
Protok61 nr XLVII14 
z sesji Rady Miejskiej Chojnowa 

z dnia 13 listopada 2014 r. 

XLVl sesj _ady Miejskiej Chojnowa otworzyl Przewodniczqcy Rady Jan Skowro,nski. 
brady roZPOCZ{(to 0 godz. 13.00. Po powitaniu radnych i gosci przewodnicz'lcy 

stwierdzil, ze na ustawowy stan 15 radnych na sali jest 15 radnych, co stanowi 
quomm, przy kt6rym Rada moze obradowac. 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli m.iI .: 
I. Jan Serkies - Bunnistrz Miasta Chojnowa 
2. Brygida Mytkowska - Sekretarz iasta Chojnowa 
3. ogumila Tmta - Skarbnik Miasta hojnowa 
4. Mieczys!aw Kasprzak - W6jt miny hojn6w 
5. Tadeusz Tomaszewski - Wiceprzewodniczqcy Rady Gminy 
6. Adam Kiernicki - Prezes Zarz'ldu K la lVliejskiego ZKRPi WP 
7. Jan Borysionek- Prezes Zarz4.du Kola Gminnego ZKIZPiBWP 
8. Stanislaw Zawis1ansl<i - Prezes Zwiqzku Sybirak6w Kolo w ~hojnowie 

9. Bozena Konoprucka - Wicedyrektor P P w Legnicy Dyrektor Filii W 1ojnowie 
10. E1zbieta Klapcll1ska - Prezes Stowarzyszenia Miast Partnerskich w Chojnowie 
11. Maria Stec - PrzewodniczClca PZ· Ril 
12. Teresa Kamiilska - Przewodnicz'lca ZINR 
13. Ryszard Kawka - Dow6dca JRG PSP w Chojnowie 
14. Malgorzata Czlonka - Prezes KS Chojnowianka 
15. Edward Kosnik- Dyrektor ChZGKiM 
16. Bolesiaw Jakubiak - Kierownik Przychodni Rejonowej w Chojnowie 
l7. lwona Faluta-Borys - Dyrektor PrzcdszkoIa Miejskiego Nr 3 w Chojnowie 
18. Mariusz Szk1arz - Dyrektor Szkoiy Podstawowej Nr 3 w Chojnowie 
19. E1zbieta Borysewicz - £)yrektor Szkoly Podstawowej Nr 4 w Chojnowie 
20. Elzbieta Fa!at - Dyrektor Girnnazjum Nr 1 w Chojnowie 
21. Stanislaw Horodecki - Dyrektor MOKSiR w Chojnowie 
22. Barbara Landzberg - Dyrektor MBP w Chojnowie 
23. Jerzy Janus - Dyrektor Muzeum Regiona1nego w Chojnowie 
24. Malgorzata Matla - Kierownik MOPS w Chojnowie 
25. Naczelnicy Wydzial6w Urz{(du Miejskiego w Chojnowie 
26. mieszkancy miasta 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 
lPrzewodniczticy rady otworzyl XLVI sesj{( Rady Miejskiej Chojnowa, powital 
przybyiych radnych i gosci. 



· 2. Przedstawienie porz'ldku obrad. 
Przt;wodnicz'tcy Rady przedstawil zebranym porz'tdek obrad XLVI sesji: 

I. lvvarcie sesji. 
2. rz d to. wienie porz'tdku obrad. 
3. Przyj cic protokolu z sesji Nr XLVIl4 z dnia 23 paidziemika 2014 r. 
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi~dzy sesjami. 
-. Sprawozdania z dzialalnosci komisji problemowych Rady Miejskiej za okres 

kadencji 2010 - 2014. 
6. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej Chojnowa przez Przewodnicz'tcego Rady 

za okres kadencji 2010 - 2014. 
7. Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany w bu . -ci Mia ta Chojnowa na 2014 rok. 
8. Zamkni~cie obrad. 

Ad. 3. Przyj~cie protokolu z sesjri r XLVII 4 dnia 23 paidziernika 2014 r.
 
,,2a" przyj~ciem protokolu Nr XL /14 z 23 paidziemika 2014 1'. radni glosowali
 
jednomyslnie. Podczas glosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych
 
obecnych bylo 15 radnych.
 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi~dzy sesjami.
 
W tym punkcie porzctdku obrad BUlmistrz Miasta przcdstawil sprawozdanie
 
z pracy w okresie od dnia 23 pazdziernil<a 2014 r. do dnia 12 listopada 2014 r.
 

Podczas realizacji tego punktu obrad odbyl si~ pokaz multimedialny na temat
 
inwestycji zreahzowanych w 2014 roku.
 

Z zakresu W dzialu Rozwo'u Gos odarczeao m.i.n.;
 
1. Kontynuowana jest prLebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Osrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji. Trwajct prace wykonczcniowe wewn'ttrz obiektu i elewacyjne. 
Wykonywane Set podjazdy i miejsca parkingowe z betonowej kostki brukowej. 
2. Dobiega konca modemizacja sali gimnastyeznej w Szkole Podstawowej Nr 4 
wraz z adaptacj't pomieszczel1. na szatnie, sanitariaty i sal~ do sqoasha. Wykonano 
nawierzchni~ sali sportowej. Trwa montaz urz'tdzen sportowych - tablie do gry 
w koszyk6wk~, bramek do pilki r~cznej, pilkoehwyt6w i innycfu. 
3. Trwaj't prace przy budowie obiektu lekkoatletycznego (bieznia, skocznie w dal 
i wzwyz) wraz z renowacj'l plyty boiska pilkarskiego. 
4. Rozpocz~to budow~ oswietlcnia zewn~trznego terenu pomi~dzy ulicami: 
Witosa, Kolejowa, Kosciuszki, Plac Dworcowy. 
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5. Zakonczono budow~ placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach 
programu rZ'l.dowego ,,Radosna Szkola". Poi02:0no nawierzchnie bezpieczne 
z tWOf:i ywa poliuretanowego. 

ozpocze(to budow~ ulicy Poludniowej. 
7. ab ty kwiatowe przygotowano na okres zimowy, zdj~to donice z kwiatami 
z lup w oswietleniowych. 

. 0 los~ 110 przetarg na odbi6r odpadow komunalnych w okresie od 1 stycznia 
201 1'. do 30 czerwca 20 16r. 
9. W dniu 8 listopada przeprowadzono planowan'l zbi6rk~ odpadow z terenow 
zabudowy jednorodzinnej (meble, sprz~t A D i R oraz odpadyi lone). 
Zebrano 9 przyczep ciqgnikowych, 3 samochody ci~zarowe oraz 15 innych 
samochodow odpad6w. Zbi6rka trwaia od godz. .00 do godz. 16.00. 
10. Trwaj'l. prace przy odnowieniu pomieszczel ia Aulj Gimnazjum. r 2. Wykonywane 
S'l. sposobem gospodarczym przez praco\vnik6w interwencyjnych. 
11. Wykonywane S4. prace zwi'l.zane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego, 
w tym utwardzane S'l. alejki. 
12. Zakupiono 100 ton piasku przeznaczonego do z~mowego utrzymania drog 
miejskich. 

Z zakIesll W dzialu Go~ odal' i 'runtami i Qchron Srodowiska mjn.~ 
1. Ogloszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedal,:
 
- lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 34/5,
 
- Iokali uzytko'vvych przy ul. Witosa 17 i ul. Kolejowej 13.
 
2. Dokonano zamiany dziaiek z osobami fizycznymi w celu uregulowania przebiegu
 
drogi - ul. Baczyl1skiego.
 
3. Wydano 3 wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
 
4. Gmina nie wykonaia prawa pierwokupu w odniesieniu do dziaiki niezabudowanej,
 
poio2:0nej przy ul. Wrzosowej 0 powierzchni 1104 m2, stanowi'l.cej wiasnosc
 
osoby fizycznej za cen~ 28.000 z1, a zbywanej na rzecz osoby fizycznej.
 
