
Protok61 nr XLII/14
 
z sesji Rady Miejskiej Chojnowa
 

z dnia 26 czerwca 2014 r.
 

II sj~ Rady Miejskiej Chojnowa otworzyl Przewodniczitcy Rady Jan Skowronski. 
Ohra y rozpocz~to 0 godz. 14.00. Po powitaniu radnych i gosci przewodniczitcy 
stwierdzil, ze na ustawowy stan 15 radnych na sali jest 13 radnych, co stanowi 
quom 1, przy kt6rym Rada moze obradowac. 
Podczas otwarcia sesji nieobecni byli radni; zesla' Podhorodecki i Jan Tarkowski. 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli .i . 
1. Jan Serkies - Burmistrz Miasta Chojnowa 
2. Brygida Mytkowska - Sekretarz Miasta hojnowa 
3. Bogumila Truta - Skarbnik Mia. ta eh 0nowa 
4. Edward Kosnik - Dyrektor 0 ZG . 
5. Boleslaw Jakubiak - Dyrektor Przychodni Rejonowej w Chojnowie 
6. Marcin Wysocki - Zast~pca K mendanta Miejskiej Policji w Legnicy 
7. Naczelnicy Wydzia16w Urz~du Miejskiego w Chojnowie 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 
Zrealizowano. 

Ad. 2. Przedstawienie porz::tdku obrad. 
Przewodniczitcy Rady przedstawil zebranym porzitdek obrad XLII sesji: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porzitdku obrad. 
3. Przyj~cie protokolu z sesji Nr XLI/14 z dnia 29 maja 2014 r. 
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi~dzy sesjami. 
5. Podj~cie uchwal: 

a) w sprawie przystqpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego teren6w w mie.scie Chojn6w; 

b) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2022 

Miasta Chojnowa;
 
c) w sprawie zmiany w budzecie Miasta Chojnowa na 2014 rok;
 

6. Ocena wykonania budzetu miasta Chojnowa za rok 2013:
 
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budzetu za 2013 rok;
 
b) uchwala RIO w sprawie opinii 0 przedlozonym przez Burmistrza Miasta
 

Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budzetu Miasta Chojnowa 
za 2013 rok; 



c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie 
sprawozdan finansowych, wykonania budzetu oraz informacji 0 stanie 
mienia Gminy Miejskiej Chojn6w za 2013 r.; 

d	 uchwala RIO w sprawie opinii 0 wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
C oj nowa za 2013 rok; 

e) opinie pozostalych Komisji Rady Miejskiej;
 
f) dyskusja;
 
g) podj{(cie uchwaly w sprawie rozpatrzenia . zatwierdzenia sprawozdania
 

finansowego oraz sprawozdania BurmistI a iasta hojnowa z wykonania 
budzetu za rok 2013; 

h) podj{(cie uchwaly w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa 
za 2013 r. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Informacje i komunikaty PrzewodniezCl:cego ady. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

10. Wolne wnioski, informacje i oswiadczenia. 
11.	 Sprawy razne. 
12. Zamkni((cie obrad. 

BUlmistrz Miasta zlozyl wniosek 0 zdj{(cie z przedstawionego porz'ldku obrad 
w pkt. 5 "Podj((cie uchwal" ppkt. "a" w brzmieniu: "w sprawie przystqpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenaw w miescie 
Chojnaw", ze wzgl~daw proceduraIlnych. 

"Za" wycofaniem w pkt. 5 ppkt. "a" w brzmieniu: "w sprawie przystqpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren6w w midcie 
Chojn6w" glosowano jednomyslnie. 
Podczas glosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 13 
radnych. Nieobecni byli radni: Czeslaw Podhorodecki i Jan Tarkowski. 

Przewodnicz'lcy poinformowal zebranych, ze w zwi'lzku z wycofaniem z porz'ldku 
obrad pkt. 5 a, zmianie utegnie numeracja ww. punktu. 

Nast((pnie przewodnicz'lcy rady zaproponowal dodanie do pkt. 5 ,,Podj((cie 
uehwal" ppkt. "e" w brzmieniu: "w sprawie udzielenia dotacji z budzetu miasta 
Chojnowa". 

"Za" dodaniem w pkt. 5 ppkt. "c" w brzmieniu: "w sprawie udzielenia dotacji 
z budzetu miasta Chojnowa" glosowano jednomyslnie. 
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Podczas glosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 
13 radnych. Nieobecni byli radni: Czeslaw Podhorodecki i Jan Tarkowski. 

N'	 t~pnie p e dniczlicy rady odczytal porzlidek obrad po wprowadzeniu zmiany. 
orz' dek 0' lrad po wprowadzeniu zmiany: 
1. twarcie sesji. 
2. Przedstawienie Porzlidku obrad.
 
3, rzyj~cie protokolu z sesji Nr XLlI14 z dnia 9 maja 2014 r.
 
4.	 Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi~dzy sesjami. 
5.	 Podj~cie uchwal: 

a) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie inansowej na lata 2014 - 2022 
Miasta Chojnowa;
 

b) w sprawie zmiany w budzecie Miasta Chojnowa na 2014 rok;
 
c) w sprawie udzielenia dotacji z budzetu miasta Chojnowa.
 

6. Ocena wykonania budzetu miasta Chojnowa za rok 20 l3:
 
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budzetu za 2013 rok;
 
b) uchwala RIO w sprawie opinii 0 przedlozonym przez Burmistrza Miasta
 

Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budzetu Miasta Chojnowa 
za2013rok; 

c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie 
sprawozdan finansowych, wykonania budzetu oraz informacji 0 stanie 
mienia Gminy Miejskiej Chojnaw za 2013 r.; 

d)	 uchwala RIO w sprawie opinii 0 wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Chojnowa za 2013 rok; 

e) opinie pozostalych Komisji Rady Miejskiej;
 
t) dyskusja;
 
g) podj~cie uchwaly w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
 

finansowego oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Chojnowa z wykonania 
budzetu za rok 2013; 

h) podj((.cie uchwaly w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa 
za 2013 r. 

