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Protok61 nr 111/14 
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Chojnowa 

z dnia 18 grudnia 2014 r. 

I Z adzvry zajn't sesj(( Rady Miejskjej Chojnowa otworzyl Przewodnicz'tcy Rady
 
J SkowrollSki. Obrady rozpoczt(to 0 godz. 16.00. Po powitaniu radnych
 
i gos -i prz wodnicz'tcy stwierdzi-t, ze na ustawowy stan 15 radnych na sali j . t i5
 
'a lYcll, co stanowi quorum, przy kt6rym Rada moze obradowac.
 
: rzewodnicz'tcy Rady poinformowaf zebranych, ze sesja zostala zwolana na
 
wniosek Burmistrza Miasta Chojnowa.
 

Spoza Rady w sesji uczestlliczyli m. 'n.: 
I. Jan Serkies - Burmistrz Miasta Chojnowa 
2. Bogumila Truta - Skarbnik lriasta Chojnowa 
3. Brygida Mytkowska - Sekretarz Miasta 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 
Zrealizowano. 

Ad. 2. Przyj~cie porzqdku obrad. 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyj((cie porz'tdku obrad. 
3. Podjt(cie uchwal: 

a) w sprawie zacictgnit(cia kredytu dfugoterrninowego, 
b) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie ~c;'inansowej Vliasta Chojnowa, 
c) w sprawie zmiany w budzecie miasta Chojnowa na rok 2014, 
d) w sprawie przedfuzenia czasu obowi'tzywania dotychczasowych taryf dla 

zbiorowego odprowadzania sciek6w obowi'tZuja"cych na terenie miasta 
Chojnowa na okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 3l grudnia 2015 roku. 

4. Zamknit(cie obrad.
 
"Za" przyj~ciem porzqdku obrad radni glosowali jednomysillie.
 

Ad. 3. Podj~cie uchwal.
 
W tym punkcie porzq,dku obrad przewodniczq,cy Rady przedstawil projekty
 
uchwaf, nastt(pnie przyst'tPiono do gfosowania. Podczas realizacji tego punktu na
 
ustawowy stan 15 radnych, obecnych bylo 15 radnych.
 

a) Uchwala Nr In/IO/14 w sprawie zaciqgni((cia kredytu dfugoterminowego; 
"Za" przyjt(ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. 
Uchwala w zaf'tczeniu. 



b) Uchwala Nr IH/ll/14 w sprawie Zl11lany w Wieloletniej l;rognozie 
Finansowej Miasta Chojnowa; 

,,za )pr J«ciem uchwaiy gtosowano jednomyslnie. 
chv ala W Z3fqCZeniu. 

) b fa' r 111/12/14 w sprawle zmlany w budzecie miasta Chojnowa 
na rok 2014; 

,Za" przyj«ciem uchwaiy gtosowano jednomysJnic. 
Uchwafa w zaiqczeniu. 

d)	 Uchwala Nr 111/13/14 w sprawie prz d!uzenia czasu obowiqzywania 
dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania scick6w obowi'lZujqcych 
na terenie lniasta Chojnowa na okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 
31 grudnia 2015 roku. 

"Za" przyj«ciem uchwaly gtosowano jednomyslnie. 
Uchwafa w zaiqczeniu. 

Ad. 4. Zamkni((cie obrad. 
W zwi'lzku z wyczerpaniem porz'ldku obrad przcwodniczqcy Rady Miejskiej 
zamkn'lf obrady sesji Rady Miejskiej Chojnowa. lednoczeSnie podzi~kowaf 

radnym i gosciom za udzial w obradach. Obrady zakonczol1o 0 godz. 16.20. 

Protokofowafa: fovIaria Zawislanska 
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