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Protok61 or XXXIXJ14
 
z sesji Rady Miejskiej Chojnowa
 

z dnia 27 marca 20 I 4 r.
 

XA'XIX s d~ Rady Miejskiej Chojnowa otworzyl przewodniczqcy Rady Jan kowronski. 
Obrady rozpocz«to 0 god . 13.00. Po powitaniu radnych i gosci przewodniczqcy 
stwierd i·j ze na ustawowy stan 15 radnych na sali jest 14 radnych, co tanowi 
quorum, przy kt6rym Rada moze obradowac. Na sesji nieobecna byia radna 
A ni szka Demianczll k. 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli m.in.: 
1. Jan Serkies - Burmistrz Miasta hojnowa 
2. Brygida \1ytkowska - Sekret'lrz Miasta Chojnowa 
3. Bogumda Truta - Skarbnik Mia ta Chojnowa 
4. Edward Kosnik dyrektor hZ KiM 
5. Maria Stec - prz wodnicz'lca Spol cznej Komi ji Mieszkaniowej 
6. Magdalena Czapska wicedyrektor Gimnazjum nr 1 w Chojnowie 
7. JarosJaw Kamllski - kierownik pr wencji Komjsariatu Policji w Chojnowie 
8. Ma·jgorzata Matla - kierownik {OPS w bojnowie 
9. Naczelni y vVydziaf6w Urz~du Miejskiego w Chojnowie 
10. Mieszkancy miasta 

Ad. 1. Otwarcie sesji.
 
Zrealizowano.
 

Ad. 2. Przedstawienie porz~dku obrad.
 
Przewodniczqcy Rady przedstaw'iJ zebranym porzqdek obrad XXXIX eSJl:
 

J. Otwarcie s sji. 
2. Przedstawienie porzqdku obrad. 
3. PrZ)j((cie protoko!6w z poprzednich sesji: Nr iG'OCYIV 14 z 20 stycznia 2014 r.
 

i Nr XXXVIII/ 14 z 23 stycznia 2014 f.
 
4. Sprawozdanie Bunnistrza z pracy mi«dzy sesjami. 
5. Srrawozdanie z dzialalno 'ci Spo1ecznej Komi JiM ieszkaniowej w 2013 roku. 
6. fntormacja 0 stanie bezpieczenstwa i porzq,dku publiczn go na terenie mia ta. 
7. Podj((cie uchwal: 

a) \,\' sprawie utworzenia obwodu g1osowania do przeprowadzenia wybor6w do 
Parlamentu Europejskiego zarz'ldzonych na dzien 25 maja 20 [4 r.; 

b) w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody; 
c) w prawie przyj((cia "Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie n1iasta Chojnowa na rok 
2014'" , 

d) w sprawie wyTaZenia zgody na rozpow5zechnianie herbu Miasta Chojnowa; 



e)	 zmienl3J'lea uchwal(( w sprawie uehwalenia Programu wspotpraey Mia ta 
Chojnowa Z organizaejami pozarz'ldowymi i innymi podmiotami prowadz'lcymi 
dzialalnosc pozytku publieznego na rok 2014; 

f)	 w sprawie zasad udzielania stypendium dla uezniow; 
g sprawie przedruzenia czasu obowiqzyv.fania dotychczasowyeh taryf dla 

zbior wego zaopatrzenia w wode< i zbiorowego odprowad ania sciekow 
obo\ i'lzuj'lcych na terenie miasta Chojnowa na okres ad dnia I rnaja 2014 
roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku; 

h) prawie zmiany w Wie[oIetniej Prognozie Finansow 0 na lata 2014 - 2019 
Mia ta Chojnowa; 

i) w sprawie zmiany w budzecie Miasta hOJnowa na 20 l4 rok; 
8. lnterpelaeje i zapytania radnycb. 
9. Informacje i komunikaty Przewodnicclcego Rady. 

10.	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 
II.	 Wolne wnioski, informaeje, 08\ iadczenja. 
12.	 Sprawy raine. 
13.	 Zamkni~eie obrad. 

Przewodniez'lcy Rady zlozyl wniosek 0 dodanie do przedstawionego porz'ldku 
obrad w pkt. 7 "Podj«cie uehwa! ppkt. j' w br mieniu: "w prawie zasad 
przyzna\ ania nagrody sportowej dla ue niow". 

"Za" dodaniem ppkt. "j" w brzmieniu: "w sprawie zasad przyznawania 
nagrody sportowej dla uczniow" glosowalo 10 radnych, przy 2 glosach 
"przeciwnych' j 2 glosach "wstrzymuj~cych silt". Podczas glosowania na sali 
obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 14 radnych. Nieobecna byla 
radna Agnieszka Demianczuk. 

Nast«pnie przy tqpiono do realizacji porz'ldku obrad. 

Ad. 3. Przyj((Cie protokolow z poprzednich sesji: Nr XXXVU/14 z 20 stycznia 2014 r. 
i Nr XXXVIII/14 z 23 stycznia 2014 r. 

Za I przyj i III protokOfU . Tr XXXV[f/I4 z 20 stycznia 2014 r. radni g-l-osowali 
jednomy'lnie. Na sali obrad obecnyeh byto 14 radnych. Nieobecna byta radna 
Agnieszka Demial1czlIk. 

"Za" przyj~ciern protoko!-u Nr XXXVIlIll4 z 23 stycznia 20 [4 r. radni g-tosowali 
jednomyslnie. Na sali obrad obecnyeh byJo 14 radnyeh. Nieobecna byta radna 
Agnieszka Demial1czuk. 



Ad. 4. SprawQzdanie Burmistrza z pracy mi\:dzy sesjami.
 
W tym punkcie porz'ldku obrad Burmistrz Miasta przedstawil sprawozdani
 
z pracy W okresie od dnja 20 grudnia 2013 r. do dnia 26 marca 2014 r.
 

Z zakresu Wydzialu ROlWOjU Gospodarczego m.in.: 
I. Pro adzon - SC\. prace przy przebudowie i rozbudowie budynku Miejskiego 0' odka 
KultLll)', portll j Rekreacji. 
2. Rozpo z«to prace przy budowie kladki dla pieszych nad rzek'l Skorq (ul.Brzozowa 
RacLawicka). 
3. Rozpo ze(to rewaloryzacj~ teren6w zielonych przy ul.Kilinskiego ( .Morskie Oko"). 
4. Rozstrz ni to przetarg nieogranicony oa modernizacj~ sali gimnastycznej
 
i adaptacjQ cZ\isci pomieszczen na szatni w zkole Pod tav owej r 4.
 
5. Ogloszono przetaro nieograniczony na budow ul.Kr6tki j. 
6. Wykonano dokumentacj(( projektowo - os- torysow'l na budowi.( ulic: Rejtana, 
Potudniowa, Reymonta, Ogrodo\-va i Broniewskiego. 
7. Wykonnilo dokumentacji.( projektowo-kosztorysow'lna zagospodarowanie wni.(trza 
kWaJ1al1i W rejonie ulic: Kolejowa. \Vitosa K sciu zki i pl.Dworcowy.
 

. Rozstrzygnii.(to przetarg na utrzymanie zieleni w Rynku.
 