7.	 Interpelacje i zapytania radnych. 
8.	 Informacje i komunikaty Przewodniczlicego Rady. 
9.	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

10. Wolne wnioski, informacje i oswiadczenia. 
11. Sprawy razne. 
12. Zamkni((.cie obrad. 
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"Za" przYJ~clem porz'l.dku obrad pO wprowadzeniu zmiany radni glosowali 
jednom slnie. Na sali obrad obecnych bylo 13 radnych. Nieobecni byli radni: 

ze fa Podhorodecki i Jan Tarkowski. 

rzyj~cie protokolu z sesji Nr XLII14 z dnia 29 maja 2014 r. 
pr.lyjl(ciem protokolu Nr XLI/14 z dnia 29 maja 2014 r. radni glosowali 

jednomyslnie. Na saIl obrad obecnych bylo 13 radnych. Nieobecni byli radni: 
Czeslaw Podhorodecki i Jan Tarkowski. 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy _zy sesjami.
 
W tym punkcie porz'l.dku obrad Burmistl, 'asta przedstawil sprawozdanie
 
z pracy w okresie ad dnia 29 maja 2014 r. do dnia 25 czerwca 2014 r.
 

Z zakresu Wydzialu Ruzwo"u Gospodarczego m.in.: 
1. Kontynuowanajest przebudowa i rozbudowa budynku MOKSiR. 
2. Trwaj'l. prace przy modemizacji sali gimJ1astycznej w SP-4. 
3. Prowadzone S'l. prace w ramach rewitahzacji teren6w zielonych przy 
ul. Kiliilskiego ("Morskie Oko ll

). 

4. Przeprowadzono odbi6r inwestycji pn. "Budowa kiadki dla pieszych na rzece 
Skora w ci'lgu ulic Brzozowej i Radawickiej w Chojnowie". 
5. Zakoilczono wymianl( nawierzchni chodnik6w przy uL Szpita1nej. Rozpoczl(to 
budow~ ulicy Krotkiej. 
6. Rozstrzygni~to przetarg nieograniczony na budow~ biezni Iekkoatletycznej na 
stadionie miejskim. Rozpocz~cie prac na pocz'l.tku Iipca. 
7. Prowadzone S'l. prace przy odnawianiu oznakowania poziomego - przejscia dla 
pieszych. 
8. Zakoilczono pierwszy etap napraw cZ'l.stkowych nawierzchni jezdni. 
9. Zlozono wniosek do PUP 0 zatrudnienie dodatkowych 6 pracownik6w prac 
interwencyjnych w okresie od 23.06 do 30.11.2014r. 
10. Zlozono wniosek do PUP w sprawie organizacji prac spoieczlilie uzytecznych. 
11. Kontynuowane S'l. prace porzqdkowe na Cmentarzu Komunalnym. Wymalowano 
bramy wjazdowe, drzwi budynku gospodarczego i por~cze na podjezdzie. 
Uzupelniono ziemil( w cz~sciach przyleglych do alejek w celu obsiania traw'l.. 
12. Zakupiono materialy elektryczne i wykonano nowe przyl'l.cze do budynku 
gospodarczego (garazu) wraz z instalacj't wewnl(trzn'l.. 
13. Przekazano 4 pracowllik6w interwencyjnych do wykonywania pracy w ChZGKiM. 
14. Zakupiono 15 szt.lawek parkowych do ustawienia w rejonach teren6w zielonych. 
15. Zakupiono 70 szt. pojemnik6w do zbi6rki selektyWnej odpad6w. 

4 



16. Zakupiono 10 pojemnikow na odpady uliczne do wymiany w Rynku, 
zakupiono 3 kosze oraz stojak na rowery do zamontowania przy Baszcie Tka zy. 

7. Zamontowano 5 szt. slupkow (sk!adanych) na ul. Sciegiennego - Rynek. 

IrI'IU:.11I .Wydzialu Gospodarki Gruntami i Ochrony Srodowiska .. 
1. P dan w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
 
- dzialk~ pod zabudowt( mieszkaniowCl przy uL T. Rejtana za kwott( 50.500 Z1.
 
2. gloszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz:
 
- nieruchomosci zabudowanej garazem przy ul. . Witosa,
 
- prawa uzytkowania wieczystego dzia!ki niezabudowanej przy ul. Fabrycznej;
 
- nieruchomosci niezabudowanej przy uL Legnickiej.
 
3. Zawarto umowt( dzierzawy gruntu, na popraw~ warunkow zagospodarowania
 
nieruchomosci - podworko przy ul. T. Kosciuszki,
 
4. Wydano dwie decyzje na podzia! dzialck:
 
- przy ul. Samorz'ldowej z urzE(du w celu wydzielenia dzialki przeznaczonej do
 
sprzedaty w drodze przetargu,
 
- przy ul. Witosa dJa osoby fizycznej w ce1u wydzielenia dzialki przeznaczonej do sprzedaZy.
 
5. Wydano postanowienie pozytywnie opiniujClce podzial dzialki, pod wzglt(dem
 
zgodnosci z planem zagospodarowania przestrzennego miasta,
 
6. Wydano 4 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
 
7. Z zakresu nadzoru nad gospodarkCl drzewostanem:
 
- przy ul. Sempolowskiej - wydano decyzjt( zezwalajClC'l na usunit(cie koliduj'lcych
 
z ogrodzeniem dwoch drzew gatunku brzoza, dla osoby fizycznej z obowiClzkiem
 
nasadzenia 4 drzew,
 
- przy ul. Kraszewskiego - wydano decyzjt( zezwalaj'tc'l na usunit(cie zagrazajClcego
 
drzewa gatunku swierk, dla osoby fizycznej z obowiClzkiem nasadzenia 2 drzew,
 
- przy ul. Kilinskiego - wydano decyzjt( zezwalajClC'l na llsunit(cie 2 drzew gatunku
 