5. Z zakresu nadzoru nad gospodark'l. drzewostanem:
 
- przy ul. Solskiego - wydano decyzj~ zezwalaj'l.c<l. na usuni~cie 3 usychaj'l.cych
 
drzew gatuliJ.ku swierk, dla osoby fizycznej z obowi<tzkiem nasadzenia 6 drzew,
 
- przy ul. Paderewskiego - wydano decyzj~ zezwalaj'lc'l. na usuni~cie zagrazaj'l.cego
 
drzewa gatunlm swierk, dla osoby fizycznej z obowi~lzkiem nasadzenia 2 drzew,
 

- przy ul. Sikorskiego - wydano decyzj~ zezwalaj4c4. na usuni~cie dwoch drzew 
gatunku d'l.b ko1idujq,cych z zatwierdzonym projektem budowy domu w zabudowie 
szeregowej, dla Przedsi~biorstwa Handlowo-Usiugowego "DS" Dariusz Sywak, 
z obowi~zkiem nasadzenia 4 drzew. 
6. Z zakresu post~powania w <Gakresie oceny oddzialywania na srodowisko wydano 
decyzj~ umarzaj'l.c'l. post~powanie w zakresie oceny oddzia!ywania na srodowisko 
przedsi~wzi~cia pn. Budowa Malej Elcktrowni Wodnej na dziake nr 176/1 obr. 6. 
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Z zakresu Wydzia!u Spraw Obywatelskich m.in.: 
1. Dodatki mieszkaillowe: przyje(to i rozpatrzono 38 wniosk6w 0 przyznanie dodatku 
mies~ kaniowego przyznaj'tc dodatki mieszkaniowe na kwote( 6.885,22 zt Wyplacono 
dodatki micszkaniowe na kwote( 38.571,39 zL 
2.	 odatki energetyczne: przyje(to i rozpatrzono 22 wnioski 0 przyznanie dodatku 
n rg znego.I 

3. Dowody osobiste: przyje(to 101 wniosk6w, wydano 92 dowody osobiste. 

Z zakresu W dzialu Oraanizac 'ne 0 Oswiat· i Zdrowia m.in.: 
Samorz'td miasta Chojnowa otrzyma! Zloty Ce11yl1kat II IDERA OW CYJ T J 
EDUKACn" w ramach og61nopolskiego projektu E ClENC I zisiaj Dyrektor 
Gimnazjum Nr 2 odbiera we Wrodawiu ten certyf.ikat. 
Zarz<ldzenia Burmistrza dotyczy!y: 
I. Zmiany ukladu wykonawczego do uchwa!y r XLV/228114 Rady Miejskiej 
Chojnowa z dnia 23 pazdziernika 20 14r. 
2. Zmiany w budiecie Miasta Chojnowa na rok 2014; 

Bunnistrz poinformowa!, ie samorz'ld miasta Chojnowa otrzymal "Z!oty certyfikat 
lidera innowacyjnej edukacji" w ramach og61nopolskiego projektu, kt61'y w dniu 
dzisiejszym we Wroclawiu jest przekazyw3ny oa l"t(ce dyrektora Gimnazjum Nr 2 
w Chojnowie pana Andrzeja Urbana. Jest to kolejne wyr6znienie dla chojnowskiej 
szko!y. Jest ono zwiqzane z innowacyjnosci't w edukacji. 
Naste(pnie doda! "Pa ie Przewodnicz'tcy, Wysoka Rado, Szanowni goscie, 
4.lata temu mieszancy miasta obdarzyli nmie i obecnych tu radnych swolm 
zaufaniem. Powierzyli nam prowadzenie i rozwijanie tego miasta, poto aby nam 
wszystkim zy!o sie( Icpiej. DZlsiaj przyszed! czas, aby w kilku zadaniach, 
podsumowac mijaj'tc't kadencje(. Kidy spojrzymy w nasze plany, z kt6rymi szlismy 
do wyborow, dzisiaj mozemy powiedziec, ze udalo nam sie( to wszystko 
zrealizowac, a nawet wi~cej. By!o to tez mOiliwe dzie(ki bardzo dobremu 
aplikowaniu 0 srodki unijne w ramach organizacyjnego programu operacyjnego 
i w ramach innych program6w polskich (rz'ldowych). Udalo sie( pozyskac ponad 
15 mJn z! srodkow pozabud;;:etowych, a swoich srodk6w do!oZylismy kolejne 15 mIn 
zL W ciqgu 4 lat na inwestycje i remonty wyasygnowano ponad 30 mIn zL Jest to 
bardzo duia suma. Obszary, w ktorych wydawaJismy te pieni'tdze by!y roine, 
dotyczy!y oswiaty, kultury, a przcde wszystkim infrastruktury. Powsta!a specjalna 
strefa ekol1omiczne, w kt6rej powstaj't nowe zaktady. Obecnie trwaj't negocjacje 
z jednym z chojnowskich inwestor6w, kt6ry chce rozbudowywac sw6j zaktad. 
Mog!bym wymieniac jeslcze wiele innych, naszych wspolnych sukcesow. 
Pragne( wszystkim gor'tco podzi~kowac za wspo!prace(. 
Dzie(kujC( Panu PrzewodniczCl.cemu i Wysolciej Radzie, kt6ra wspierata mnie we 
wszystkich dziataniach zwi~anych z rozwojem naszego miasta, ze pracowa!a bardzo 
tw6rczo, pracowala g!ownie na komisjach, odbywa!y si~ tei rozmowy w zespolach 
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i indywidualne, za co gor'tco dzi((kuj((. Jestem dumny, ze moglem z tak'i Rada
 
pracowac.
 
SzczelJolne podzi((kowania kieruje do pracownik6w Urz((du, na czele z pani't
 
s r etarz, pani'l skarbnik, naczelnikom wydzia16w i wszystkim pracownikom b z
 
kt h nie mozna bylo nic zrobic. Nieraz bylo Ci((2ko, ale wspieralismy si((
 
i zawsz lIdawalo nam si(( wszystkie plany zrealizowac.
 
'oraco dzi<ikujc berownikom jednostek organizacyjnych i ich pracownikom za
 

doskonalq wsp61prac((, zawsze starali si(( zdobywac srodki finansowe, aby mozna
 
bylo wi((cej w swoich jednostkach zrobic.
 
Wszyscy bardzo pragniemy, aby naszc miasto bylo obywatelskie i jezeli c4isiaj
 
popatrzymy na krajobraz naszego miasta, na ilosc dzialajqcych stowarzyszcn, kt6re
 
bardzo dynamicznie si(( rozwijaj't i dzialajq na terenic m szego miasta to tet dzi((ki
 
nim wiele rzcczy udalo si(( zrobic - za to Pallstwu bardzo gor'ico dzit(kuj((. Jezeli
 
kogos pomin'tlem to bardzo przepraszam.
 
Dzi((kuj(( bardzo wszystkim mieszkallcom naszego miasta, kt6rzy wspierali moje
 
dzialania np. przychodz<tc i tw6rczo podpowiadaj'lc inne rozwi<tzania niekt6rych
 
przedsi~wzi((c. Jeszczc raz bardzo gonl,Co za wszystko dzi((kuje.
 
Na zakonczenie prosz(( wszystkich mieszkanc6w, aby oceniali nas surowa, ale
 
sprawied liwie."
 

Ad. 5. Sprawozdania z dzialalnosci komisji problemowych Rady Miejskiej za 
okres kadencji 2010 - 2014. 
Podczas realizacji tego punktu obrad na ustawowy stan IS radnych, na sali 
obecnych bylo 15 radnych. 