9. Ooloszono ponowny przetarg na lltrzymani miejskich terenew - ielonych
 
o pow. ogolem 10.66 ha oraz na sadzenie kwiatow.
 
10. Zamontowano nowe bramki z siatkami na boi 'ku przy ul.Samorzq,dowej.
 
11. Zakupiono i przekazano do ChoJnowskiego Zaktadu 0 podarki Komunalncj
 
i Mi' aniowej samoch6d skrzyniowy wielofunkc)jny z diwi iem oruz platfonn'l do odbioru
 
odpad6w zebranych sclekty\-\ nie.
 
12. Przydziel no 2 lokalc mjeszkalne i 2 lokale 0 ~alne na podstawie Iisty przydziatu
 
lokali. Przedlllzono 22 umowy najmu lokali.
 
J3. Zakllpiono 2 tony ma y asfaltowej na zimno prz znaczonej do uzupetnienia ubytk6w
 
w nawierzchniach j zdni po okresie zimowym (lIzupelnianie odbywa si€( w ramach prac
 
interwencyj nych).
 
14. Zamontowano slupki zcliwne wok61 latarni na parkingu.
 
J5. Wyr6wnano drogi gruntowe w ulicach: Fabryczna, Broniewskiego, Luzycka,
 
KlIsocinskjeg i Bielawska.
 
16. Zatrudniono w ramach prac interwencyjnych 4 robotnik6w gospodar ych. 
17. Wykonywanc sq, prace pOI zq,dkowe oraz piel«gnacja drzew na Cmentarzu 
Komunalnym. 
18. Trwaj,t prace przy budowie opaski z polbrul...lJ wokel boiska sportowego prLy 
Gimnazjum Nr 2. 
19. Zorganizowano prace spolecznie-uzyteczne dla 35 bezrobotnych przy porzq,dkach na 
ter nie ulic, MOKSiR-u, Muzeum i Cmentar a Komunalnego. 

Z zakresll Wydzialu Gospodarki Gruntami i Ochrony $rodowiska m.in.: 
1. Spr7.edano: 
* w drodze bczprZl:targowej: 

- dzialk~ w lr' ytkowanie wieczyste 0 powierzchJli 107 m- na popraw~ warunkow 
zagospodarowania nicruchomoscT przyleglej pay u1. Witosa za kwote( I.715 zl.; 
* w drodze przetargu ustn go nieooraniczoneoo: 

- lokal mie zkalny PIZY 1Il.D~tbrowskiego 11 za kwoti.( 130.487 zl. 



- lokal mieszkalny przy ul.Legnicki j 16 za kwott:( 79.487 zl. 
- nieruchomo'czabudowan'l rampC\. betonow'l w rejonie ul. Fabrycznej ,- a kwot((: 86.860 zl. 
- dzialk(( pod zabudowt:( mieszkaniowqjcdnoroclzinn'l przy ul. Slowianskiej za kwot 53.530 z1. 
2. Ogloszol1o przetargi ustne nieogranic2one na sprzedaz:
 
- 3 dzialek pod zabudow« mie zkaniowqjednorodzinn't przy ul. Witosa,
 
- 2 dzia} pod z budow« mieszkaniow'tjednorodzu1I1'l prloY ul.StowiaJlsk..iej,
 
- dziatek pod zabudow~jednorodziJlnq pI zy ul Rejtana i ul.Mtynarskiej,
 
- 5 dzialek p d budowe( garazy przy ul.Parkowej - Lokietka,
 
- nieruch m .ci zabudowanej budynkiem magazynowym i zbiornikami zelbet \ Yin I,
 

rejonie ul.Fabryczll j, 
- lokalu mies· kalnego przy til Rynek 34;- , 
- lokalu u·- ytkowego przy ul. Witosa 17, 
- lokalu uzytkowego pI' y ul. Kolejov.ej 13, 
- dzialki niezabudowan j prz znaczonej pod u lugi 'omerc ~n przy ul. elmo z'ldowej, 
- dzialek obj<:(tycb gnnic mi Legnickiej pecjalnej tr fy Ekonomicznej przy ut. Luzyckiej. 
3. Wydano decyzj na przeksztalcenie prawa uzytkowania wi czyste 0 w prawo wla no'ci 
n31ze zosobyfizyczncjnak\\ot 2.592 I. 
4. Za\ arto 3 umowy dzierz<lwy gnmtu: na poprawt( warunk6w zagospodarowania 
nieruchomosci - podw6rko pI y ul. 1ickiewicza raz pod dzialalnosc handlowC\. na 
targow.isku micjskim, 
5. Wydano c1wa zawiadomienia 0 u tal niu numeru porzetdkowego. 
G. Wydano 4 decyzje na podzia-I dziaLki: 
- przy ul. ikorski go, z urzt;:.du Vi c lu wydziel nia dzialek przezna zonych do sp' zeda~ y 
w drodze plzetargu 
- pr y ul. Witosa na wniosek os6b pralovnych \v celli p Z daty dial k 
- przy ul. Kolejowej, na wnio, k 0 oby fiz cznej w celu sprzeda"'y dzialki. 
7. Wydano 4 po tanowicnia pozytywnie opiniuj'lce podziaJ dzialki, pod wzglC(dem 
zgodnosci z planem zago podarowania przestrzennego miasta. 
8. Wydano 22 wypi y z miejsco ego planu zagospodarowania przeslrzcnn go miasta 
oraz 8 Zil . wiadcz 11 0 prz znacz niu w planie. 
9. Gmina nie wykonala prawa pierwokupu w odniesieniu do d ialki niezabudowanej 
polozonej przy ul. Konopnickit:j 0 powierzchni 549 m2, stanowiqcej wlasno' C osoby 
fizycznej loa eel1\:( 40.000 zl., a lobywan ~ na rzecz 0 oby fizyezllcj, 
J O. Z zakre u nadzmu nad 0 podark't e1tz wostanem: 

- \\1 rcjonie ul.Zlotoryjskiej - \ ydano decyzj((: zezwalaj'l.cq na usunie;.cle 7 dlZ w, 
kolidujqcych z Jinii:\. cnergc:tyc7.nct, gatunku swierk (daglezja), dla osoby fizyczl1 j 
z obO\ iet" kiem nasadzenia 14 ell' ew, 
- przy ul. Akacjovvej - wydano decy jQ zczwalaj'tcq na usuni~cie uschni~tego drzewa, 
oatunku s\,vierk pospolity, dla osoby fizyCZ.IlCj Z obowi£lzkiem na adzenia 2 e1r cw, 
- przy ul.Zlotoryjskiej - wydnno decYlj(( z zwalajqcq na Llsuni«cie uschnil::(tego drzewa 
oatunku dqb, dla 0 oby fj-ycznej z obowiqzkiem nasadzenia 2 drzew, 
- przy 1ll.Szpitalnej - wydano dec zjl:( z walaj'l.CEl na lIsunij(cie zagrazajqcego drzewa 
gatunku wierzba, dla osoby fizycznej Z obowiqzkiem na adzenia 2 drz w 
- przy ul.Akacjowej - wydallo decyzj~ zc- walajf:l..c't na usuni ci zagrazajqcego drzewa 
gatunku swierk (daglezja), dla osoby fizycznej z obowiqzkiem Jlasa Izenia 2 ell e" , 



- przy ul. Baczytlskiego - wydano decyzjt( zezwalajqc'l. na usuni~cie 5 hory h,
 
1I ychaj'lcych dl ew gatunku swierk (dagle ja), dla osoby fizycz ej z. obowiqzkiem
 
na adzenia 10 drzew,
 
- przy ul.Dqbrowskiego - wydano decyzjf( zezwalajetcq na usuni~cie 4 -agrazaj<\.cych
 

rz w gatunku: kasztanowiec, klon zwyczajny, jesion wyniosly i jarzqb dia Zgromadzenia 
iostr S~uzcblliczek Bo arodzicy Dziewicy z obowiqzkiem on adzenia 14 drzew. 