swierk kolidujClcych z budynkiem mieszkalnym, dla Sp61dzielni Mieszkaniowej
 
"MLODOSC", z obowiqzkiem nasadzenia 2 drzew,
 
- przy ul. Parkowej - wydano decyzjt( zezwalaj'lc'l na usunit(cie uschni((tego drzewa
 
gatunku jesiol1, dla Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych we Wroclawiu z obowiqzkiem
 
nasadzenia 4 drzew,
 
- przy ul. Reja - wydano decyzjt( zezwalajClC'l na usunit(cie usychaj'lcych
 
2 drzew gatunku kasztanowiec i wierzba, dla DolnoSl'lskiego Osrodka Doradztwa
 
Rolniczego z obowi'lzkiem nasadzenia 4 drzew,
 
- przy ul. Fabrycznej- wydano decyzjt( zezwalaj'lc'l na usunit(cie uschnit(tego drzewa
 
gatunku topola, dla osoby fizycznej z obowiClzkiem nasadzenia 2 drzew,
 
- przy ul. Fabrycznej - wydano decyzjt( zezwalajClc'l na usuni((cie 3 drzew gatunku
 
topola, dla osoby prawnej z obowiClzkiem nasadzenia 6 drzew.
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Z zakresu Wydzialu Spraw Obywatelskich m.in.: 
1. odatki mieszkaniowe: przyj~to 40 wniosk6w 0 przyznanie dodatku mieszkaniowego; 
r zpa, ono 32 wnioski przyznaj'tc dodatki mieszkaniowe na kwot~ 2814,16 zl. 
(wy lano 31 decyzji pozytywnych i 1 decyzj~ negatywnq). 
2. atki energetyczne: przyj~to 84 wnioski 0 przyznanie dodatku energetycznego, 
rozpatrz no 78 wniosk6w przyznaj'tc dodatki na kwot~ 1.316,68 zl. 
2. Dowody osobiste: przyj~to 125 wniosk6w, wydano 102 dowody osobiste. 

Z zakresu Urzf(du Stanu , ego m.in.: 
1. Wydano: 6 decyzji administracyjnych, 2 z'swiadczenia do zawarcia zwi'tzku 
malZeriskiego zagranic't, 11 zaswiadczeri do siubu konkordatowego. 
2. Sporz'l.dzono: 1 akt urodzenia, 15 akt6w mali: nstwa. 14 akt6w zgonu. 
3. Zalatwiono: 87 spraw z biurem ewidencji ludnosci i USC, 1 korespondencj~ 

konsularn't, 110 wniosk6w 0 wydanie odpis6w z akt stanu cywilnego. 
4. Sprawdzono 135 wniosk6w 0 wydanie dowodu osobistego. 

Z zakresu Wydzialu Organizaevjnego, Oswiaty i Zdrowia m.in.: 
Zarz'tdzenia dotyczyly: 
1. Zmiany w budzecie Miasta Chojnowa na rok 2014; 
2. Podania do publicznej wiadomosci informacji, 0 kt6rych mowa wart. 37, ust. 1, 
pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g ustawy 0 finansach publicznych; 
3. Zmiany ukladu wykonawczego do uchwaly Nr XLI/208/l4 z dnia 29 maja 20 14r. 
4. Powolania komisji do przeprowadzenia odbioru rob6t budow1anych zwi'tzanych 
z budow't kladki dla pieszych nad rzek't Skor<t; 
5. Przeznaczenia do sprzedazy w fonnie przetargu nieruchomosci niezabudowanej, 
oznaczonej numerem geodezyjnym 386/1, polozonej w obr~bie 3 miasta Chojnowa 
przy ul. Samorz'tdowej oraz ogloszenia jej wykazu; 
6. Zmiany w Wieloletnrej Probl11ozie Finansowej na lata 2014-2022 Miasta Chojnowa. 
7. Przeznaczenia do sprzedazy w fonnie przetargu nieruchomosci niezabudowanej, 
oznaczonej numerem geodezyjnym 469, polozonej w obr~bie 4 Miasta Chojnowa 
przy ul. laroslawa D'tbrowskiego oraz ogloszeniajej wykazu. 
8. Zmiany w budzecie Miasta Chojnowa na rok 2014. 
9. Powolania Miejskiej Komisji Urban~styczno-Architektonicznej. 

Burrnistrz poinfonnowal, ze przekazuje glos Panu Maciejowi Wysockiemu, Zast~cy 

Komendanta Komendy Miejskiej Po1icji w Legnicy, kt6ry przedstawi informacj~ 

na temat funkcjonowania komisariatu policji w Chojnowie. 

Pan Marcin Wysocki poinfonnowal, ze w Chojnowie od marca br. stacjonuje 
jednostka ruchu drogowego. Kolejn't zmian't (od 1 'czerwca br.) jest wyl'tczenie 
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w Chojnowie numeru 997. Byla to decyzja z Wroclawia i dotyczy szeregu
 
komisariat6w na Dolnym Sl£lSku. W dyspozycji pozostaje numer 112.
 
P ana izie pracy dyzurnych na Komisariacie w Chojnowie stwierdzono, ze
 
z dniem 1 sierpnia bI. specjalisci zostan£l przeniesieni do Legnicy. atomiast do
 
Chojnowa zostanq oddelegowani po1icjanci na nizszych grupach zaszeregowania.
 
Kolej miany to zmiany kadrowe. Dotychczasowy komendant odchodzi na
 
emerytur~ a jego zastt:(pca obejmuje do 1 lipca bI. stanowisko komendanta
 
Komisariatu Policji w Chocianowie. W trakcie realizacji jest procedura konkursowa
 
na ww. stanowiska.
 

Radny Jerzy Poznar zabieraj£lc glos powiedzial, Ze ubolewa na tym, i2 zabrano
 
z Chojnowa nurner 997, poniewaz w znaczny spos6b utrudni to kontakt z chojnowsk'l
 
policJ£l. Czas interwencji policji bE(dzie bardzo wydluzony.
 