Radny Jan Tarkowski, Przewod.niczqcy Komisji Rewizyjnej przedstawil "Sprawozdanie 
podsumowuj<lce prac((. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa - kadencja 
2010 - 2014". 
Konczy si(( kadencja naszej Rady i kOrlczy tet swoj't pract( Komisja Rewizyjna 
powolana z pocz<ttkiem kadencji w skladzie: 

J. Jan Tarkowski - przewodniczq,cy komisji, 
2. Michnej Danuta - wiceprzewodnicz'ica komisji, 
3. hopkowicz Jacek - czlonek komisji, 
4. ChTZ4.SZCZ Aleksandra - L:zlonel< komisji, 
5. Ciesla Madej - czlonek komisji, 
6. Czapska Krystyna - czlonek komisji, 
7. Matuszewski Andrzej - czlonek komisji, 
8. Podhorodecki Czeslaw - czlonek komisji, 
9. Poznar Jerzy - czlonek komisji. 

W mijaj'tce kadencji Komisja wypelniala w imieniu Rady 1 z JeJ upowaznienia 
funkcj(( analizy koszt6w z realizacji zadar1 administracyjnych. 
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Praca Komisji Rewizyjnej realizowana byia w oparciu 0 coroczny plan, wc;;esniej 
akceptowany przez czionkow Komisji i Wysokq, Radt(. Celem realizacji 
planowanych zadan Komisja odbyla 47 posiedzen przy prawie 100% frekwencji. 
PodcZ' ijajqcej kadencji czlonkowie Komisji zajmowali sit( analizq, i ocenq,: 
I) wykonania bud:zetu za poszczegolne lata jego realizacji oraz ksztaHowaniu sit( 
wi loletniej prognozy finansowej i wykonania planow finansowych instytucji 
kulturalnych i Przychodni Rejonowej w Chojnowie; 
2} realizacji inwestycji "Rewitalizacji Domu Schrama" i "Rewitalizacji Rynku 
w Chojnowie"; 
3) analizowano koszty funkcjonowania i utrzymania basenu mi~dzyszkolnego 

w miescie, w pierwszym olaesie jego dzialalnosci: 
4) rozpatrzono 5 skarg zio:zonych przez micszkatlcow, glownie na dzialalnosc 
ChZGKiM; 
5) analizowano koszty funkcjonowania placowek oswiatowych dzialajq,cych w rlliescie; 
6) przeanalizowano aspekty ekonomiczne skladowiska odpadow i poniesione 
srodki finansowe na jego utrzymanie; 
7) przyglq,dano si~ kosztom organizacji imprez organizowanych przez osrodki kultury 
oraz wykorzystanie dotacji przez pozarzq,dowe organizacje po:zytku publicznego; 
8) prowadzono analiz~ utrzymania i funkcjonowania cmentarza komunalnego, 
oczyszczalni sciekow i srodkow wykorzystywanych do akcji zimowego utrzymania 
porzq,dku w miescie; 
9) analizowano koszty gospodarki odpadami w mieScie w swietle ustawy z 2013 r. 
o utrzymaniu porzq,dku i czystosci w gminach;
 
10) analizowano pozyskiwanie i wykorzystanie srodkow fmansowych na utrzymanie
 
i remont mienia komunalnego, a takze inwestycji ,Rewitalizacji MOKSiR-u".
 
Czlonkowie Komisji wnikliwie badali podczas prac wymienione zagadnienia.
 
Podsumowujq,c niniejsze sprawQzdanie chcialbym z tego miejsca gorq,co podzit(kowac
 
wszystkjm czlonkom Korllisji , pomimo wyst@ujq,cych trudnosci, za niezawodnosc,
 
wklad pracy i zaangaiowanie.
 
Dzi~kuj~ r6wniez za Zyczliwq, wspo!pract( i opracowywanie szczcgolowych dokumentow
 
Burrnistrzowi i pracownikom, Zyczq,c powodzenia i sukcesow w pracy na dalsze lata.
 

"Za" przyj~ciem "Sprawozdania podsumowujqcego prac~ Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej Chojnowa - kadencja 2010 - 2014" glosowano jednomyslnie. 

Radna Krystyna Czapska, Przewodniczq,ca Komisji Budzctu, Rozwoju Gospodarczego
 
i Infrastruktury, przedstawila "Sprawozdanie z pracy Komisji Budzetu, Rozwoju
 
Gospodarczego i lnfrastruktury za okres 2011 r. do 2014 r."
 
"Sprawozdanie z prac Komisji Budzetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
 
za lata 2011-2014.
 
Komisja Budzetu sklada si~ z osmiu radnych sq, to :
 
Krystyna Czapska - przewodniczqca,
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Andrzej Matuszewski, 
Mariusz Kowalczyk, 
jacek Chopkowicz, 
M" "k ukaszewski, 
Barbara K lacz, 
A=-ni '"Z Dcmianczuk, 
C e !3W Podhorodecki. 
Sprawy, jakiml zajmllje sj~ komisja okresla uchwaia Rady Miejskiej z grudnia 
20 lOr. mi~dzy innymi S'i to: 

• miejscowe plany zagospodarowania przestrz 1m go; 

• planowania inwestycji i przedsi~wzi~c gospodarczych, 

• sprawy komunalne miasta, 

• blldzet miasta, 
• podatki i opiaty miejscowe, 

• kreowanie polityki finansowej miasta. 
W wyZej wymienionym okresie czlonkowie kOl11isji spotkali si~ 41 razy. rekwencja na 
posiedzeniach komisj i wyniosta 98%~ z, co bardzo dzi~kuj~ radnym tej komisj i. 
Komisja pracowaia zgodnie z planami zatwierdzanymi na sesjach Rady Miejskiej. 
Wszystkie projekty uchwal S'i szczeg6:lowo omawiane na komisjach w obecnosci 
kompetentnych w danym temacie pracownikow Urz~du Miasta i przeglosowane 
wst~pnie na komisjach, wobec powyzszego cz~sto nie ma potrzeby powtornej 
dyskusji na scsjach Rady Miejskiej. W posiedzeniach komisji bra!i udzial 
Przewodnicz'lcy Rady Mi~jskiej, Bunnistrz Miasta, Skarbnik Miasta i Sekretarz Miasta. 
Goscmi komisji by!i r6wniez pracownicy urz~du miasta kompetentni w sprawach 
ktorych dotyczyly tematy porzctdku obrad komisji , oraz pracownicy ChZGKiM. 
Wiod'icym tematem komisji jest budzet i w sprawach projektu, zmian lub 
wykonuniu budzetu miasta komisja spotykaia si~ najcz~sciej i wszystkie uchwaly 
dotycz'ice budzetll po przeprowadzonej dyskusji glosowane byty jednomyslnie. 
Miesictc pazdziernik to spotkaoia w sprawie uchwalenia podatk6w lokalnych na 
nast~pny rok. 0 zmi<1l1ach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
dyskutowalismy w roku 2011 i 2014. Zmiany w miej:scowym planie zagospodarowania 
przestrzelU1ego przygotowywane S'i na wnioski Urz~du Miasta i mieszkancow. 
MieszkaI1cy majct mozliwosc zapoznania si~ ze zmianami w planach i wnoszenia 
uwag i zmian. W listopadzie roku 2011, w pazdzicmiku 2013 i wrzesniu 2014 
gosciem na komisj i byl Starosta Powiatu Jaroslaw Humenny z radnymi powiatu, 
rozmawialismy 0 wspolnych inwestycjach i inwestycje takie powstaiy S'l to m.in.: 
remont ulicy Legnickiej i Kolejowej, obecnie kOr1czy si~ budowa chodnikow 
w ulicy Chmielnej i Goleszanskiej. W kazdym roku ubieglej kadencji dyrektor 
ChZGKiM przedstawial komisji infonnacje na tcmat fllnkcjonowania zaldadu, omawiano 
gospodark~ mieszkaniowct, wykonane remonty, kierownicy infomlOwali 0 gospodarce 
wodno-sciekowej, wymianie sieci wodociqgowycb i kanulizacyjnych, pracy 
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i potrzebach remontowych oczyszczalni sciek6w. Miasto sfinansowa1o wymian 
676 okien w budynkach komunalnych na kwot~ 502.213 zl na remont: dachaw 
w budynkach komunalnych 672.884 zl, oraz przekaza10 srodki finansowe w wys. 
1. 6.000 zl na fundusz remontowy w budynkach wsp61not rnieszkaniowych. owa 
ustawa 0 gospodarce odpada.mi wprowadza1a wiele kontrowersji i by1a tematem 
dyskusji na kilku komisjach. 
Or'cz zaplanowanych temat6w kornisja zajmowa1a si~ szeregiem spraw wniesion ch, 
podj 1a szereg uchwa1 i wnioskow. Od kilku lat prowadzone Sq, w naszym mi 'cie 
inw tycje, kt6re przyczynily si~ do poprawy wizerunku oaszcgo miasta i polepszyly 
wamnki zycia jego mieszkanc6w. Dowodcln na to j 't udzia1 procentowy inwes.tycji 
w poszczeg6Jnych latach i tak: 

