila od Zarzqdu Wojew6dztw 

D Inoslqskiego z informacjq) i.e w dniu 9 grudnia 2014 r. ww. Zarzqd przeznaczyt 

dofinansowanie w wysokosci 140.000 zt na zadanie pn. "Modernizacja sali 

gimnastycznej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie/l. 

Przypom niat, i.e na ww. zada nie pozyska no jut 200.000 zt z innych zrodet. 

"Za" wprowadzeniem w pkt. 5 ppkt. ,,t" w brzmieniu: /lW sprawie zmiany w budi.ecie 

Miasta Chojnowa na rok 2014" radni gtosowali jednomyslnie. W gtosowaniu wzi~to 

• udziat 14 radnych. Radna - elekt Krystyna Czapska nie brata udziatu w gtosowaniu. 

/lZa" wprowadzeniem w pkt. 5 ppkt. /lg/l W brzmieniu: J1W sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnowa ') radni gtosowali jednomyslnie. 

W gtosowaniu wzi~to udziat 14 radnych. Radna - elekt Krystyna Czapska nie brata 

udziatu w gtosowaniu. 

Nast~pnie przewodniczqcy Rady odczytat porzqdek obrad po wprowadzeniu zmian. 

Porz'ldek obrad po wprowadzeniu zmian: 
1. Otwa rcie sesji. 

2. Przedstawienie porzqdku obrad. 

3. ltoi.enie slubowania przez radnq. 

•
 
4. Przyj~cie protokot6w z poprzednich sesji: Nr XLVI/14 z dnia 13 Iistopada 2014 r.
 

i Nr 1/14 z dnia 01 grudnia 2014 r .
 

5. Podj~cie uchwat: 

a) w sprawie powotania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa; 

b) w sprawie wyboru Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

Chojnowa; 

c) w sprawie powotania komisji statej do spraw budtetu, rozwoju 

gospodarczego i infrastruktury; 

d) w sprawie powotania komisji statej do spraw oswiaty, kultury, sportu 

i bezpieczenstwa; 

e) w sprawie powotania komisji statej do spraw zdrowia) ochrony srodowiska 

i spraw spotecznych;
 

f) w sprawie zmiany w budzecie Miasta Chojnowa na rok 2014;
 
g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Chojnowa.
 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 
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7.	 Informacje i komunikaty przewodniczqcego Rady 0 dziataniach 

podejmowanych w okresie mit:dzysesyjnym. 

8.	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

9.	 Wolne wnioski, informacje i oswiadczenia. 

10. prawy raine. 

11. Zmknit:cie obrad. 

f,Za" przyjt:ciem porzqdku obrad po wprawadzeniu zmian radni gtosowali 

jednomyslnie. W gtosowaniu wZit:to udziat 14 radnych. Radna - elekt Krystyna 

Czapska nie brata udziatu w gtosowaniu. 

Ad. 3. lfoienie slubowania przez radnQ. 

Przed ztoieniem slubowania przez radnq - elekta Krystynt: Czapskq Przewodniczqcy 

•	 Rady wrt:czyt jej "laswiadczenie" 0 wyborze na radnq Miasta Chojnowa podpisane 

przez Przewodniczqcego Miejskiej Komisji Wyborczej pan Henryka Iwanickiego. 

Przewodniczqcy Rady poinformowat zebranych, ze zgodnie art. 23a. 1 radni przed 

przystqpieniem do wykonywania mandatu zobowiqzani Sq do ztozenia slubowania. 

Nastt:pnie zwr6cit sit: z prosbq 0 powstanie, a radnq - elekt Krystynt: Czapskq 
o odczytanie roty slubowania: 

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, slubujt: uroczyscie 

obowiqzki radnego sprawowac godnie, rzetelnie i uczciwie, majqc na wzglt:dzie 

dobra moje] gminy i jej mieszkancaw. Tak mi dopomaz B6g". 

•
 
Ad. 4. Przyj~cie protokot6w z poprzednich sesji: Nr XLVI/14 z dnia 131istopada 2014 r.
 

i Nr 1/14 z dnia 01 grudnia 2014 r.
 

Podczas gtosowa nia na sali obrad obecnych byto 15 rad nych. 

"la" przyjt:ciem protokotu Nr XLVI/14 z dnia 13 listopada 2014 r. gtosowano 

jednomyslnie. Podczas gtosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych 

obecnych byto 15 rad nych. 

"la" przyjt:ciem pratokotu Nr 1/14 z dnia 01 grudnia 2014 r. gtosowano jednomyslnie. 

Podczas gtosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych byto 15 

radnych. 
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Ad. 5. Podj~cie uchwat.
 
W tym pu nkcie porzqd ku obrad przewodniczqcy Rady przedstawit projekty
 

tlchwat, nast~pnie przystqpiono do gtosowania. Podczas realizacji tego punktu na
 

ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali byto 15 radnych.
 

a} Uchwala Nr 11/3/14 w sprawie powotania Komisji Rewizyjnej ady 
Miejskiej Chojnowa; 

"Za" przyj~ciem uchwaty gtosowano jednomyslnie. Podczas gtosowania na sali 

ob ad na ustawowy stan 15 radnych obecnych byto 15 radnych. 

Uchwata w zatqczeniu. 

b) Uchwata Nr 11/4/14 w sprawie wyboru Przewodniczqcego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Choj 0 a; 

Przewodniczqcy Rady poinformowat, ie Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej 

•	 wybiera Rada w gtosowaniu jawnym. Nast~pnie zwrocit si~ z prosbq 0 zgtaszanie 

kandydatur na Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej. 

Radna Krystyna Czapska zgtosita na Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej 

kandydatur~ radnego Jerzego Poznara. 