Zdaniem radnego w ostatnich latach mozna zauwazyc pomniejszanie rangi
 
chojnowskiego komisariatu.
 
Kolejn£l spraw'ljest przeniesienie dyzumych z hojnowa do Legnicy. Stanowisko
 
dyzurnego jest bardzo odpowiedzialne. To dyzumi pod nieobecnosc komendanta
 
podejmuj'l szereg waznych decyzji i jezeh doswiadczonych dyzumych zastqpi sit:(
 
ludzmi niedoswiadczonymi na nizszej grupie zaszeregowania, to zastanawia siE(
 
co oni bt:(d'l robie i kto bt:(dzie podejmowal decyzje i kto ich bt:(dzie rozliczal.
 
Slyszal r6wniez, ie cala sluzba kryminalna rna bye przen~esiona do Lenicy.
 
W zwi'lzku z czym zastanawia siE(jak Komisariat w Chojnowie bt:(dzie funkcjonowal.
 
Prosi bardzo 0 przemyslenie wszystkich dotychczasowych decyzji i czy te niewielkie
 
oszczt:(dnosci usprawni'l sruzbt:( pohcji i poprawi'l stan bezpieczenstwa w miescie.
 

Pan Marcin Wysocki nie zgadza sit:( ze zdaniem radnego.
 
Wyl£lczenie numery 997 nie jest laokiem w kierunku marginalizacji Chojnowa,
 
poniewaz planowo odchodzi sit:( od numeru 997 i przechodzi sit:( na numer 112,
 
kt6ry bt:(dzie jednym funkcjonuj£lcym numerem alarmowym.
 
Na polecenie zostala przeprowadzona analiza obci'l2enia prac'l zespo16w dyzumych.
 
Dyzurny w Chojnowie i zastE(pca dyzurnego w Legnicy posiadaj'l t'l sam£l grupt:(
 
zaszeregowania, a z analizy wynika, ze dyzumy z Legnicy wykonuje ok. 50% pracy
 
wit:(cej niz dyzurny w Chojnowie.
 

Radny Jerzy Poznar nie zgadza siE( z argumentami komendanta. Ubolewa, ze
 
komisariat w Chojnowie traci swoj'l rangE(, przez co poczucie bezpieczenstwa
 
mieszkanc6w Chojnowa, w ocenie radnego, jest coraz mniejszy.
 

Pan Marcin Wysocki zapewnia, ze wszystkie wprowadzone zmiany maj'l na celu
 
lepsze funkcjonowanie komisariatu. Na zakonczenie 'wypowiedzi zaprosil radnego
 
Jerzego Poznara na dluzsz'l rozmowt:(.
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a sesj~ przybyl radny Czeslaw Podhorodecki. Na sali obrad na ustawovvy stan IS 
ra nych obecnych bylo 14 radnych. Nieobecny byl radny Jan Tarkowski. 

Radny J rzy Poznar w nawiCl.zaniu do pkt. 4 sprawozdania dot. odbioru inwest cji
 
pn. , udowa kladki dla pieszych na rzece Skora w ciqgu uJic Brzozowej
 
i R dawickiej w Chojnowie", zwr6cil si~ z pytaniem, czy mozna byloby zrobic
 
chodnik nad skarpCl. rzecznCl. do targowiska?
 

Burmistrz w odpowiedzi poinformowal, ze remon iqg6w pieszych nad rzekCl. SkorCl.
 
nalezy uzgadniac z zarzCl.dem wodnym, w zwi"zku z czym b~dCl. przeprowadzone
 
w ww. sprawle rozmowy.
 
Obecnie realizuje si~ ciqg pieszo-jezdny, kt6ry polCl.czy ulic~ Paderewskiego przez
 
ulic~ BrzozowCl. do nowej kladki do ul. Raclawickiej z uL LegnickCl..
 

Radny Maciej CieSla zwr6cil si~ z prosbCl. 0 popraw~ stanu chodnika (zapada si~)
 

lCl.czCl.cego ul. Paderewskiego z ul. rzozowCl..
 

Burmistrz poinformowal, ze chodnik zostanie poprawiony w ramach wlasnych
 
srodk6w i przy pomocy pracownik6w interwencyjnych. Zadanie b~dzie zrealizowane.
 

Radny Czeslaw Podhorodecki zapytal, czy b~dzie rozebranych budynek (po prawej
 
stronie g16wnego budynku) na cmentarzu?
 

Burmistrz vvyjasnil, ze budynek b~dzie rozebrany. 

Ad. 5. Podj~cie uchwal. 
W tym punkcie porzCl.dku obrad przewodniczCl.cy Rady przedstawil projekty 
uchwal, nast~pnie przystqpiono do glosowania. Podczas realizacji tego punktu na 
ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali by!o 14 radnych. Nieobecny byl radny 
Jan Tarkowski. 

a) Uchwala Nr XLII/209/14 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Chojnowa; 

"Za" przyj((ciem uchwaly glosowa!o 13 radnych, przy 1 glosie "wstrzyrnujCl.cym si~". 

Podczas realizacji tego punktu na ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali bylo 
14 radnych. Nieohecny by! radny Jan Tarkowski. 
Uchwala w zalCl.czeniu. 
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b) Uchwala Nr XLI1/210/14 w sprawie zmiany w budzecie Miasta 
Chojnowa na 2014 rok; 

,2a" przyj~ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas realizacji tego punktu 
n a 0 y stan 15 radnych, obecnych na sali bylo 14 radnych. Nieobecny byl 
radny Jan Tarkowski. 
U hwala w zahlczeniu. 

c) Uchwala Nr XLI1/211/14 w sprawie udzielenia dotacji z budietu miasta 
Chojnowa; 

Radny Jerzy Poznar zabieraj'tc gios powiedzial" ie cieszy go fakt remontu dachu
 
w kosciele. Nast~pnie zwr6cil si~ z nast~puj'tcymi : ytaniami: co oznacza, ze jest to
 
I etap prac, jaki jest calkowity koszt inwesty~ji, na kiedy planuje si~ zakonczenie
 
inwestycji i jakie Set inne zr6dla finansowania inwestycji?
 