• 2011 rok kwota inwestycji wykonanych 6.9T~.8'i5 z1. tj. 19,76% udzialu w budZecie, 

• 2012 rok 5.465.400 z1 tj. 14,98% udzia1u w budzecie, 
• 2013 rok 3.266.632 zl tj. 8,90% udzia1u w budzecie, 
• 2014 rok do czerwca kwota 3.140.176 zl tj.15% udzia1u w budzecie. 

Og61em wydatki na inwestycje od roku 2011 do czerwca roku 2014 wynios1y 
18.806.063 tj. prawie po1owa rocznego budzetu. W tym inwestycje finansowane 
z innych zr6del nii w1asne to kwota U.965.926 zl. Osiqgni~cie takiego wskainika 
inwestycyjnego jest duzym sukcesem zwiaszcza, ze na samet OswiatQ wydalismy 
na przestrzeni tego samego okresu 55.087.209 zl co stanowi 42,64% w wydatkach 
budZetu, a przeciez sq,jeszcze instytucje kultury i inne wydatki zwiqzane z podstawowym 
funkcjonow3niem miasta. Oznacza to ze polityka finansowa prowadzona by1a 
rzetelnie i gospodarnie. 
Konczq,c to sprawozdanie uwazam ze jest to wsp61ny sukces radnych i pracownikow 
urz~du miasta. 
Na zakonczenie w imieniu swoim i radnych komisj i budzetowej dzi~kLlj~ za 
wspolprac~ Burrnistrzowi Janowi Serkiesowi, Pani Sekretarz Brygidzie Mytkowskiej, 
Pani Skarbnik Bogumile Truty, Pani Marii Zawislanskiej, Przewodniczq,cemu 
Rady Janowi Skowronskiemu i wszystkim pracownikom urz~du, z kt6rymi 
spotyka1ismy si~ na posiedzeniach komisji". 

"Za" przyj~ciem "Sprawozdania z pracy Komisji Budzetu, Rozwoju Gospodarczego
 
i lnfrastruktury za okres od 2011 c do 2014 c" glosowano jednomyslnie.
 

Radna Aleksandra Chrzq,szcz, Przewodniczqca Komisji Zdrowia, Ochrony
 
Srodowiska i Spraw Spo!ecznych, przedstawi1 "Sprawozdanie z pracy Komisji
 
Zdrowia, Ochrony Srodowiska i Spraw Spo1ecznych za okres 2010 - 2014".
 
"W okresie sprawozdawczym cz1onkowie komisji spotykali si~ 43 razy.
 
Frekwencja wynios1a 97%.
 

Na posiedzeniach Komisji omawiane by1y zagadnienia wazne dla miasta i jego 
mieszkancow. Dotyczy1y mi~dzy innymi: 
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•	 Gospodarki odpadami komunalnymi w swietle nowyeh uregulowaIl prawnyeh. 
•	 Oeeny i funkejonowania Miejskiego Skladowiska Odpadow. 
• pieki nad zieleni(l miejsk(l. 
•	 Problemu bezroboeia - aktualny stan, struktura, formy przeeiwdzialania. 
•	 W oezynku dzieei i mlodziezy z terenu miasta Chojnowa ,,Akeja letnia". 
•	 Funkcjonowania Przyehodni Rejonowej w Chojnowie i rehabilitaeji. 
•	 Anahzy stanu zdrowia dzieei w ehojnowskieh szkolaeh i prowadzonyeh 

dzialan prozdrowotnyeh. 
•	 Planowanyeh dzialan w dziedzinie poprawy ospodarki wodno-seiekowej 

(oeeny obeenego stanu, przeprowadzonyeh inwe tycji, potrzeb oezyszezalni 
seiekow i staeji uzdatniania wody). 

•	 Uzaleznidl wsrod dzieei i mlodziezy szkolnej - oeeny zagrozen, dzialania 
profilaktyezne. 

•	 Problemow soejalno-bytowe mieszkalleow Chojnowa - oeeny potrzeb 
i podejmowanyeh dzialan. 

•	 Dzialalnosei Polskiego Zwi4Z Emerytow, Rencistow i lnwalidow w Chojnowie. 
•	 Dzialalnosei Rodzinnyeh Ogrodow zialkowyeh na terenie miasta. 
•	 Gospodarki rnieszkaniowej - oeeny niedoboru, planowanyeh in estyeji. 
Podezas posiedzen analizowano rowniez projekty uehwal, ktore wplyn~ly do 

biura Rady i byly przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej Chojnowa. 
Realizaeja planowanyeh tematow posiedzeJl nie mogla si~ odby6 bez gosei 
merytoryezn}e przygotowanyeh do poszezegolnych zagadnien. 
W posiedzeniaeh komisji uezestniczyli m.in.: 
•	 Pan Edward Kosnik - Dyrektor ChZGKiM, 
•	 Pan Boleslaw Jakubiak - Kierownik Przyehodni Rejonowej w Chojnowie, 
•	 Pani Joanna Sakowska - Kierownik Osrodka Ambulatoryjnego Rehabilitaeji 

Leezniezej Przyehodni Rejonowej w Chojnowie. 
•	 Pani Bozena Konopnieka - Dyrektor PUP Fihi w Chojnowie 
•	 Pani Barbara Landzberg - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publieznej w Chojnowie 
•	 Pan Stanislaw Horodeeki - Dyrcktor MOKSiR w Chojnowie, 
•	 Pani Maria Srec - Prezcs Polskiego Z\ViClZku Emerytow, Reneistow i Inwalid6w 

wChojnowie, 
•	 Pani Lilia Walasek - Radna Powiatu Legniekiego 
•	 Pani Helena Malak-Fotiadis - Pedagog w SP 3 
•	 Pani Maria PUfa - Pedagog w SP 4 
•	 Pani Bozena Zawad7.ka - Pedagog w Gimnazj um nr 1 
•	 Pani Hanna D(lbrowska-Kr6~ - Pedagog w Gimnazjum nr 2 
•	 Pani Malgorzata Matla - Kierownik MOPS w Chojnowie. 
•	 Pani Alieja Wrobel - przedstawieiel Zarzqdu Rodzinnyeh Ogrod6w Dzialkowyeh 

,,Jasmin" 
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•	 Pani Maria Szczepanowska - Prezes Zarzqdu Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych 
"Poludnie", 

• Krzysztof Wyskocki - Wiceprezes Zarzqdu Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych 
l P' Inoc", 

•	 ant orota Szydlik - Kierownik Oczyszczalni Sciek6w ChZGKiM 
• an KrzysztofChylak - Kierownik Oddzialu Wod-Kan ChZGKiM. 

oraz pracownicy Urz~du Miejskiego w Chojnowie. 
spotkaniach komisji goscilismy r6wniez mieszkanc6w Chojnowa. 