Z zakreSll Wydzialu Spraw Obywatelskich m.in.: 
I. Dod rki mies kaniowe: PIZ)j~to 148 wnioskow 0 plzyznanie dodatku mic zkaniowe 
rozpat 0110 155 wnioskow przyznaj4.c dodatki mieszk niowe na kwot 24.403,60 zl. 
(wydano 153 dccyzje pozytywne i 2 dec zj n gatywne). Wyplacono dodatki 
mi zkanio\·ve na kwot(( 138.913,24 zl. 
2. Do ody osobiste: przyj~to 423 \\ ni ski w dano 407 dO\ od6w 0 'obisty h. 

Z zakresll Urz~du Stanu Cywilnego m.in.: 
1. Wydano: 26 decyzji admini tracyjnych. 7 zaSwiadc n do awarcla z\:viqzku 
malz.enskiego zagranic<l, 4 zaswiadczenia do slubu konkordato ego. 
2. SporzC\.dzono: 4 akty urodzenia 9 akt' w mal' eJlstwa, 34 akty zgonu. 
J. Zalatwiono: 160 spraw z billrem wid n ji ludnosci i US 4 korespondencje 
konsularne 327 wniosk6w 0 wydanie odpi ow' akt tanu cywilnego. 
4. Sprawdzollo okolo 210 wniosk6w 0 ~'Ydani dowodu 0 obistego. 
5. Zorganizowano 3 jubileu c mall. nstwa. 

Z zakresu Wydzialu Organizacyjnego, Oswiaty i Zdrowia m.in.: 
Zarzqd~ enia dotyczyly:
 
- zmiany uk1adu wyk n3v ego;
 
- zrniany budzecic Miasta 'hojno'< a na rok 2013;
 
- przeprowadzenia inwcntary acji lr' yczonego Spl tll oprogramow3nJa stanowiska
 
\ systemic obslugi obywatela'
 
- powolania komisji inwentaryzacyjnej i zespolu pI owego;
 
- przeprowadze.nia inwentalyzacji;
 
- przeznaczenia do sprzcdaty w fonllie plzetargll prawa u· ytkowania wieczystego
 
nieruchornos i abudowanej 0 nac70nej nurnerem geode yjnym 22/54, polozonej
 
w obrf(bie 2 miasta Chojnowa (w rejonie ul.Fabryczn j) oraz oglo zenia jej wykazu;
 
- prz znaczcnia do sprzedazy w formie przetargu nieruchomosci oi zabudowanych,
 
oznaczonych numerami geodezyjnymi 467/1 467/2 i 467/3 polozonych w obr~bie 4
 
mia ta hojnowa przy 1I1.Wincclltcgo Wito a ora ogloszenia ich wykazu;
 
- pO'vvolania Komisji konkursowej do spraw opiniowania \\:niosk6w zlol.onych
 
w otwartych konkursach orert na rcalizacj~ zad3l1 publicznych na tercnic mia ta
 

hojnowa w 2014 roku w zakre ie wspi rania i lIpowszechniania kultllry fizyc nej; 
- szczeg6lowcgo pod jalu dochod6w i wydatkow blldZetLi Mia ta Chojnowa on rok 2014; 
- zmian w Rcglilanlini Wynagradzania pracownikow rz~dl1 1iejskiego w Chojnowie" 
- zmiany w budzecie Miasta hojnowa na rok 2014; 
- zmiany wynagrodzenia Kierownika Warsztatu Terapii Zaj ciowej \ hojnowie; 
- zrniany wynagrodzcnia Kierownika Samod~ ielnego PlIblicznego Zakladll Opieki 
Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Chojnowie; 
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- przeprowadzenia konsultacji zmiany "Prograrnu wspotpracy Miasta .hojnowa 
Z organizacjami pozarzqdowyrni i innymi podmiotami prowadz'tcymi dzialalno'cpoZytk-u 
publicznego na 20 14r."; 
- wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizacj~ zadmi publiczny'h na t r me 
mi ta hoj.llowa w 20141'.; 
- planu finansow 0"0 form doskonalenia awodowego nauczycieli na rok 2014; 
- powolania icj kiej Komisji Wyborczej w wyborach do Mlodzi :towej Rudy Miej ki j 

h ~nowa (V kad ncja); 
- zmiany zarz'ldzenia w spra\vie Cmental a Komunalnego w Chojnowie; 
- zmiany ukladu wykonawczego do uchwaly r XX'A'V1II190/14 dnia 23 styc nia 2014r.; 
- zmiany w budzecie Miasta hojnowa na rok 2 14; 
- przcznaczellia do oddania w dzierz' w ~ na cza nieo naczony nicrucllOll1 ' i polozonej 
w Chojnowie przy u1.Mikolaja Reja - c "d7.ialki nr 321/1 ; 
- prz znaczenia do oddania \0\1 dzierzaw oa czas nieozna zony ni .ruchomosci pofozonej 
w Chojnowie przy ul.Adama Mickie\vi a - z(' d ialki nr 21/24: 
- powolania komisji do c ny i klasyfikacji dokull1 ntow przezoacz n)' h do brakowania; 
- przcznac~el1ia do oddania w dzi rzaw oa za ni oznaczony nieruchomo'ci polozonej 
w ChojnO\ ie przy 1Il.Tadclis a Kos iu zki - cz .cdjalki nr 2091 7; 
- przezn<1czenia do sprzcdazy w drod be plzetargow j nieruchomo' ci oznaczonej 
numerem oeodezyjnym 12/2 I, polozoncj w obr~bie 5 mia ta hojnowa przy ul.Oluzei 
ora ogloszenia jej wyknzu' 
- prze naczenia do oddania 'v\ dzi rzav.,l~ na cza nieoznaczony nieruchomosci po.lo:Zonej 
IN hojn wi przy Rynku - cz~sc dzialki nr 29 14' 
- wyborll ofert W o(wartym konkllrsie OfCl1 na reaJizacj zadali public nych na terenie 
min ta hojnowa w 2014r.; 
- przczn<.lczeni do przedazy w fOnllie p z tar u nieruchomosci niezabudowanej, 
oznaczoncj nllrn rami geod zyjnymi 23 24/4 pol zonej \\1 obr bie 5 mia ta Chojnowa 
przy 1I1.Luzyckicj oraz oglo z nia jej wyk, zu' 
- pi zeznaczcllia do przedazy na rz z najemc6w lokali mieszkalnych, b~d'1cych 

wlasnosci, Gminy Miej kiej Chojn()\ mi zczC\.cych i~ w budynkach polo:zonych pr~y 

ul.ZlotOlyj ki ~ 4a, b, ul.Chopina 4 i Kosciuszki 13 oraz ogloszenia wykaz6w. 

