
Protok61 nr XXXVIlJ14
 
z nadzwyczajnej sesji Rady l\'liejskiej Chojnowa
 

z dnia 20 stycznia 2014 r.
 

XXX II nadzwyczajnq sesj~ Rady Miejskiej 01ojnowa otworzyl Wiceprze\vodnicZ4.cy 
Rady Krzy fof Orzech. Obrady rozpoez~to 0 godz. 14.00. Po pOv itaniu radnyeh 
i go' ei wiceprz wodniezqcy stwierdzil ze na ustawowy stan 15 radoych na ali je t 

14 radnych eo stanowi quol1Jm~ przy ktorym Rada moze obradowac. Na sesji nieob ny 
by! radny Jan Skowronski. 
Wiceprz wodnie qey Rady poinfonnowal zebrany h z e ja zostala zwolana na 
wniosek Burrnistrza wliasta Chojnowa. 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli m.in.: 
I. Jan S rkies - Burrnistr Miasta Chojnowa 
2. Bogumita Truta - Skarbnik Miasta hojnowa 
3. Bry ida Mytkowska Sekr tarz Mia, ta 

Ad. I. Otwarcie sesji. 
Zrcalizowano. 

Ad. 2. Przyjftcie porz~dku obrad. 
I. Otwarcie e ji. 
2.	 Przyj((cie porzqdku obrad. 
3.	 Podj~cie uchwaty: 

a) w -prawie utWOI enia sp61ki "Sldadowisko Odpad6w w Sial j" Sp. z 0.0. 

4.	 Zamknit(cie obrad. 

Surl11istrz zloty! wniosek 0 zdjt(cie z porzCldhl obrad pkt. 3 w brzmieniu "Podj cie 
uehwa~y w sprawie utworzenia sp6lki ,'skladowisko Odpadow w Bialej" Sp. Z 0.0." 

W z\-\ iqzku Z wqtpJiwosciami dotyc 'lcymi powolarua WW. sp6!ki, m.in. z duzymi 
kosztami z\\ i,tzanymi z jej pow taniem, kt6ra od samego pOCZ'1tku b~dzie 

nierentowna. 
W najbliz5zym cza ie zostanie roz trzygnil(te w jaki spo 6b b~dzie funkcjonowac 
skladowisko odpad6w. 

Radny Cz slaw Podhorodeckl poinformowal, ze jezeli powstanie wv"'. spoika, to 
chcialby wied iec na jakich zasadach zostanie ona powo,lana, na jakich zasadach 
zostanq powolane wtadze sp6lkJ, kto \vejdzie do sp61ki, i jaka b dzie j j dzialalnosc? 



Burmi tTZ wyjasnit, ze dzialalnosc spotek opisana jest W Kodeksie spotek 
handlowych. vV spoke b~dzie dziatac prezes i ksi~gowosc na podstJwie aktu 
notarialn go. 

hwili obecnej nie byty prowadzon dziatania zwiqzane z zatrudni niem 0 ob 
majQ: yeh tam pracowac. 

Radny Maei j ie 'Ia zwroeil si~ z pytaniem, ezy jesli miasto nie powola sp6lki, to 
po 23 styeznia 2014 r., zgodnie z ustaw'l, groZq miastu jakies kon ekweneje 
finan we? 

Bllnnistrz powiedzial, ze z posiadanych informacji w llstawie nre ma mowy 
o jakichkoJ i k karach. 
Doda-I, z w ustawie je t wiele l1i roz trzygni tyeh zagadnierl np. 5,1 ktadowi ka 
po rekllitywacji, ktore rowniez mll ( akladae sp6tki. 

Radny Czesla\\ Podhorodeeki zv. rocil i~ z pytani m ezy miasto jest
 
przygotO\V3ne na koni c nose utwofzenia potki?
 

Burmistrz wyjasnit, ze w ra: Ie konieczl1o' i mia to jest prz gotowane na utWOI enre
 
sp6tki - zostanq zabezpieezon srodki Wbudz ci na jej dzialalnosc.
 
J dnakze naj azni j ze dla miastaje5t minimalizowanie wydatkow budzetowyeh.
 

Radny C slaw Podhorodecki - ezy po 2" t-, cznia br. zarzC).dzaniem skladowiska
 
nadal b~dzie zajmowat si ChZGKiM?
 

Burmistrz wyjasnit, Z po 23 5t ... cZllia br. nalezy odpowiedziec na pytanie, co
 
z po voleniem zinteorowanym, ktore nalezy zmi nit ze wzgl du oa oczyszezalni~.
 

W dniu dzisiej zym trudno powiedziec w jaki sposob to sktadowisko b~dzie
 

funkcjonowac, np. ezy b dzie przetarg na dzi rzaw~ tego skladowiska. D'lz niem
 
j t aby nie obci'tzae skUlkami funkcjonowania kJadowiska budzetu mia tao
 
Po ww. dacie skfadowisko b dzie nieczynne. a t('(pnie trzeba b~dzie zmienic
 
pozwolenie zint growane w celu rozpocz('(cia proc dury zamkni cia skladowi ka.
 

Radny Jer y PoznaI' zabi rajqc glos powiedzial j ze z u tawy wynika, i.2: zarzadc'l 
klac\O\·viska odpad6w nie mot bye jednostka sektora finansow publicznych. 
tworz oi sp6lki z 0.0. Spowodlue duze ko zty. Obecnie skbdowi k nie przyno i 

zadnych zysk6w, a ko zt utrzymania 'p6~ki obci<12a1by bezposrednio budZet mia5ta. 
Zastana\\l'ia i~ r6v niez. ezy koszty fllnkcjonowania skladowiska, nie obciqZq 
koszt6w WYWOZll odpad6\-\ z terenu miasta? 
Uwata, ze nalezy zukac innego rozwiqzania, aby jak najbardziej zrnioimalizowac 
niezb dne koszty. 
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"Za" przyj~ciem wniosku burmistrz 0 zdj~cie z porz'ldku obrad pkt. 3 w brzmieniu 
,Podjfl:cie uchwaly w sprawie utworzenia sp61ki "Skladowisko Odpad6w 
w Bialej" Sp. Z 0.0." radni glosowali jednomyslnie. 

a sali obrad obecnych bylo 14 radnych. Nieobecny byl radny Jan Skowronski 

Ad. 4. ZamkJ)i~cie obrad. 
wi'!. ku z yczerpaniem porzqdku obr d v i eprz wodniczqcy Rady Mi j ki j 

zamkll'l.l obrady se ji Rady Miejski j hojnowa. JednoczeSni podzi ko at 
radnym i gOSCi0111 za udzial w obradach. Obrady zakor;czono 0 godz. 14.30. 

Prolokolowala: Maria Za\l'i~~I(/Ii.\"kti 
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