Dzi~kuj~ wszystkim za wspolprac~ i zaangazowanle w pracy komisj i: Panu 
Burmistrzowi Miasta Janowi Serkiesowi, p. ni Skarbnik Bogumile Trucie i Pani 
Sekretarz Brygidzie Mytkowskiej, Pani Marii awislaJlskiej, a takie pracownikom 
Urz~du Miejskiego w Chojnowie. Szczeg6lne podzi~kowania kieruj~ do czlonkow 
Komisji Zdrowia, Ochrony Srodowiska i Spraw Spolec7.nych w osobach: 

radna Barbara Kulacz,
 
radna Agnieszka Demiailczuk,
 
radny Krzysztof Grzech,
 
radny Marek Lukaszewski,
 
radna Danuta Michnej,
 
radny Jerzy Poznar,
 
radny Jan Skowronski,
 

za wspo}prac((, zaangazowanie, merytoryczne przygotowanie cio kazdego posiedzenia, 
a takze za okazanq pomoc i wyrozumialosc." 

"Za" przyj~ciem "Sprawozdania z pracy Komisji Zdro\via, Ochrony Srodowiska
 
i Spraw SpOlccznych za okres 2010 - 2014" glosowano jednomyslnie.
 

Radny Marius? Kowalczyk, Przewodniczqcy Komisji Oswiaty, Kultury, Sportu
 
i Bezpieczenstwa przedstawil "Podsumowanie pracy Komisji Oswiaty, Kultury,
 
Sporttl i Bezpieczcllstwa w kadencji 2010 - 2014".
 
"Komisja Oswiaty, Kultury, Sportu i Bezpieczer\stwa w kadencji 2010-2014
 
pracowala w nast~pujqcym skladzie:
 
- Mariusz Kowalczyk - przewodniczqcy komisji,
 
- Jerzy Poznar - zast~pca przewodniczqcego komisji,
 
- Maciej Ciesla,
 
- Krystyna Czapska,
 
- Krzysztof Grzcch,
 
- Danuta Michnej,
 
- Czeslaw Podhorodecki,
 
- Jan Tarkowski.
 

W swojej pracy staralismy si~ zajqc w szerokim zakresie tematykq komisji, 
a mianowicie: oswiatq, kulturq, sportem i bezpieczenstwem. 
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BEZPJECZENSTWO: 
•	 Kazdego roku Komendant Policj i, informowal nas 0 stanie bezpieczenstwa 

w Gminie Miejskiej Chojn6w; 
• potkanie z zespolem interdyscyplinamym 
•	 Dow6dca JRG PSP w Chojnowie przedstawial informacje 0 stanie bezpieczenstwa 

i dzialalnosci jednostki 
•	 Przedstawiciel UM informowal nas 0 stanie dr6g i chodnik6w (szczeg61nie 

stan techniczny po zimie); 
K T_ RA I SPORT: 

•	 Na poczqtku roku dyskutowalismy 0 J'vfiejskim Kalendarzu Uraczystosci, 
lmprez Kulturalnych, Sportowych; 

•	 analizowalismy przygotowania obchod6w, ni Chojnowa"; 
•	 zapoznalismy si{( z dzialalnosciCi Z olnych Klub6w Sportowych \v Chojnowie 

oraz dzialaJnosciCl.ldub6w sportowych na terenie miasta Chojnowa; 
•	 zapoznalismy si{( ze sprawozdaniami z dzialalnosci Miejskiej Bib1ioteki 

Publicznej, Mllzeum Regiona1nego oraz Miejsklego Osrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Chojnowie; 

•	 otrzyma1ismy infonnacj{( na temat przygotowania do sezoml letniego (stan 
obiektow rekreacyjno-wypoczynkowych, a takZe wypoczynek dzieci i mlodzieiy 
w czasie akcji Ietniej a takze zimowej); 

•	 zapoznaJ ismy si{( ze sposobem wykorzystania srodk6w przeznaczonych na 
propagow;Jnie k ~ltury fizycznej w Chojnowie; 

•	 spotykaliSmy si~ Z organizacjami i stowarzyszeniami pozarzCl.dowymi dzialajCl.cyrni 
na terenie miasta Chojnowa; 

Na zadania zwiqzane z kulturCl. i dziedzictwem narodowym wydatkowano 
13.853.739 z1 w tym na inwestycje 8.266.603 z1 
Na zadania zwiCizane z kultunt fizyczl1Cl. i sportem wydatkowano 1.678.400 zl 
w tym na inwestycje 1.141.870 zl 

OSWIAT	 : 
• otrzymalismy informacj{( 0 realizacji zadan oswiatowych za ml11LOny rak 

szkolny i przygo~owal1 do nowego roku szkolnego; 
•	 spotkahsmy si{( z przedstawicielami oswiatowych zwiCl.zk6w zawodowych 

dzialajqcych na terenie miasta Chojnowa; 
• otrzyrna1ismy infonna~i(( z realizacji zadall. Miejskiego Programu Profilaktyki 

Alkoho1owej; 
• odbylo si{( spotkanie z dyr'ektorami szk61 celem zapoznania si{( z prob1emmni 

p1ac6wek oswiatowych;
 
• odbylismy spotkania z Mlodziezow't Rad'tMiejskCl Chojnowa;
 
• na biei4co otrzymywalismy infonnacj{( 0 sytuacji t1nal'lsowej jednostek oswiatowych; 

Na reaJizacj~ zadan oswiatowych przeznaczono hlcznie 64.387.443 z1 w tym na 
zadania inwestycyjne wydatkowano 13.853.739 z1. Warto zauwazyc, ze realizacja 
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zadan oswiatowych to ponad 40% budzetu miasta Chojnow. Tym bardziej cieszy 
fakt, ze az tak duze kwoty przeznaczone byly, i nadal SCi, na inwestycje. 
Po m w swojej pracy ocenialismy wykonanie budZetu, omawialismy i pozytywnic 
zaopi. owalismy projekty budzetu miasta za poszczeg6lne lata obecnej kadencji. 
W mija"ctc j kadencji Komisja spotykah si~ 43 razy z frekwencjl:t 98%. 
W po i zeniach Komisji kazdego roku wzi~!o udzia! blisko 80 os6b. 

ardzo serdecznie dzi~kuj~ Radnym Komisji Oswiaty, Kultwy, Sportu i Bezpieczerlstwa 
za twor Z£tprac~, dyskusje, czasem idl:tcl:t w r6znych kFerunkach, ale przede wszystkim 
za r- eteln i melytOlyczne podejscie do tematyki obrad. 

"Za" przyj~ciem ,,Podsumowania pracy Komisji Oswiaty ltillY, SpOltu i Bezpieczenstwa 
w kadencji 2010 - 2014" g!osowano jednomyslnie. Po czas g!osowania obecnych 
hy!o 15 radnych. 

Ad. 6. Podsumowanie pracy Rady Miejski.i 'lojnowa przez Przewodnicz~cego 

Rady za okres kadencji 2010 - 2014. 
Podczas realizacji tego punktu obrad na ustawowy stan 15 radnych, na sali
 
obecnych by!o 15 radnych.
 

Przewodniczl:tcy Rady Jan Skowronski przedstawi! "Podsumowanie pracy Rady
 
Miejskiej Chojnowa za okres kadencji 2010 - 2014".
 
"Wysoka Rado, Pan~e Burmistrzu, Szanowni Panstwo!
 
Rada Miejska Chojnowa w VI kadencji lie?)' 15 radnych, wybranych w powszechnych
 
wyborach, 21 listopada 20 10 roku.
 