Pani Danuta Wojciechowicz, naczeL Wydz. wyjasnila, ze I etap inwestycji
 
polega na remoncie kapitalnym dachu nad naw't gl6wn't kosciola. Z danie zgodnie
 
z umow't b~dzie zakonczone 31 paidziemika 2014 r. Koszt calego zadania (zgodnie
 
z kosztorysem) wynosi 702.016,10 zl. Parafia otrzymala dotacj~ z Ministerstwa
 
w wysokosci 500.000 zt Nast~pnie zwr6cila si~ z wnioskiem do miasta 0 udzielenie
 
dotacji w wysokosci 100.000 z1. Natomiast wlasne srodki to kwota 102.016,10 z1.
 

"Za" przyj~ciem uchwaty giosowaio 13 radnych, przy 1 glosie "wstrzymuj'tcyrn si~".
 

Podczas rea1izacji tego punktu na ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali bylo
 
14 radnych. Nieobecny byl radny Jan Tarkowski.
 
Uchwala w zai'tczeniu.
 

Ad. 6. Ocena wykonania budzetu miasta Chojnowa za rok 2013: 
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budzetu za 2013 rok, 

Bunnistrz Miasta przedstawii sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Miejskiej 
Chojn6w za rok 2013. 
Panie Przewodnicz'tey, Wysoka Rado, Panie i Panowie 
Tematem obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Chojnowa jest oeena z wykonania 
budzetu za rok 2013 oraz oeena wykonania sprawozdan finansowych za rok 2013 
takieh jak: 
- bilans z wykonania budzetu, 
- bilans jednostek budzetowyeh i zakladu budzetowego, 
- raehunek zysk6w i strat jednostek budzetowych i zakladu budzetowego, 
- zestawienie zmian fundusZll jednostek budzetowych i zakladu budzetowego. 
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Przeanalizowano sprawozdanie z wykonania budzetu, zmiany wynikaj~c z uchwa! 
i zarz~dzen dokonane w trakcie roku oraz przyczyny zroznicowanego wykonania 
plano - po stronie dochodow i po stronie wydatkow. 
W ciqgu 2013 roku dokonano zwi~kszenia budzetu po stronie dochodow 
. wy'atk,ow poprzez wprowadzenie dotacji z Dolnosl~skiego Urz~du Woj,ewo lego 
na real i~ acj~ zadan wtasnych i biez~cych z zakresu administracj i rZctdowej, na 
realizacjtt inwestycji i zakupow inwestycyjnych i na dofinansowanie projektu 
"kazdy ma prawo do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki 
realizowanego w Szkotach Podstawowych Nr 3 i r 4 oraz w Miejskim Osrodku 
Pomocy Spokcznej. Ponadto wprowadzona 20 tal dotacja na realizacjf( inwestycji 
z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony SrodowI ka i ·ospodarki Wodnej, Urzf(du 
Marszatkowskiego w ramach program6w finansowanych z udzialem srodkow 
europejskich, a takze z Ministerstwa Kultury i ziedzictwa Narodowego. 
Ogokm na dzien 31 grudnia 2013 roku plan dochodow wyniost 39.345.674,89 zt, 
a wykonanie 38.109.747,46 tj. 96,86 % planu. 
L~cznie tytukm dotacji miasto otrzymalo 7.374.223,60 zl. 
Natorlliast plan wydatkow po zrrrianach dokonanych uchwatami rady i zarz~dzen.iami 

wyniost 41.673.685,89 21, a wykonanie 36.681.508,01 zt, tj. 88,02% planu. 
W 2013 roku na wydatki biez'l.ce wydatkowano 33.414.875,84 ~1, tego: na 
oswiat~ 17.178.817,54 zl, na zabezpieczenie socjalne os6b potrzebuj'lcych tj. na 
wykonanie zadan opieki spokcznej - kwot~ 6.627.678 zl, w tym srodki wtasne 
w wysokosci 2.161.l52;88 zl. 
Na administracjf( publiczn~ 3.647.826,60 zt, na gospodark~ komunaln~ i ochronf( 
srodowiska - 3.299.627,94 zL 
Na ochron~ i konserwacj(( zabytkow i funkcjonowanie Muzeum Regionalnego, 
Miejskiej Biblioteki Pubhcznej i Miejskiego Osrodka Ku1tury, Sportu i Rekreacji 
wydatkowano kwotf( 1.782.719,01 zL 
Opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe inwestycii takich jak: 
1. Projekt budowlano-wykonawczy budowy ktadki dla pieszych nad rzek~ Skor~ 

w km 11+ 249 w Chojnowie. Projekt zlecono w roku 2012, w roku 2013 uzyskano 
pozwolenie na budowf(, 
2. Projekt budowlano-wykonawczy budowy zespotu miejsc parkingowych przy 
ul. Sikorskiego, 
3. Projekt budowy placu zabaw w ramach projektu "Radosna szko!a" przy SzkoIe 
Podstawowej ill 4, 
4. Projekt budowlany budowy biezni lekkoatletycznej, skoczni w dal z trojskokiem
 
i wzwyz oraz odwodnienia i renowacji plyty boiska.
 