Pani Renata Andn:asik, insp. tiM, przedstawiJa sprawozdanie z rcali acji "Programu 
wsp6fpracy Miasta Chojnowa z organizacjami poZ<:u-zqdowymi i innymi podmiotami 
prowad 'lcymi dziafalno' c potytku publicznego w 2013 roku". 
Program w palpracy Miasta 'hojnowa z organizacjami pozarz'ldowymi i innymi 
podmiotami prowadz'lcyrni dzialalnosc pozytku publicznego w 2013 roku zo tar 
llchwalony 291istopada 2012 r. Uchwal'lNR XXIV/106/12 Rady Mi j kiej Chojnowa. 
Organizacj pozarzqdowe i podmioty wymienion wart. 3 ust. 2 ustawy Z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. 
z 20 lOr. r 234, poz. 1536 z pain. zm.) uczestniczyly w konsultacjach 
spotecznych nad wymienionym Programem. Wsp6lpraca Miasta Chojnowa 
z organizacjami pozarz(ldowymi i innymi podmjotami prowadzqcymi dzialalnosc 
p zytku publicznego w 2013 r. obejmowala zadania \-vfa ne gminy mieszczqcC si(( 
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w sferze zadati publicznych wg. kata]ogu zadati z art. 4 ust. I lIstawy 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, a w szczeg61nosci z zakr . u:
 
- ochrony 1promocji zdrowia,
 
- wypoczynku dzieci i mlodziezy,
 
- w pi rania i upowszechniania kultury fizycznej i sportLl,
 
- nauki dukaeji. oswiaty i wyehowania,
 
- dzialaln 'ei na rzee integraeji europejskiej oraz rozwijania kontakt6w i w p61pracy
 
mi~dzy p leezeflstwami.
 
W budze ie na 2013 r. zapJanowano na r alizaejt( zadall pubiieznyeh w otwartych
 
konkur 'aeh ofert 186 500,00 zl., z tego wykor ystano 144 000 00 zL
 
Miasto wsp61praeowal0 z organizaejami pozarzqdowymi na wielu pla e yznaeh,
 
a celem tej wsp6lpraey by! rozw6j r6znyeh gru polec nych i wspieranie ieh
 
dziafat1. Pozytywne nastawienie, eh cwspoJdzialania mialy dobry wplyw na kontakty
 
i v. zajemn reJacje. Wsp6lpraca odbywala 'i na asadach pomoenie osci,
 
SlIV- erennosei stroll, partnerstwa, fekty\ nosci uczciwej konkurencji i jawnosci.
 
Organizacje pozarzqdowe wnjo Iy niem ty w lad w realizacj~ po zczegolnych
 
projekt6w. Z jednej strony byto to zaanga' owanie i kreatywno' c z drugiej zas
 
\vymjem srodki fmansowe, a takze wklad pozafinansowy, czyli gl6wnie aktywnosc
 
wolontariu zy i ezl ok6w organizacji.
 
Zlecanie realizacji adall pllbLicznych organizacjom pozarz<tdowym wraz z udzieleniem
 
dot3cji rn do(iJlanSOwanie ieh r alizacji odbywalo i« w trybie otwartych
 
konkursow ofen. agIo zenia 0 organizowanych przez Miasto konkursach na
 
realizacj« zadarl publ.i znych zamie zczan byly na stronie intemetow j rniasta
 
www.chojnow. u, w BillJetynie Informacji PlIbl1cznej oraz na tablicy oglos en
 
w Urz dzie Mi jskim w Chojnowie. Udzielono takze dotacji w trybie
 
lIpro zezonym (pozakonkur owym) na realizacj zadan publicznych.
 
Nieodplatnie udo t~pniano lokale na potkania integracyjne dla orgamzacJL.
 
Prowadzono promocj~ cI iablnosci organizaeji pozarz<tclowych na stroni intemetowej
 
Urz~du Miej kiego w hojnowie oraz w Gazeci Chojnowski j. Na stronie
 
intern tow j lIrz«du w zakladce organizacje pozarz'ldo\ , zamieszczane byty
 
infol1l13cje dotyezqce wsp61pracy Miasta z organizacjarui pozarzqdowym.i.
 

Informacja 0 udzielonych dotacjach w ramach konkurs6w na realizacj~ 

zadan publicznych ogloslonych w 2013 roku 
I. Spokczne Stowarzyszeni D ieciom i Mlod iezy Specjaloej Tro ki otrzymal0 
dotacjC( w wysokosci 1.0.000,00 oa organizacjl( zaj«c rehabilitacyjno-pedagogicznych 
dla dzieci i mlodziezy pecjalnej troski. Realizacja zadania odbywala sit( w okresie 
od 1.02.2013 r. do 20.12.2013 r. 
2. Uczniowski KJub Kolarski "ORIENS MTB" otrzYInaI dotacj« w wysokosci 
10.000 zL, oa upowszeclmianie kultury fizycznej 1 portu wsr6d dzieci i mtodziezy 
poprzez organizacjC( szkoleti sportowych prowadzenie zaj~c tTeningowych, 
uczestnictwo w lokalnych, r gionaLnych oraz mi~dzynarodowyeh zawodach 
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sponowyeh w ramaeh wsp6lzawodnietwa sportowego w kolarstwie. Realizaeja 
zadania odbywala si~ w okresie od 1.02.2013 r. do 20.12.2013 r. 
3. Klub Sportowy "CHOJNOWIANKA", otrzyma~ dotaeje w wysokosei 80.000 zL 
na lIpo\: szeehnianie kultury fizyeznej i sportu wsr6d dzieci i mlodziety poprz z 
organiz j zkolen sportowyeh, prowadzenie zajt(c treningowyeh, uez tnietwo 
w kalnyeh regionalnych oraz mi~dzynarodowyeh zawodaeh sportowych 
Vi ramach wsp61zawodnietwa sportowego w pike noznej. Realizacja zadania 
odbywal"a si w okJesie ad 1.02.2013 r. do 20.12.2013 r. 
4. Uczni w ki Klub Sportowy "ORIE S otrzymal dotacjl(, w wy oko' ci 6.000 I., 
na upowsz chnianie kultury fizyeznej i porru w' r6d dzi ei i mlodziet.;y poprz z 
organizaej« szkolen sportowych, prowad enie zaj . treningowyeh, uczestnictwo 
w lokaJnyeh, regionaJnych oraz mi dzynarodowych zawodaeh sportowych 
w ral113ch wsp6lzawodnictw3 portowego w pile iatkowej Realizaeja zadania 
odbywala si w okresie ad 10.04.2013 r. do 20.12.2013 r. 
5. Uczniowski Klub Sportowy ,ORIE S' otrzymal dotaej w wy oko'ci 6.000 z1., 
na orgallizacj~ i prowadzenie zaj~ szkoleniowych z polu taJ1ca nowoczesne 0 i aerobiku. 
Realizaeja zadania odbywab si w okre ie ad 10.04.2013 r. do 20.12.2013 r. 
G. Ludowy Mi~dzyszkolny Klub portowy, SFORA ' Chojn6w otrzyma-l dotacj~ 