Na przewodnicz'lcego Rady Miejskiej Chojnowa wybrano radnego Jana 

Skowronskiego, a WiceprzewodniczClcym Rady zosta! radny Krzysztof Grzech. 
Na scsji Rady w dniu 09 grudnia 2010 r. powo!ano cztcry komisje stale: 

1) Komisj~ RewizyjnCi, kt6rej przewodnic~'lcym zosta! radny Jan Tarkowski. 
Komisja ta w czasie trwania obecnej kadencji obradowa!a 47 razy; 

2) Komisj~ Budzetu, Rozwoju Gospodarczego i InfrastruktUly, kt6rej 
przewodniczqC4 zostala radlla Klystyna Czapska - odby!a 43 posiedzenia; 

3) Komisj~ Zdrowia, Ochrony Srodowiska i Spraw Spo!ecznych, kt6rej 
przewodniczl:tcl:t zostala radna Aleksandra Chrzl:tszcz - odby!a 43 posiedzenia; 

4) Komisj~ Oswiaty, Kultury, Sportu i Bezpieczenstwa, kt6rej 
przewodniczl:tcym zosta! radny Mariusz Kowalczyk - odbyia 43 posiedzenia; 

5)	 oraz jedn4 Komisje dorainq ds. nowelizacji Statutu Miasta tzw. KOlTIisj~ 

Statutow<t, kt6ra odbyta 4 posiedzenia. 
W mijaj4cej kadencji obradowano na sesjach 46 razy tj.: 

•	 w roku 20 I 0 - na 3 sesjach, w tym na 1 sesj i nadzwyczajnej, 
•	 w roku 2011 - na 12 sesjach, w tym na 4 sesjach nadzwyczajnych, 
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•	 w roku 2012 - na 10 sesjach, w tym na 2 sesjaeh nadzwyczajnych, 
•	 w roku 2013 - na 11 sesjaeh, w tym na 3 sesjach nadzwyczajnych, 
•	 w roku 2014 odbylo sit( 10 posiedzen (l'lcznie z sesj'l dzisiejszq),
 

ym 2 sesje nadzwyczajne.
 
'lufanit: Jakie otrzymalismy w dniu wybor6w por6wnalbym do kredytu, kt6ry 

s nicllnic trzeba splacae przez 4 lata kadencji Rady. Nie chc'le bye goloslowny 
u 'zam, ze pod koniec kadeneji moim obowi'lzkiem jest poddae Rad('( oeenie 
i przedstawie efekty naszej pracy. 
W okresie sprawozdawezym Rada pracowala zgodnie z przyj((tymi planami praey. 
L'lcznie radni odbyli 224 posiedzenia tj. 180 posiedzen Komisji (w tym 4 
posiedzenia Komisji Statutowej w 2014 r.) i 46 obr' d Rady (sesji). 
Frekwencja na sesjach w poszczeg61nych [atach przedstawiala si~ nastt(puj'lCo: 

•	 2011 - 97,80%, 
•	 2012 - 97,30%, 
•	 20]3-95,15%, 
• 2014 - 96,65%. 

Frekwencja za okres kadencji 2010 - 2014 wyniosla 96;73%. 
Tematami g16wnymi obrad sesji byly m.in. inforrnacje dotyez'lce: 

•	 stanu opieki zdrowotnej i zawartych kontraktach przcz Przychodnit( Rejonow'l 
w Chojnowie oraz iepubliczne Zaklady Opieb Zdrowotnej z terenu miasta; 

• zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowyeh micszkancom Chojnowa;
 
• organizacji wypoczynku letniego dzieci i I1llodziery;
 
• sytuacji socjalno-bytowej mieszkanc6w;
 
• osiqgnit(e kultura~no-sportowych;
 

•	 podsumowania obchod6w swit(ta miasta; 
•	 przygotowan plac6wek oswiatowych do nowego roku szkolnego; 
•	 stanu bezpieezel'lstwa w mieScie; 
•	 dzialalnosei ChZGKiM - informacja 0 ilosci niepod1'lczonych budynk6w 

mieszkalnych do sieei kanalizacyjnej og6lnosplawnej; 
•	 dzialalnosei organizaeji pozarzqdowyeh na terenie miasta Chojnowa; 
•	 wspolpraey mi~dzynarodowej miasta Chojnowa i miast partnerskieh; 
•	 dzialalnosci MOPS - oeena zjawisl<a sieroctwa spotecznego wywolanego 

emigracj'l zarobkow'l w naszym mieScie; 
•	 realizaeji inwestycji miejskich; 
•	 sytuacji na rynku pracy w informacji PUP Filia w Chojnowie; 
•	 stanu mienia komunalnego; 
•	 dzialalnosci Spokeznej Komisji Micszkaniowej; 

•	 kalendarium imprez; 
•	 przebiegu wdra7:ania "ustawy smieciowcj"; 

13 



•	 polityki parlstwa w zakresie ograniczania bezrobocia w swietle ustawy 0 promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

•	 realizaeji zadan, problemach i sukcesach Przychodni Rejonowej w Chojnowie; 

•	 dzialalnosci Warsztatu Terapii Zaj{(ciowej w Chojnowie; 

•	 st'nu technicznego mienia komunalnego; 
•	 gospodarki odpadami w swietle obowiqzujqcej ustawy 0 utrzyrnaniu porzqdku 

i czystosei w gminaeh; 

•	 realizacji inwestyeji pn. "przebudowa i rozbudowa budynkll Miejsk.icgo Osrodka 
Kultury, Sportu i Rekreaeji w Chojnowie". 

•	 sytuacji rodzin z dziecmi, problemow opiekllrlC2o-wychowawezyeh i sposobu ieh 
. .

rozwlqzywanla. 

• eoroeznego raportLl 0 stanie oswiaty w mieseie. 
Kazde z przedstawionyeh zagadnien zostato szezegolowo przygotowane i omowione, 
za CO serdeeznie dzi{(kuj{(. 
Nalezy zauwazyc, ze radni aktywnie uezesmiczyli w kazdym z posiedzell Rady, 
podezas ktorych poruszali zagadnienia dotyczqce naszego miasta. 

W biezqcej kadencji zostalo podj{(tych 230 uchwal: 

• w 2010 roku podj~to 17 uchwal; 
• w 2011 roku podj{(to S3 uchwaly; 
• w 2012 roku podj{(to 49 uehwal; 

• w 2013 roku podj{(to 68 uchwal; 
• w 2014 roku podj~to 43 uchwaly. 

Rada podejmowala uehwaly m.in. w nast~puj4cych sprawach: 

•	 okreslenia szczegolowyeh zasad i trybu udzielania ulg w splaeie naleznosei 
pieni{(znyeh 0 eharaktcrze eywilnoprawnym przypadajqcyeh Gminie 
Micjskiej Chojnow lub jej jednostkom podleglym oraz wskazanie organu 
i osob do tego uprawnionyeh; 

•	 okrdlenia zasad gospodarowania nieruehomoseiami stanowiqcymi wlasnosc 
Gminy Micjskiej Chojnow; 

•	 uchwalenia zmiany studium uwarunkow<H1 i kierunkow zagospodarowania 
przcstrzennego miasta; 

•	 uehwalenia miejseowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow 
w mieseie; 

•	 okrdlenia wysokosei stawek podatku ad nieruehomosei (uchwai~ takC!:.
 
podejmowano corocznie w czasie trwania kadencji);
 

•	 okreslenia wysokosei stawek podatku ad srodkow transportowych (uchwai~ 

taleq podejmowano corocznie w czasie tnvania kadencji); 

•	 uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi~lzywania Problemow 
Alkoholowyeh (uchwait2 takq podejmowano corocznie w czasie tnvania 
kadencji); 
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•	 uehwalenie Programu wsp6tpraey Miasta z organizaejami pozarzqdowymi 
i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku pubJieznego 
(uchwal~ takqpodejmowano corocznie w czasie trwania kadencji); 

•	 trybu i '~czeg61owych kryteri6w oeeny wniosk6w 0 realizacj« zadania 
publicznego w ramaeh iniejatywy lokalnej; 

•	 zaopiniowania projektu planu aglomeraeji "Chojn6w"; 
•	 przyj«cia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014; 
•	 wyrazenia popareia dla uehwaty Rady Miejskiej Inowrodawia w sprawie 

skierowania do Trybunalu Konstytueyjnego wniosku 0 stwierdzenie 
niezgodnosei z Konstytuej'i Rzeczpospotitej Polskiej przepis6w ustawy . 
o utrzymaniu czystosei i porzqdkll w gminach; 