Projekty budowlane zlecone w roku 2013 z terminem zakonczenia w roku 2014:
 
1.	 Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociqgowej, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej w ul. Wyspianskiego w celu uzbrojenia dziatek budowlanych. 

to 



2.	 Projekt budowlano-wykonawezy przebudowy sieei kanalizaeji sanitamej oraz 
wodoeiqgowej w ulieaeh: Witosa, Miekiewieza, Bohater6w Getta Warszawskieg	 ~ 

alaehowskiego i Niemeewieza. 
3.	 Pr j kt budowlano-wykonawezy budowy uliey Kr6tkiej. 
4.	 Pr j kt budow1ano-wykonawezy budowy uliey Rejtana. 
5.	 Projekt budowlano-wykonawezy zagospodarowania wnt:(trza kwartalu w rejonie 

uli : Witosa, Ko1ejowej, Koseiuszki i PI. Dworeowego. 
6.	 Projekt budow1ano-wykonawezy budowy nawierzehni uliey Poludniowej. 
7.	 Projekt budowlano-wykonawezy budowy nawierzehni ul ie Reymonta i Ogrodowej. 
8.	 Projekt budow1ano-wykonawezy budowy nawierzehni ulicy Broniewskiego. 
9.	 Projekt budowlano-wykonawezy budowy miejse parkingowyeh przy ul. Grunwaldzkiej. 

W 2013r. na inwestyeje i zakupy inwestyeyjne zaplanowano w budZeeie 5.905.980 zl, 
a zrealizowano na kwot~ 3.266.632,17 zl w tym: 
- zakonezono budowt:( nawierzehni uliey Bie1awskiej od uliey Boleslawieekiej do 
uliey D'l.browskiego wraz z oswiet1eniem, przebudowano siec wodoeiqgow'l. i kana1izaejt( 
sanitam'l. wraz z przyl'l.ezami w uliey Kr6tkiej, wybudowano siec wodoeiqgow'l. 
w uliey Lubinskiej, wybudowano zatoki parkingowe przy u1iey Sikorskiego, 
wykonano odeinek sieei kanalizaeyjnej w uliey Wrzosowej, przebudowano siec 
wodoeiqgow'l. na odeinku od Staeji Uzdatniania Wody przy uliey Bielawskiej do 
uliey Chmie1nej, wykonano nawierzehnie ulie Korropniekiej i Orzeszkowej wraz 
z odwodnieniem, wykonano e1ewaej~ budynku Przedszk01a Miejskiego nr 3, 
zakupiono i zamontowano ogr6d zabaw przy Szk01e Podstawowej Nr 4. 
Zadania inwestyeyjne rea1izowane byly przy pomoey dotaeji, pOZyezek i srodk6w 
w1asnyeh. Dofinansowanie na inwestyeje Miasto otrzymalo z: 
l) Dolnosl'l.skiego Urzttdu Marszalkowskiego w ramaeh program6w finansowanyeh 
z udzialem srodk6w europejskieh na zadanie inwestyeyjne pn. "Rozw6j spoleezno
gospodarezy obszaru sr6dmiejskiego poprzez rewitalizaejt( eiqgu ulie: Rynek, 
pi. Zamkowy, Kr6lowej Jadwigi, ul. Grottgera, Seiegiennego oraz ,,Adaptaeja Domu 
Sehrama na Miejski Osrodek Kultury, Sportu i Rekreaeji 1.088.388,85 zl, 
2) Wojew6dzkiego Funduszu Oehrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokosei 19.100 zl, na przebudow~ sieei wodoeiqgowej z przyl'l.ezami i sieei 
kanalizaeji sanitarnej z przykanalikami w uliey Kr6tkiej, 
3) Dolnosl'l.skiego Urzt(du Wojew6dzkiego w wysokosei 63.850 zl na zakup 
i montaz p1aeu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4, 
4) Ministerstwa Kultury i Dziedzietwa Narodowego na wykonanie prae 
konserwatorsko-remontowyeh wn~trza Baszty Tkaezy kwott( 129.985,21 zl. 
L'l.eznie w roku 2013 na realizaeje inwestyeji miejskieh i praee konserwatorsko
remontowe urz'l.d pozyskal srodki finansowe w wysokosei 1.301.324,06 zl. 
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Ponadto Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej udzielil 
preferencyjnej pozyczki oprocentowanej w wysokosci 3,5% na realizacj(~ inwestycji 
w sokosci 488.200 zl z przeznaczeniem na: przebudow« sieci wodociqgowej na 
odcinku od stacji uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej do ul. <: 'hmielncj, 
w.1. r6tkiej i w rejonie ul. Lubinskiej. 
W 201.3 roku rozpocz«to przebudow« i rozbudow« budynku Miejskiego Osrodka 
Kultury, portu i Rekreacji - zadanie to b~dzie zakonczone w roku 2014. Inwestycja 
jest wsp61finansowana ze srodk6w Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Wojew6dztwa Dolnoshlskiego na lata 2007-2013 
w wysokosci 6.519.630 zl tj. 84,99% calkowitych datk6w kwalifikowanych. 
W ramach budzetu ubieglego roku przekazana zostala dotacja ce]owa dla ChZGKiM 
w kwocie 133.750,54 zl mi«dzy innymi na zakup rozsiewacza piasku do zimowego 
utrzymania dr6g, zakup plugu do odsniezania zakup zgrzewarki do lqczenia rur 
PCV oraz na wydatki na oczyszczalni scie OW, na wymian« stolarki okiennej 
94.957,72 zl, na fundusz remontowy dot. un ' ania cz«sci wsp6lnych w budynkach 
wsp61not mieszkaniowych , jako udzral gminy - 472.842,88 zl i remont dach6w 
172.520,69 z1. Og6!em zaklad komunalny otrzymal z budzetu kwot« 874.071,83 z1. 
Przekazano r6wniez dotacj« celow(l dla Przychodni Rejonowej na dofinansowanie 
do zakupu urz'ldzenia do terapii falami uderzeniowymi i do modernizacji dachu 
budynku przy uL Szpitalnej 6 (laboratorium i rehabilitacja) kwot« 43.187 z1. 
Ostatecznie budzet zamknql sit( nadwyzk(l w kwocie 1.428.239,45 z1. 
Po analizie przedlozonych Wysokiej Radzie sprawozdan nalezy stwierdzic, 
ze wykonanie budzetu w roku ubieglym bylo zgodne z zalozeniami, sprawne 
i efektywne. 
Zrealizowano zaplanowane inwestycje i wykonano zadania spoleczne. 
Dzi«kuj« wszystkim kierownikom i pracownikom instytucji miejskich, kt6rzy 
realizowaJi budzet roku 2013 oraz wszystkim instytucjom i radnym wspieraj(lcym 
dzia!ania miasta we wszystkich sferach zycia publicznego. 
ProSZ« Wysok(l Rad« 0 przyjt(cie sprawozdan fmansowych i sprawozdania 
z wykonania budzetu Miasta Chojnowa za rok 2013." 