w wy okosci 5 000,00 z1. nn upow5zeclmianie kultury fizyc nej i portu wsr6d 
dzieei i rnlodzie'y poprzez organi aej~ szk( len portowych) prowadz nie zaj«c 
treningowych, uezestnictwo w JokaLnych, regionalnyeh oraz rni~dzynarodowych 

zawoda h sportowych w ramach wsp6Iza\\ odnictwa portO'Yvego w Taekwondo 
Olimpijskim. Realiz3cja zadania odbywala i- w okr i od 10.04.2013 r. do 
29.11.2013r. 
7. Klub Bokserski hampion hojn6w Powiat Legnica otrzymal dotacj« 
w wysokosci 10 000,00 z1. na upowszeehnianie kultury fizyc nej i sportu wsrod 
dzieci i rn.Jodzi zy poprzez organi acj«. szkolen sportovvych, prowadzenie zaj~c 

treningowych, uezestnictwo w lokaLnych, r gionalnych oraz mi«dzynarodowyeh 
zawodach sportowych w ramach wsp61zawodnictwa sportowego w boksie. 
Realizaeja zadania odbywala si~ w okresie od 7.05.2013 r. do 29.11.2013 r. 

Informacja 0 udzielonych dotacjach w ramach trybu pozakonkursowego 
w2013roku 
I. Polskie Stowarzyszenie Diabetyk6w Koio Terenowe w .hojnowie otrzynlato 
dotacj(( w wysokosci 6 500,00 zt, na organizacj, turnllSU rehabilitacyjnego dla 
os6b chorych na ellkr yc~ z terenu miasta Chojnowa, maj'l.cego na celu popraw~ 

zd.rowia. Realizacja zadania odbywai3 si~ w okresie od 1.06.2013 r. do 14.08.2013 r. 
2. Polkowieki Zwiqz k Inwalid6w Narzqdu Ruehu Kolo Mi jskie w Chojnowie 
otrzymato dotaejl:( w \vy okosci 6.000,00 zt., na organizacjt( tumusu rehabilitacyjnego 
dla 0 6b niepdno prawnych z terenu miasta Chojnowa, maj£lcego na celu popraw« 
. prawno' ci fizycznej i zdrowia. Realizacja zadania odbywata si~ w okresie ad 
17.08.2013 r. do 31.08.2013 r. 



v 

3. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, Kola Parafialne przy 
Parafii pw. Sw. Apostot6w Piatra i Paw1a w Chojnowie, otrzymalo dot3e] 
w wysokosci 1.500,00 zt n3 program wsparcia dla dzieci z grup terap utycznych 

rodzicami, mlodziezy z rodzin ubogich, wielodzietnych, os6b niep hlospra yeh 
z eh jnowa uczestniczq,cych wraz z opiekunami w pikniku rodzinnym 
j 11 ngre ie Diecezji Legnickiej w Krzeszowie oraz promocji miasta jako grniny 
przyjazn j rodzinom "Rodzina solq ziemi". Realizacja zadania odbywala siC( 

kr si d 10.05.2013 r. do 30.05.2013 r. 
4. towarzy'z nie Rodzin Katolickich Diece Ji Legnickiej, Kolo Parafialn przy 
Parafii pw. Sw. APOStOf6w Piotra i Pawla w hojnowie otrzymalo dota j 
w wysokosci 3 000,00 zL na tworz nie warunk6w przyjajq,cych rei;lli acji 
potrzeb, kt6rych zaspakajanie motywuj dzi i i mlod iez do pow trzymywania 
siC( od poz)'\\/unia alkoholu i srodk6w odurzajqeych - organizacjC( w c asie ferii 
zimowy h oraz w miesiqcach marzec-kwiecien ajC(c $wietlicowych, portowa
turystycznych i kulturalnych dla dzieci z rupy t rapeutycznej klasy integracyjnej 
Gimnazjllm Nr 2 i dzieci z rodzin, w kt6rych wy t~puje problem u alezni nia od 
alkoholu we wspolpracy z seniorami i 0 obami niepelno prawnymi. Realizacja 
zadania odbywala si w okresie od 1.02.2013 r. do 30.04.2013 r. 

Radny Czestaw Podhorodecki opu5cil 'ale( obrad. 
a sali obrad obecnych bylo 13 radnych. Nieobecni byli rani: Agnje zka Demianczuk 

i Czeslaw Podhorodecki. 

Ad. 5. Sprawozdanie z dzialalnosci Spotecznej Komisji Mieszkaniowej W 2013 roku.
 
Pani Maria Stee, przewodniczaca Spot c n j Komi ji Mi szkaniowej, przedstawila
 
sprawozdanie z praey Spoleczn j K misji Mie zkaniowej w 2013 roku.
 
"Spoleczna Komi ja M ieszkaniowa zostala powol::ma przez Rad~ M iejsk'l.
 
Chojnowa w dniu 31 marca 2011 r. w skladzie 6 - 0 obowym.
 
Z tego 'kladu zostal wybrany ze pOl roboczy do oceny warunkow mieszkaniowych
 
wnioskodawc6w, zainteresO\,.vanych przydzia~em lokalu mi szkalnego, ocjalnego,
 
zamiennego lub do remontu we wla nym zakresie.
 
Aktualnie ze po! roboczy, kt6ry przeprowadza wizje lokalne, ocenia warunki
 
mieszkaniov. e \vnioskodawc6w w miejscach ich zamieszkania, pracuje w sk~adzie
 

czteroo obowym:
 
I. Maria Stee, 
2. Marek Chlodnicki
 
3. Jan Liczner,
 
4. Eugenia Budakiewicz.
 
VV roku 2013 Komisja odbyla 17 protokofowanych spotkan w Urz((dzie Miejskim,
 
na kt6rych omowiono 398 spraw mieszkaTliowych dotycz'lcych m. in:
 
- przedfllzania U1110\\'Y najmu lokalu socjalnego,
 
- przydziatu lokalu socjalnego,
 
- przydzialu lokalu mieszkalnego lub zamiennego,
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- przydziaru lokalu komunalnego po smiercl najemcy lub wyprowadzeniu si~ najemcy 
- przydziatu lokalu do remontu we wtasnym zakresie, 
- przydziatu pomieszczen tymczasowych, 
- podzialu lokalu na dwa mieszkania. 
W roku 2013 rozpatrzono 398 spraw na 17 odbytych, protokolowanych spotkaniach 
w rzt(dzie Miejskim, srednio na jednym spotkaniu omawiano 23 sprawy 
mieszkanio\! e, ilos' om3wianych spraw ksztahowala si(( w granicach od I do 36 
a w miesi'lcu gruclniu liczba ta wyno ila 57 bo sporz'ldzano List(( przydzialu lokali 
n rok 2014. 
W t renie sprawdzono ]39 wniosk6w 0 przydziat mi zkania, podan i zg10 zonych 
spraw pOlllych. 
Przeprowadzono weryfikacjt( Iisty przydziatll Iokali komllnalnych opracowanej oa 
rok 2013. 
Spor £ldzono listf( przydziatLl lokali zami finy h, mi zkalnych i socjalnych na rok 
20 I4, w kt6rej na pierw zych miejscach znalazty sit( rodziny z Jisty 20 L3 r. 