•	 zmieniajqca uehwal« w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
nicpublicznyeh przedszkoli funkcjoIluj'lCyeh na terenie miasta Chojnowa; 

•	 wtqczenia Gminy Miejskiej Chojn6w do polsko-niemieckiej wsp6tpraey 
przygramczneJ; 

•	 aktualizacji Lokalnego Programu Rewitali' "acji Chojnowa na lata 2007 - 2013; 
•	 ustalenia wzom deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruehomosci polo20nyeh na obszar~e 

Gminy Miejskiej Chojnow; 
•	 ustalenia tenninu, Cz«stotliwosei i trybu uiszczania opiaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 
•	 wyborn metody ustalenia opiary za gospodarowat 'e odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej oplaty oraz stawki za pojemnik 0 okreslonej pojemnosei; 
•	 upowaznicnia Burmistrza Miasta Chojnowa do zJozenia wniosku 

o dofinal1sowanie ze srodkow Funduszu Spojnosei projektu pod nazw<l. 
"Modernizacja miejskiej oczyszczalni seiekow w Goliszowie" oraz przyj«cia 
do realizacji przedsi~wzi«cia; 

•	 regulaminu utrzymania czystosci i pOl"Zldku na terenie Gminy Miejskiej Chojnow; 
•	 nadania Ks. Pralatowi Tadeuszowi Jurkowi tytulu "Honorowy Obywatel 

Miasta Chojnowa"; 
•	 przyj«eia Strategii Integraeji i Rozwi'1%ywania Problemow Spoteeznyeh 

Miasta Chojnowa na lata 2014 - 2020; 
•	 w sprawie budzetu Miasta Chojnowa (uchwal~ takqpodejmowano corocznie 

w czasie tI-wania kadencji). 
•	 zasad udzielania stypcndiow dla uczniow; 
•	 zasad przyznawania nagrody sportowej dla uezniow; 
•	 zmiany Statutu Miasta Chojnowa; 
•	 Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieei i Mlodziezy Miasta Chojnowa. 
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Radni zwracali uwag~ na wiele spraw zwiqzanych z naszym miastem, a nast~pnie 

m6witi 0 nich na posiedzeniach Rady. Zapytan bylo bardzo duzo, jedne byly 
v-.'Yjasnianie na biezqco, inne po szczeg610wym zbadaniu zagadnienia. 

Okl esie sprawozclawczym raOOi sklaclali interpelacje i zapytania, kt6re dotyczyly m. in.: 
•	 sprzedazy garaiy przy ul. Samorzqdowej; 
•	 umi szczenia wiaty przy przystanku autobusowym przy ul. Legnickiej; 
•	 rcmontu schodow na cmentaI'zu komunalnym; 
•	 podjl;(cia interwencji w sprawie likwidacji Biura Obslugi Klienta Tamon 

Polska Energia w Chojnowie; 
•	 postawienia lawek i koszy na srnieci przy ul. Kilinskiego - Parkowa; 
•	 drugiego etapu budowy sieci woOOo-kana i' .acyjnej w rejonie ul. I dna i Wrzosowa; 
•	 polozenia nawierzchni i postawienia 3 lamp na ul. Poludniowej; 
•	 wskazania terenow na osiedlu mieszkaniO\vym przy ul. Samorzqdowej, 

do parkowania samochod6w W okreslonym miejscu i porz(ldku; 
•	 remontu chodnika przy ul. Reymonta; 
•	 uciqzliwego zapachu wydobywajqcego si~ z Cunkcjonujqcego zakladu przy 

ul. Grodzkiej; 
•	 prowadzenia polityki informacyjnej w zakresie funkcjol1lowania ustawy 

"smieciowej", na stronach intemetO\vych miasta; 
•	 monitowania do policji w sprawie nadzorowania ruchu samochodow w rynku; 
•	 wymiany lamp przy ul. Kilinskiego; 
•	 poprawy nawierzchni od ul. Boleslawickiej do ul. Boguslawskiego; 
•	 powi~kszenia parkingu przy ul. Reymonta; 
•	 wystqpienia do Starostwa Powiatowego w Legn~cy 0: napraw~ nawierzchni 

ul. Kolejowej (pod wiaduktem), naprawt( nawierzchni ut Piotra Skargi, 
•	 uzupelnienia oznakowania ul. Bielawskiej; 
•	 modernizacji oswietlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Samorzqdowej; 
•	 usuni~cia lub odpowiedniego przyci~cia trzech drzew przy ul. Reja; 
•	 naprawy chodnika przy ul. Kolejowej; 
•	 uzyskania informacji od Wojewody Dolnoslqskiego, na Jakim etapie jest 

sprawa ustalenia wlasciciela ul. Zlotoryjskiej i mostu nad rzekq Skorq; 
•	 uzupelnienia oznakowania pionowego przejscia dla pieszych przy ul. Chmielnej 

i Piotra Skargi; 
•	 zmiany oznakowania na skrzyzowaniu ulic: Bielawska - Boleslawiecka; 
•	 zmiany oznakowania na ul. Fabrycznej; 
•	 uj~cia w planach inwestycyjno-remontowych miasta Chojnowa na rok 2015 

I'emontu instalacji kanalizacyjnej na osiedlu Wyspianskicgo; 
•	 przyspieszenia dzialan majqcych na celu ustalenie stanu prawnego 

ul. Zlotoryjskiej i mostu nad rzekq Skorq. 

l6 



,, 

Podczas tej kadencji Rada Miejska Chojnowa UCZeSbliczyla w wielu uroczystosciach 
i imprezach organizowanych nie tylko w mieScie, ale i w calym regionie. 
Dodam ze dwa razy w tygodniu prowadzone byly dyzury dla mieszkanc6w miasta. 

prawy, z kt6rymi przychodzili mieszkailcy miasta dotyczyly spraw mieszkaniowych, 
byli t z interesanci z prosbet 0 wyjasnienie zagadnien prawnych i tu korzystalem 
z doradztwa radc6w prawnych urz<:(du. 
Wysok Rad ! 

wazam, ze mijajetca kadencja bylCl bardzo trudnet kadencjCl, ale tez daj4.c4. 
wiele powod6w do satysfakcjii dumy. 
Niezalezni politycznie, nie dalismy si<:( WCiqgllqC w roznego rodzaju rozgrywki, 
potrafilismy sluchac, rozmawiac i wsp61pracowac. Ewentualne spory, jezeli ju~ 

mialy miejsce to na komisjach, w mcrytorycznej ely kusji. Dzi<:(ki temu Burmistrz 
l jego sluzby mogli w spokoju realizowac zadania Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego. Nie b<:(d<:( wymienial inwestycji i innych prac, Jakie w kadencji 
udalo si<:( dokonac, poniewaz to rala organu wykonawc-zego - Bunnistrza, on 
wykonuje uchwaly Rady, a realizowal je zadawaJaj<tco. Stwierdz~ tylko,ze byla to 
kadencja 0 inwestycjach najwi<:(kszych w dotychczasowej historii Chojnowa. 