Przewodnicz(lcy Rady oglosil 20.minutow(l przerw«. Po przerwie na sali obrad 
obecnych by!o 14 radnych. Nieobecny by! radny Jan Tarkowski. 

b)	 uchwala RIO w sprawie opinii 0 przedloionym przez Burmistrza Miasta 
Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budietu Miasta Cbojnowa 
za 2013 rok; 

Przewodnicz(lcy Rady odczyta! radnym Uchwa!« Nr II/116/20 14 Skladu Orzekaj(lcego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie 
opinii 0 przedlozonym przez Bunnistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznym 
z wykonania budzetu Miasta Chojnowa za 2013 rok. 
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'c)	 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w spra ie 
sprawozdan finansowych, wykonania budzetu oraz informacji 0 stanie 
- i DI _Gminy Miejskiej Chojn6w za 2013 r.; 

r n unkcie PorzCldku obrad Zast((pca PrzewodniczClcego Komisj i R wlzyjnej 
radna anuta Michnej przedstawila: 

1.	 Sprawozdanre z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej hojnowa 
nad sprawozdaniami finansowymi, wykonaniem budzetu oraz infonnacj~ 

o stanie mienia Gminy Miejskie' Chojn6 za 2013 r.; 
2.	 Opini(( Komisji Rewizyjnej dyMj j, .ej Chojnowa 0 sprawozdaniu 

fmansowym Miasta Chojnowa 0 sprawozdaniu rocmym z wykonania budZetu 
Miasta Chojnowa oraz 0 informacji 0 tani mienia Gminy Miejskiej 
Chojn6w za rok 2013; 

3. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady iejskiej Chojnowa w sprawle 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi _'asta Chojnowa. 

d) uchwala RIO w sprawie opinii 0 niosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Chojnowa za 2013 rok; 

PrzewodniczClcy Rady Jan Skowronski odczytal zebranym Uchwa1(( r II1166/20 14 
Sk!adu OrzekajClcego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrodawiu z dnia 
5 czerwca 2014 roku w sprawie opinii 0 wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Chojnowa za 2013 rok". 

e)	 opinie pozostalych Komisji Rady Miejskiej 
Radna Krystyna Czapska PrzewodniczClca Komisji BudZetu, Rozwoju Gospodarczego 
i Infrastruktury przedstawila opini(( komisji budzetu w sprawie wykonania budzetu 
Gminy Miejskiej Chojn6w za 2013 rok. 
"W imieniu Komisji Budzetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury 
przedstawiam opini(( w sprawie wykonania budzetu za rok 2013. 
Planowane dochody po zmianach w budzecie za rok 2013 wynios1y 39.345.674,89 
z! a wykonanie 38.109.747,46 zl tj. 96,86% planowanych dochod6w. 
Planowane wydatki po zmianach wyniosly 41.673.685,89 zl, a wykonanie 
36.681.508,01 zl, co stanowi 88,02% planowanych wydatk6w. Oznacza to ze 
budzet za 20 13r zostal zrealizowany. 
Komisja dok1adnie przeanalizowala paragrafy w dochodach i wydatkach stwierdzajClc 
w niekt6rych wykonanie wi((ksze lub rnniejsze do planowanych. Na wszystkie 
wCltpliwosci Komisja dostala wyczerpujClce wyjasnienia udzielone przez PaniCl 
Skarbnik. 

13 



Budzet na dzien 31 grudnia 2013r zamknq.l si~ nadwyzkct w kwocie 1.428.239,45 zl 
rz planowanym deficycie 2.328.01 I zl. 

Do ia 31 grudnia uwolniono zarzctdzeniami Burmistrza rezeLW~ og6lnct w kwocie 
340.040,92 i zwi~kszono 0 kwot~ 71.210 zl i rezerw~ celowct na kwot~ 121.497 zl. 
prze nie r ,zerw opisano szczeg6lowo na str. 20 i 21 sprawozdania. Na 
zad'nia inwestycyjne dotacje celowe i zakupy zap1anowano w budzecie 5.905.980 
zt, a wykonano 3.266.632,17 zl tj. 55,31 % planowanych zadan. 
Zr6dla finansowania inwestycji i zakup6w inwestycyjnych to: srodki wlasne 
l.607.093,32 zl dotacje 1.171.338,80 zl oraz kredyty i pozyczki 488.200 z1. 
Cz~sc inwestycji zaplanowanych na 2013r. ni zakon z no Sct to: 
- rewaloryzacja teren6w zielonych przy ulicy KiHriskiego (Morskie Oko), 
- budowa kladki dla pieszych nad rzekq Skorq, 
- przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego 0 'rodka Kultury Sportu i Rekreacji. 
Zadania te Sct zaplanowane w budzecie na 20 14 r. 
Najbardziej znaczctce inwestycje, kt6re zostaly zakonczone to: 
- budowa nawierzehni ulicy Bielawski ~ wraz z oswietleniem; 
- przebudowa sieei wodocictgowej i kana1lizaeji sanitarnej wraz z przylctezami na 
ulicy Kr6tkiej; 
- budowa sieei wodocictgowej w ulicy Lubinskiej. 
Udzial zrealizowanych inwestyej] w budzeeie stanowi 8,90% i nastqpil spadek do 
roku 2012 0 6,08%. Bi,lans z wykonania budzetu po stronie aktyw6w i pasyw6w 
wykazuje kwot~ 1.116.706,71 zl i zamknctl si~ nadwyzkct w kwoeie 1.428.239,45 zl. 
Przedstawiony zostal r6wniez Rachunek zysk6w i strat w wersji por6wnawczej 
oraz Zestawienie zmian w funduszu. 
Czlonkowie Komisji nie wnosili wi~kszych zastrzezeri do realizaeji budzetu za rok 
2013. W wyniku glosowania oddano 8 glos6w - za przyj~eiem wykonania budzetu 
za 2013 rok i udzieleniem absolutorium Burmistrzowi glosowano jednomyslnie." 