w ilosci 14 rodzin/os6b - spelniaj'lcych nadal warunki do przydziatu nlie zkania 
komunalnego. Lista z roku 2013 liczyla 35 rodzin/os6b. 
W roku 2013 przydzielono l'lcznie: 
- ]0 Iokali mieszkalnych, 
- 6 lokali po splaceniu aleglego zadluzenia, 
- 19 lokali ocjalnych, 
- 7 lokali po smierci najemcy, 
- I lokal po wyprowadzeniu it( najemcy, 
- 9 pomi szczen tymcza owych (\ lokalach wspolnych), 
- I lokal na czas remontu mjeszkania z kt6rego nalezalo pr esiedlic lokatora, 
- przedluzoDO 45 umow najmu lokali socjalnych 
- przedluzono 22 umov.'Y najmu lokali mie zkalnych na kolejny rok, 
- przeprowadzono 4 zamiany mi~dzy lokatorskie. 
Aktualnie liczba os6b/rod in na Iiscie 2014 roku wynosi 32 rodziny/osoby, z tego 
II rodzin/o 6b oczekuje na przydzial lokalu zamiennego to znaczy, ze w celu 
realizacji 1isty nal zy pozyskac 21 lokali. 
Potrzeby mieszkaniowe Miasta Chojnowa wg oeeny Komisji wynOSZq Ok010 3 I 
mi szkan, w tym: 
- 10 lokali na realizacj~ wyrok6w s'ldowych, 
- 10 lokali na realizacj~ listy w zakre ie przydziahl lokali mieszkalnych, 
- 10 10kali socjalnych dla osob Irodzin zakwalifikowanych przez SKM, 
- 1 lokal do remontu wiasnego. 
Mieszkania pozyskiwane z ruchu ludnosci Sq w bardzo zlym stanie technicznym. 
Najcz~sciej Sq to mieszkania do remontu. 
Remonty wykonuje ChZGKiM lub cz~sciowo zainteresowani najemcy w ramach 
porozumienia z hZGKiM. 



Spotkania Spotecznej Komisji Mieszkaniowej planujemy organizowac I raz 
w miesi(lcu. Zaktadamy, ie w roku 2014 b«dziemy si(( spotykac, analogicznie do 
roku 2013, a w sprawach biez'lcych i pilnych r6wniei poza pJanern.)) 

Ad. 6. Ioformacja 0 stanie bezpieczenstwa i porz~dku publicznego na terenie miasta. 
Pan Jar law Kamillski, kierownik prcwencji Komisariatu Policji w Chojnowie,
 
przedstawif informacj~ na temat stanu bezpieczenstwa i porzqdku pubhcznego na
 
tereni miasta Chojnowa w okresie styczeri. - marzec 20 14r.
 
"W okresie od stycznia do marca 20] 4 r. 118 terenie rniasta zostaly popel nione
 
na ·t~pllj'lce przest~pstwa:
 

- rozboje - 4,
 
- lIszkodzenia ciala - 2,
 
- krad ieze z wlamaniem l'lczni lOw tym:
 

- do ob. handlowych - I, 
- do innyeh obiektow - 9) 

- kradzieze - 6, 
- krad ieze art. J19 kodeksll wykrocz l1 - 36, 
- kradzieze poja dow - I, 
- znis c enie mienia - 2, 
- zniszczenie mienia art. 124 kodeksu ykroez n- 13, 
- zatrzymano sprawc6w po iadanja narkotykow - 3 
- zatrzymano nietl . yeh kieruj~cych - 2, 
- wypadkj drogm.ve - 6 ( arne potr'lcenia), 
Kol izje potwierdzon - 11 (stluczen szkody parkingowe). 
W ol11awianym okresie przeprowadz no 600 interw'eneji policyjnych. 
Wzorem lat ubi g-iych kontynuowan q dzialania w zakresie restrykcyjoej 
poJityki wob c prawc6w wykroc e11, w tyrn szezeg6lnie wykroczen spotecznie 
llciqzliv, ych. W ograniczonym zakresie sto owane Sq pouczenia, natomiast 
szeroko stosowane jest postltpowanie mandatow oraz kierowanie wnioskow 
o llkaranie. W pierwszyrn kwartale 2014 na terenie miasta hoj now ukarano 
mandatarni karnymi 219 sprawc6w wykroczen pOfeeznie uciClzliwych. 
Dzielnicowi prowadzq Stal'l w polprac(( i kontakt z zespolem interdy cyplinamym 
dzialaj~lcym przy MOPS, ktorego zadaniem jest zapobiegani aktorn przemocy 
w rodzinie. 
Dzielnicowi prowadzq rowniez wsp6~prac~ Z MOPS w zakTesie pomocy osobom 
znajdujqcyrn si~ w trudnej sytuaeji materialnej i bytowej i bezdomnym w ramach 
"Akcji Bezdomni - Zima 2013/2014". 
Policjanci Komisariatu Policji w Chojnowie w ramach akcji ,Bezpieczne Ferie" 
prowadzili spotkania w szkolach i przedszkolach kt6rych tematern S'l zagadnienia 
b zpieczel1 twa w drodze do zkoiy jak i podczas zabawy w czasi ferii zLmowych. 
SlllZby patrolowe jak i obchodowe oparte Sq 0 system patroli dyslokowanych 
w odpowiednie rejony w zaletnosci od zagrozenia. Sq to pat"role z wykorzystaniem 



radiowoz6w oznakowanych w razie potrzeby kierowane Sq patrole w radiowo 3cb 
cywilnych. 
Od 0 I marca 20 14r do dyspozycji KP w Chojnowie zostaJ oddelegowany Zesp61 
I WydziafLi Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy z zadaniarni 
nadz ru ruchu drogowego na terenie odpowiedzialnosci KP w Chojnowie ora 
centralnej koordynacji na A4 i DK 94. 

iuzby patrolowe Komisariatu Policji w Chojnowie kilka razy w miesi'lcLl S'l. 
wspi ran przez patrole Samodzielnego Pododdziatu Prewencji Policji, Sruzba sit 
wspafcia jest realizowana z wykorzystaniem funduszy mia ta Chojn6w, gminy 
Chojnow i gminy Milkowice ktore S'l. pr znaczane na paliwo dla radiowoz6w. 

Przewodniczqcy rady oglosiI20.minutow'lprzerw .
 
Po przerwie na sali obrad obecny h bylo 13 radnych. Nieobecni byli radni:
 
Agnieszka DemiaI1cluk i CzesJaw Podborodecki.
 

Ad. 7. Podjl(cie uchwal.
 