Szanowni Radni - dZl<:(kuj<:( Warn za te wsp61nie przepracowane lata, za WaszCl. 
wrazliwosc spoleCZl1q, za to ze stawiliscie czolo problcmol11 niejednokrotnie 
trudnym i wymagajetcym duzego zaangazowania. Jak spo]eczellstwo oceni minionq 
kadencj<:(, dowicmy si<:( po wynikach zblizaj'lcych i~ wybor6w? 
Na zakorlczenie swc 0 51 rawozdania ra serdecznie odzi kowac za zrozumienie 
i wsp61prace wszystkim pracownikom Urzedu, na n~ce: 

•	 Pani Brygidy Mytkowskiej - Sekretarz Miasta; 
•	 Pani Bogumily Truty - Skarbnik Miasta; 
•	 Pani y Wojciecllowicz - Naczeillik Wydzialu Gospodarki Gruntami 

i Ochrany Srodowiska; 
• Pana Janusz Mikolajczyka - Naczelnika Wydziaiu Rozwoju Gospodarczego; 

Przedstawicielom lu.zb nmndurow ell: 
•	 Panu Jackowi Paluchowi - Komendantowi Komisariatu Policji w Chojnowie 
• Panu Ryszardowi KJwce - Dow6dcy JR PSI' w Chojnowie 

Przedstawicielom wladz samorz dow .ch: 
•	 Pani Stanislawie Pakos -Przewodniczetcej Rady Powiatu 
•	 Panu Jaroslawowi Humennemu - Staroscie Powlatu Legnickiego 
•	 Panu Mieczysfawowi Kasprzakowi - W6jtowi Gminy Chojn6w 
•	 Panu Andrzejowi Pyrzowi - PrzewodniczCl.cemu Rady Gminy Chojn6w 
•	 Panu Tadeuszowi Tomaszewskiemu - Wicepr7.ewodniczqcy Rady Gminy 

Chojn6w 
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Przedstawieielom zwiazk6w zawodowyeh: 

•	 Pani Ewie Wi~eek - Prezesowi Zwiqzku Nauezyeielstwa Polskiego Oddziai 
w Chojnowie 

•	 P"n rturowi Tomala - Przewodniezqeemu Mi~dzyzakiadowejKomisji 
racownik6w Oswiaty i Wyehowania NSZZ Solidarnosc w Chojn wie 

Prze Isla rieielom organizaeji kombatanekieh: 
Panu damowi Kiemiekiemu - Prezesowi Zarzqdu Kola Miejskiego 
ZKRPiBWP 
Panu Janowi Borysionkowi - Prezesowi Zarzqdu ola Gminnego 
ZKRPiBWP w Chojnowie 

• Panu Stanislawowi Zawislallskiemu - I r z: sowi Zwiqzku Sybirak6w Kolo 
w Chojnowie 

Przedstawieielom innyeh zwiqzk6w takieh .iak: 
•	 Pani Teresie Kaminskiej - Prezesowi Polkowiekiego Zwiqzku Inwalid6w 

Narzqdu Ruehu Kolo Miejskie w Chojnowie; 
•	 Pani Marii Stec - Prezesowi Polskiego Zwiqzku Emeryt6w, Reneist6w 

i Inwalid6w w Chojnowie; 
Przedstawieielom stowarzyszen: 

•	 Pani Stefanii Wolskiej - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyk6w Kolo 
Terenowe w Chojnowie 

•	 Pani Albinie WiUe - Prczes Spolecznego Stowarzyszenia Pomoey Dzieeiom 
i Mlodziezy Speejalnej Troski 

•	 Pani E12:b,ieeie Klapeinskiej -- Prczcs Chojnowskiego Stowarzyszenia
 
Przyjaeiol Gmin (Miast) Pm1nerskieh
 

•	 Pani Krystynie Kalagasidis - Prezes Stowarzyszcnia Rodzin Katoliekieh Dieeezji 
Legnickiej Kolo Paraualne przy Parafii p.w. Sw. Apostoi6w Piotra i Pawla 

Paniom: 
•	 Bozenie Konopniekiej - Zast~pcy Dyrektora Powiatowego Urz~du Pracy 

w legniey Dyrektorowi Filii Powiatowego Urzedu Praey w Chojnowie; 
• Malgorzaeie Matli - Kierownik Miejskiego Osrodka Pomoey Spolecznej; 

Za iell opraeowania problem6w spoleeznyeh przedstawianych na Radzie graniezqce 
z pracami doktorskimi. 
Dyrektorom plac6wck oswiatowych: 

•	 Pani Gra:Zynie Babiarz - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1w Chojnowie 
•	 Pani lwonie Falucie-Borys - Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Chojnowie 
•	 Panu Mariuszowi Szklarzowi - Dyrektorowi Szkoly Podstawowej Nr 3 

w Chojnowie 
•	 Pani Elzbieeie Borysewicz - DyTektor Szkoly Podstawowej Nr 4 w Chojnowie 
•	 Pani Elzbieeiea Falat - Dyrektor Gilnnazjum Nr· 1 w Chojnowie 
•	 Panu Andrzejowi Urbanowi - Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie 
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Dyrektorom plae6wek kulturalnyeh: 

•	 Pani Barbarzea Landzberg - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publieznej 
Chojnowie 

Panu Stanislawowi Horodeekiemu - Dyrektorowi Miejskiego Osrodka 
ultury, portu i Rekreaeji w Chojnowie 

• 'I11U ]erzemu Janusowi - Dyrektorowi Muzeum Regionalnego w' hojnowie 
vrekt	 rom i kierownikom .ednostek odlegl eh: 

arm Boleslawowi Jakubiakowi - Kierownikowi Przyehodni Rejonowej w Chojnowie; 
• Panu Edwardowi Kosnikowi - Dyrektorowi bojnowsbego Zakladu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
 
Paniom:
 

• Ewie Halaezkiewiez - Radey Prawncmu rz((du Miejskiego 
• Liliannie Konopskiej - Radey Prawnemu Urz~du Miejskiego 
• Emilii Grzeskowiak - Redaktor aezelnej II -azety Cbojnowskiej" 

Przedstawieielom klub6w S ortow ell i kola wedkarskie 0: 

•	 Pani Malgorzaeie Czlonee - PrezeS Klub porto y"Chojnowianka" 
•	 Panu Jerzemu Turowskiemu - Prezesowi czniowskiego Klubu Kolarskiego 

"ORlENS MTB" 
•	 Panu Eugeniuszowi Bobiowskiemu - Prezesowi Uczniowskiego Klubu 

Kolarskiego "SIGO-GIM1" 
•	 Panu Zbigniewowi Wiszniowskicmu - Pezesowi Kola W~dkarskiego 

"Chojn6w Miasto" 
•	 Panu Bartoszowi Nowakowi - Prezcsowi Klubu Bokserskiego "CHAMPIO 

CHOJNOW POWIAT LLGNICKI" 

•	 Pani Marii ZawislafJ.skicj - Insp. ds. obslugi Rady 
• Panu Janowi Serkiesowi - Bunnistrzowi Miasta Chojnowa 

Na zakonczcnie poprosz~ kolezanki i koleg6w radnyeh Rady Miejskiej Chojnowa 
w kadeneji 2010 - 2014. 
Dzi~kuj~ za uwag~." 

"Za" przyj~eiem "Podsumowania pracy Rady Miejskicj Chojnowa za okres 
kadeneji 2010 - 2014" glosowano jednomyslnie. 

Ad. 7. Podj~cie uchwaly w sprawie zmiany w budzecie Miasta Chojnowa na 
2014 rok. 
W	 tym punkcie porz'ldku obrad przewodnicz'lcy Rady przedstawil projekt uehwaly, 
nast~pnie przystqpiono do glosowania. PodczZls realizaeji tego punktu na 
ustawowy stan 15 radnyeh, obeenyeh na sali bylo 15 radnyeh. 

a)	 Uchwala Nr XLVI/231/14 w sprawie zmiany w budzecie Miasta 
Ch~nowana2014ro~ 
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"Za" przyj{(ciem uchwaly glosowano jednomys1nie. Podczas glosowania na sali
 
obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 15 radnych.
 
Uchwala w zalqczeniu.
 

. . Zam .((cie obrad. 
zwiqzku z wyczerpaniem porzqdku obrad Przewodniczqcy Rady Miejskiej 

zamknqJ obrady sesji Rady Miejskiej Chojnowa. Jednoczesnie podzi{(kowal 
radnym i gosciom za udzial w obradach. Obrady zakorlczono 0 godz. 14.55. 

Rad. 

Jail .. 

ProlokolowaJa: Maria Z(/\l"i.{-fOilska 
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