Radna Aleksandra ChrzctSZez Przewodniezctca Komisji Zdrowia, Ochrony Srodowiska 
j Spraw Spoleeznych przedstawi!a opini~ komisji zdrowia w sprawie wykonania 
budzetu Gminy Miejskiej Chojn6w za 2013 rok. 
"Omawiajctc wykonanie budzetu Miasta Chojnowa za rok 2013 ezlonkowie 
komisji skupili si~ szczeg61nie na: 

• dziale 851 "Ochrona zdrowia"; 
• dziale 852 "Pomoc spoleezna"; 
• dziale 900 "Gospodarka komunalna i oehrona srodowiska", 
• oraz na wydatkach zwictzanych z realizacjct inwestycji na terenie miasta. 

Komisja Zdrowia, Ochrony Srodowiska i Spraw Spolecznyeh pozytywnie opiniuje 
wykonanie budzetu Miasta Chojnowa za rok 2013." 
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Radny Mariusz Kowalczyk Przewodnicz'lcy Komisji Oswiaty, Kultu , Sportu 
ezpieczenstwa, poinformowal, ze Komisja pozytywnie ocenila wykonanie 

budzetu Gminy Miejskiej Chojn6w za 2013 rok. 

f) 
przewo nicz'lcy Rady Jan Skowronski otworzyl dyskusj{( na temat wykonania 
budzetu Gminy Miejskiej Chojn6w za rok 2013. 

ikt z zebranych nie zabral glosu w tym punkcie ,p rZ'l.dku obrad. 

g) Uchwala Nr XLllJ212/14 w spra ',e rozpatnenia twierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania Burmist a Miasta Chojnowa z wykonania 
budfetu za rok 2013; 

"Za" przyj{(ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas realizacji tego punktu
 
na ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali bylo 14 radnych. ieobecny byl
 
radny Jan Tarkowski.
 
Uchwala w zal'lczeniu.
 

h) UchwaJa Nr XLI1/213/14 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta 
Chojnowa za 2013 r.; 

,,2a" udzieleniem absolutorium Burrnistrzowi Miasta hojnowa za rok 2013 glosowano 
jednomys1nie. Podczas realizacji tego punktu na ustawowy stan 15 radnych, 
obecnych na sali bylo 14 radnych. Nieobecny byl radny Jan Tarkowski. 
Uchwala w zaLtczeniu. 

Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies zabieraj'lc glos podzi~kowal radnym za
 
udzielenie abso1utorium i zaufanie. Podzi~kowal wszystkirn za pomoc w realizacji
 
budZetu miasta w 2013 roku. Szczeg6lne podzi~kowania skierowal do sluzb urz~du
 

i pracownik6w jednostek podleglych i chojnowskich pracodawc6w za realizacj~
 

budzetu w 2013 roku.
 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 
Nikt z obecnych na sali nie zabral glosu w tym punkcie porz'ldku obrad.
 

Ad. 8. Informacje i komunikaty przewodnicz~cegoRady.
 
Przewodnicz'lcy rady nie zabral glosu w tym punkcie porz'ldku obrad.
 

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania rad~ych.
 

Przewodnicz'lcy rady poinformowal, ze na poprzedniej sesji nie bylo interpelacji
 
i zapytan radnych.
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d,.10. Wolne wnioski, informacje i oswiadczenia. 
Radny Jerzy Poznar zioZyI pisemny wniosek do burmistrza 0 uJ((Cle w planach 
in e cyjno-remontowych Chojnowa w 2015 r. remontu instalacji kanalizacyjnej na 
osiedlu yspianskiego. 
. ast((pnie zwrocil si(( z prosb'l 0 rozwazenie mozliwosci reaktywowania orkiestry 
dl.itej hojnowie. W miescie jest potencjal ludzki. Czekaj'l na zaproszenie do 
rozmo _. Uwaza, ze w wyremontowanym MOKSiR-e znajdzie si(( dla nich 
miejsce do prob. 

Bunnistrz zabieraj'lc glos powiedzial, ze zostalo zrobione wszystko, aby orkiestra
 
mogla dzialac w miescie (przej'lc od gm.iny). Jednakze sarna orkiestra nie byla
 
zainteresowana t'l dzialalnosciq, poniewaz osoby tam grajqce wyjezdzaly do
 
innych miasta w celu dalszego ksztakenia sit(, zmiany pracy itp.
 
lezeli jest osoba, ktora bylaby zainteresowana prowadzeniem takiej orkiestry, to
 
serdecznie zaprasza j'l do rozmowy i podj((cia jakis decyzji.
 

Radny Czeslaw Podhorodecki popiera propozycje radnego lerze' 0 Poznara.
 
lednoczesnie zaproponowal wspolpract( w powyzszej sprawie ze Chojnowskim
 
Ogniskiem Muzycznym.
 

Ad. 11. Sprawy r6zne.
 
Radny lerzy Poznar podzi((kowal bunnistrzowi za zmian(( organizacji ruchu na ul.
 
Fabrycznej.
 

Ad. 12. Zamkni~cie obrad.
 
W zwi'lzku z wyczerpaniem porz'ldku obrad Przewodnicz'lcy Rady Miejskiej
 
zamkn'll obrady sesji Rady Miejskiej Chojnowa. lednoczeSnie podzit(kowal
 
radnym i gosciom za udzial w obradach. Obrady zakoriczono 0 godz. 16.30.
 

Przewodni~~cy 

Rady Mie·· ., hojnowa 

Protokolowala: Maria Zawislahska 
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