Radny Jerzy Poznar wyrazit zgod~ na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgtoszono. 

"la" przyj~ciem kandydatury radnego Jerzego Poznara na Przewodniczqcego 

Komisji Rewizyjnej gtosowato 14 radnych, przy 1 gtosie IIwstrzymujqcym si~". 

• Nast~pnie Przewodniczqcy Rady odczytat uchwat~. 

lila" przyj~ciem uchwaty gtosowano jednomyslnie. Podczas gtosowania na sali 

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych byto 15 radnych. 

Uchwata w zatqczeniu. 

c) Uchwafa Nr 11/5/14 w sprawie powotania komisji statej do spraw budietu, 
rozwoju gospodarczego i infrastruktury; 

"la" przyj~ciem uchwaty gtosowano jednomyslnie. Podczas gtosowania na sali 

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych byto 15 radnych. 

Uchwata w zatqczeniu. 
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d) Uchwata Nr 11/6/14 w sprawie powotania komisji statej do spraw o5wia y, 
kultury, sportu i bezpieczenstwa; 

"Za" przyj~ciem uchwaty gtosowano jednomyslnie. Podczas gtosowania na sali 
obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych byto 15 radnych. 

Uchwata w zatqczeniu. 

e) Uchwa'ia Nr 11/7/14 w sprawie powotania komisji statej do spr w zdr w'a, 
oc ronv srodowiska i spraw spotecznych; 

"Za" przyj~ciem uchwaty gtosowano jednomyslnie. Podczas gtosowania na sali 

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych byto is radnych. 

Uchwata w zatqczeniu. 

f)	 Uchwata Nr 11/8/14 w sprawie zmia y w b diecie Miasta Chojnowa 
na rok 2014; 

•	 "Za" przyj~ciem uchwaty gtosowano jednomyslnie. Podczas gtosowania na sali 

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych byto 15 radnych. 

Uchwata w zatqczen iu. 

g)	 Uchwata Nr 11/9/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Bu istrza Miasta 

Chojnowa; 
"Za" przyj~ciem uchwaty gtosowano jednomyslnie. Podczas gtosowania na sali 

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych byto 15 radnych. 

Uchwata w zatqczeniu. 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 

W tym punkcie porzqdku obrad radni nie zgtaszali interpelacji i zapytan. 

Ad. 7. Informacje i komunikaty przewodniczijcego Rady. 
Przewodniczqcy Rady zabierajqc gtos poinformowat radnych, IZ w ciqgu 30 dni 

od slubowania nalezy ztozyc o5wiadczenia majqtkowe. Radni otrzymali materiaty 

z informacjq, jak wypetnic formularz oswiadczenia. 

Dodat, ze do pierwszego oswiadczenia majqtkowego radny jest obowiqzany 

dotqczyc informacj~ 0 sposobie i termlnle zaprzestania prowadzenla dziatalnosci 

gospodarczej z wykorzystaniem mienla gminy, w ktorej uzyskat mandat. 

Nast~pnie poinformowat, ze obrady sesji od stycznia 2015 r. odbywac si~ b~dq 

w czwartkl od godz. 13.00. 

Na zakonczenie zaprosit wszystkich na SWiqteczny Kiermasz w dniu 14 grudnia 

2014 r., ktory odb~dzie si~ w Rynku. 
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Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodniczqcy Rady poinformowat zebranych, ie na poprzedniej sesji nikt
 

z radnych nie ztoiyt interpelacji i zapytan.
 

A	 .9 Wolne ioski, informacje i o5wiadczenia. 
adny Jerzy Poznar zwrocit siE; do burmistrza z prosb q a przeanalizowanie 

zliwosci powiE;kszenia parkingu przy remontowanym MOKSiR-e. Przed remontem 

eren prakingu byt nieznacznie wiE;kszy. Obecnie CZE;SC dawn ego parkingu 

zagospodarowano na trawnik. 

Burmistrz wyjasnit, ie nie ma moiliwosci powiE;kszenia tego parkingu ze wzglE;du
 

na obligujqce miasto przepisy zwiqzane z zabudowq i jej kubatury do teren6w
 

zielonych. Na dzien dzisiejszy zapraponowanej przez radnego zmiany wykonac nie
 

moina. JednakZe w zmienianym planie zagospodarowania przestrzennego jest
 

wniosek, aby na terenie, gdzie w przesztosci stat kiosk ruchu, powstat nowy
 

parking, stUZqcy rowniez MOKSiR.
 

Ad. 10. Sprawy roine.
 
Radny Mariusz Kowalczyk zwr6cit siE; z prasbq, aby ad stycznia 2015 r. przesytac mu
 

wszelkie materiaty zwiqzane z posiedzeniami komisji czy obradami sesji, dragq
 

elektronicznq.
 

Burmistrz wyjasnit, ie nie widzi przeszk6d w realizacji prosby radnego. Wie, ze do
 

tej pory praktykowane byto wysytanie radnym materiat6w drogq elektronicznq.
 

• Przewodniczqcy Rady poinformowat, ie jezeli inni radni chcieliby otrzymywac 

informacje drogq elektronicznq, podobnie jak radny Mariusz Kowalczyk, to mogq 

zostawic w biurze Rady sw6j adres mailowy i bE;dq otrzymywac elektronicznie 

wszelkie materiaty dotyczqce posiedzen komisji i sesji Rady. 

Ad. 11. Zamkni~cie obrad. 
W zwiqzku z wyczerpaniem porzqdku obrad Przewodniczqcy Rady zamknqt obrady 

sesji Rady Miejskiej Chojnowa. Jednoczesnie podziE;kowat radnym i gosciom za 

udziat w obradach. Obrady za konczono a godz. 15.55. 

Protokotowata: Maria Zawislanska 
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