W tym punkcie porz'ldku obrad przewodnicz'lcy Rady przedstawd projekty
 
uchwaJ, nast~pnie przyst'lPiono do glosowania. Podcza realizacji tego punktu na
 
ustawowy tan 15 radnych obecnych na sali bylo 13 radnych. i obecni byli
 
radni: Agnieszka Demianczuk i 'ze Jaw Podhorodecki.
 

a)	 Uchwala Nr XXXIXJ191114 w prawie utworzenia obwodu gtosowania 
do prz prowadzenia wybor6w do Parlam ntu uropejskiego zarz'l.dzonych 
na dziel; 25 m ja 2014 r.; 

,,2a" przyj~ci In uchwaty glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali
 
obrad na u'tawowy stan i5 radnych obecnych bylo 13 radnych. Nieobecni byli
 
radni: Agnie zka DemiaI1czuk i eshlw Podhorodecki.
 
Uchwala w zalqczeniu,
 

b)	 Uchwala Nr XXXIXJ192114 w sprawle pozbawienia statusu pomnika 
przyrody; 

,Za" przyj~cjem uchwal'y glosowano j dnomyslnie. Podczas glosowania na sali 
obrad oa ustawowy stan 15 radnych obecnych by10 13 radnych. Nieobecni byli 
radni: Agnieszka D mia6czuk i zestaw Podhorodecki. 
UchwaI-a w zat'lczeniu. 

c)	 Uchwala Nr XXXIX/193/14 w sprawie przyj((cia ,Programu opieki nad 
zwierz«tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz'l.t na 
terenie miasta Chojnowa na rok 2014"; 

,,2a" przyj~ciem uchwaty gJosowalo 12 radnych" przy 1 glosie "przeciwnym". 
Podczas glosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 13 
radnych. Nieobecni byli raclni: Agnieszka Denlianczuk i zeslaw Podhorodecki. 
Uchwala w zatqczeniu. 
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d) Uchwala Nr XXXIX/194/J4 w sprawie wyraienia zgody na rozpows }mjanie 
herbu Miasta Chojnowa; 

Za przyjt(ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podezas glosowania na ali 
brad na ustawowy stan 15 radnych obeenyeh by10 13 radnyeh. ieobecni byli 

radni: Agni szka Demianczuk i Czestaw Pod horodecki. 
chwaia w zaht z niu. 

)	 Uchwala Nr XXXIXl195/14 zmieniaj'lca uehwat~ w sprawie ueh\ al nia 
Programu wsp6ipraey Miasta Chojnowa oroanizaejam.i pozarzqdowymi 
i innymi podmiotami prowad 'lcymi dzialalnosc pozytku publicznego na 
rok 2014; 

,,2a" przyj«ciem uchwaty gtosowano jednorny'lni . Podczas glo oW3nia na sali
 
obrad na ustawowy stan 15 radnyeh ob cnyeh byto 13 radnyeh. ieobecni byli
 
radni: Agnieszka Demiailczuk i :ze law Podhorodeeki.
 
Uchwala w zalqczeniu.
 

f)	 Uchwala Nr XXXIXJl96/14 w sprawie za ad LId ielania stypendium 
dla uczni6w; 

Radny Andrzej Matu zewskl uwaza ze w § 5 ust. 3 nalezy zr zygnowac / /.apisu
 
"co najmniej dwa razy". Pozostala tTdc moze pozostac.
 
Moze zdarzyc si sytuacja ze jakis uc n wezmie udzial \\1 konkur~i~
 

ogolnopolskim - co z takim przypadku?
 

Burmi trz zap wnit radnego, ze jezeli bf(dzi taka 0 'oba bf(d ie laureatem
 
konkursow og61nopolskich i wojew6dzkich, to bf{dzi chlub'l miasta i na pcwoo
 
otr yma nagrodf{. A w ka any zapis b~dzie mozna poprawic.
 

Radny Andrzej Matuszewski z102y1 wniosek 0 wykreslenie z § 5 USt. 3 zapisll "co
 
najmniej dwa razy".
 

2a" przyj«ciem wnjosku gIo owato 12 radnych przy I glosie "w trzymuj'lcym
 
si '. Podczas glosov, ania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych
 
byl0 13 radnych. Nieobeeni byli radni: Agnie zka Demianczuk i Czestaw
 
Podhorodecki.
 

Radny Jerzy Poznar zauwazyl, ze przedstawiony projekt uchwa)y budzi bardzo
 
duze emocje i kontTowersje, poniewaz nie da si« ujqC wyr6znieniem wszystkie
 
uzdolnione dzieci i wszystki grupy u ·atysfakcjonowac.
 
Uwaza ze dobrz byloby, aby ten proj kt zostal przyj«ty j szcze w tym roku
 
szkolnym, poniewaz warte uhonorowac mlodych ludzi kt6rzy przyno Z'l ehwa1f(
 
miastu. Zadeklarowal, ze b«dzie gJosowal "za" przyjf(ciem tej uehwaly oraz
 



za przyj~eiem uchwaly w sprawie nagrod sportowych. Czas pokaze, ezy b~dzi 

potrzeba skorygowania tej uchwaJy. 

,za' przyj~ciem uchwary gtosowalo II radnych, przy I gtosie "przeciwnym" 
i 1 gio ie "wstrzymujetcym si~". Podczas glosowania na sali obrad na u tawowy 
stan 15 radnyeh obeenych byJo 13 radnych. Nieobecni byli radni: Agnie zka 
o miail zuk i z taw Podhorodecki. 
Uchwala w zahwzeniu. 

g)	 Uchwala Nr XXXIXl197/14 w sprawi prz d{uz nia casu obowi'lZ)fWania 
dotychcZ3S0'Vvych taryf dla zbiorowego zaopatrz nia w wod~ i zbiorowego 
odprowadzania sciek6w obowi'lzujq,cy h na terenie miasta hojnowa na 
okres od dnia 1 maja 2014 roku do dnia 0 'ietnia 2015 roku; 

,Za" przyjeciem uch\\aty glosowano j dn my'lnie. Pode a gloowania na sali 
obrad na ustawowy stan 15 radnyeh ob cnych bylo 13 radnych. ieobecni byli 
radni: Agnieszka Demiar1czuk i z law Podhorodecki. 
Uchwaia w zat'lczeniu. 

h)	 Uchwala Nr XXXIXJl98/14 w sprawie zmiany w Wieloletni j Prognozie 
Finansowej na lata 2014 - 2019 Mia ta Chojnowa; 

"Za" przyj~ciem ucln aly g10 owano jednomyJnie. Podczas glo owania na sali 
obrad na ustawowy stan 15 radnych obeenych byto 13 radnych. Niobecni byli 
radni: Agnie zka Demianezuk i Cze law Podhorodecki. 
Uchwala w zalc~ zeniu. 

i)	 Uchwala Nr XXXIXJ199/14 w sprawle DlJany w budzecie Mia ta 
hojnowa na 2014 rok' 

"Za" przyj~ci 111 uehwaly gIo 'owano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali 
obrad l1a ustawowy stan 15 radnych obecnych byto 13 radnych. Nieobecni byli 
radni: Agnieszka Demiailczuk i Czeslaw Podhorodecki. 
Uchwala w zatetczeniu. 

j)	 Uchwala Nr XXXIXJ200/14 w prawie zasad przyznawania nagrody 
sportowej dla uczni6w; 

Radny Andrzej Matus ewski stwierdzit, ze na zapoznanie sit( projektem uehwaty 
czasu byto niewiele. Na t~pniewr6cil sit( z pytaniem, ezy powyz zy projekt byt 
konsultowany ze srodowiskiem sportowym. Zdaniem radnego powinien on bye 
kon ultowany z klubanli sportowymi z terenu miasta. 

Burmistrz zabierajqc glos powiedzial, ze przygotowany projekt uchwaty jest 
prostym i czytelnym projektem podobnie jak Llchwala w sprawie stypendium 
naukowego. Mowi ona 0 nagrodzie za osiqgni«eia sportowe. 



Zdaniem burmistrza nie powinno si~ odktadac na p6zniejszy termin powyzszej 
uehwaty, tylko podj'lc jq i uhonorowac tyeh, ktorzy rozslawiaj't nasze mjasto 
w sportaeh indywidualnyeh. 
Dodaf, ze na komisjach Rady, poinfonnowat w5zystkieh, ze zostanie przyootowany 
kolejny projekt uehwaly (Iub zmiany do W\\'. projektu uchwaly), jez Ii b~dzi taka 
potrz a. 

kr tarz Mia ta zabierajqc glos przypominaJa radnym, ze nagroda stypendialna 
i p rtowa w pierwszej wersji stanov. ita jednosc. lednakze ze wzgl du na prz pi y 
u tawy sportowej, kt6ra O16wi 0 zwroeie na lody w przypadku np. dopingu 
przygotowano dwa projekly uehwa~y. 

Zelaniem radnego Andrzeja Matuszew ki go radni mie1i za mato czaSll na 
dy kusje na temat proj ktu uchwaty. waZ3 Z nale' y rozszerzyc powyzszy 
projekt uchwaty 0 nagrody dla c1ruzyn. 

Burmistrz przypominat, ze na komisjach dyskutowano, aby prZYJqc pov. Zq 
uchwa~~ w przedstawionej formie. atomiast gdy ehodzi 0 nagrody zespolowe 
nalezy bardzo zczegolowo przeanalizowac zagadnienie (doprecyzowac). Radni 
poparli propozyej~. 

Radny Mariusz Kowalczyk przypominai ze komjsja oswiaty nie orne wiafa 
powyiszego projektu uehwaty. Omawiano jq na komi ji bud' etu i aproponowano 
zmiany i miat nadziej~ ze te miany zostaly uj te w projekcie uchwaly - zdaniem 
radnego nie ma tyeh zmian. waza ze ar6wno uehwala w sprawie stypendium 
jaki i nagrody sportowej jest barclzo wazna i nie widziai na komisjaeh zadnej 

oby, kt6ra byfaby przeciwko wprowadzania tyeh uchwal. 

Burmistrz wyjasni·l, ze zostala wprowadzona zmiana dotyczqca komu te nagrody 
zostanq przyznane. Roz zerzono zapis 0 uezni6w, ktorzy nie s'l mie zkancami 
naszego miasta a ucz«szczaj'l do chojnow kieh szk61, nawet ponadgimna jalnych 

zgodnie z wnioskiem radych na komisjach. 

Przewodniczqcy Rady wyja 'nil, ze w zasadaeh przyznawania nagrody sportowej
 
Burmi trza Miasta Chojnowa S 2 brzmi: , agroda przyznawal1a jest:
 
a) uczniom zamieszkalym na terenie l11iasta Chojnowa,
 
b) uczniom nieZ311lieszkatym na terenie miasta Chojnowa, a ucz zczajqcym do
 
ehojnowskieh szk61."
 

Radny Maciej Ciesla powiedzial, ze istotne jest to, ze w projekeie lIchwaly je t
 
zapi , kt6ry gwarantuje kazdemu mies k311cowi mia ta jakq' nagrod~. Istotnq rolet
 
jest to, ze jest tam zawarta oeena z zaehowania. Brak nagradzania osob w portach
 
druzynowych wzbudzily jego kontrowersje, jednakZe bt(dzie glo owal ,za'
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przyj~ciem tego projektu chwaty. A oa nast~pnej komisji oswlaty b~dzie 

wnioskowal 0 wprowadzenie punkt6w, kt6re uszczego~owi'l zasady przyznawania 
nagrody sportowej w dziedzinie sportow grupowych. Watnyrn zapisem w t j uch\vdl 
j t rno "liwosc wycofania nagrody osobie niespdniaj'lcej pewnych wymog6w. 

Burmi r ad klarowat, ze do czerwca br. zostanie przygotowana mlana 
dotycz'lca portow druzynowych, 

Radny Andrzej Matuszewski optowal aby powyzszy projekt uchwaly przeto"' yc 
do omo ienia na kwietniowe komisje Rady. 

"Za" przyj~ciem uchwaly glosowa!o 10 radnych, przy 2 glosach "przeciwnych') 
i I giosie "wstrzymuj'l.cym sit(". Podczas gio owania na sali obrad na u tawowy 
stan 15 radnych obecnych bylo 1 radnych. ieobecni byli radni: Agnieszka 
Demianczuk i Cz slaw Podhorocl ki. 
Uchwala w zatqczeniu. 

Ad. 8. lnterpelacje j zapytania radnych.
 
Nikt Z obecnych oa sali obrad Die zabral glosu w tym punkcie porzctdku obrad.
 

Ad. 9. Informacje i komunikaty przewodnicz~cegoRady.
 
PrzewodniCZqCy Rady przypomnia+ radnym 0 skladaniu oswiadczen maj<ltkowych
 
za rok 2013 r.
 
Nastt(pnie przypomnial, ze radni otrzymali w lutym br. "Sprawozdanie z realiz3cji
 
adan wynikajqcych z zakre u w pierania rodziny za okres od I stycznia 2013 r. 

do 3 I grudnia 2013 r." 
Radni z sprawozdaniem zapoznali sit( - nast~pnie otworzyli dysku 'Jt( na temat 
ww. sprawozdania. 

ikt Z obecnych na sali obrad nie zabral glosu w \V\v. sprawie. 

Przewodniczqcy rady odczytal "z3wiadomienia 0 sposobie zatatwienia skargi" 

pismo \Nojewody Dolnos1qskiego nr NK- .I410.2.2014.SPI-2 z dnia 14 [utego
 
2014 r.
 
vV trakcie odczytywania pisma przewodnicz'lcy rady przeka at prowadzenie
 
wiceprzewodniczqcemu Rady i opuscit salt( posiedze6.
 
Przewodniczqcy Rady po powrocie na sal(( obrad przejqI prowadzeni.e sesji.
 

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicz<l,cy rady poinformowal, ie na poprzedniejesji nie bylo interpelacji
 
i zapytal1 radnych.
 



Ad. II. Wolne wnioski, informacje i oswiadczenia. 
Radny Jerzy Poznar zabierajqc g~os zwrocil sit( do burmistrza, aby poprawic 
nawl. clmi, sciezki tqczqeej ulice: Radawickq z Grodzk'l (przy rzece). 

Ad. 12. Sprawy rozne. 
Radny Maciej .idla Z\ Tocil si~ z prosb'l. do burmistrza 0 wyrownanie (popraw ) 
nawierzehni ul. Brzozowej. 

astpni zwr6cit si~ z pytaniem, kto b d ie mod rnizowal sal~ gimna tyczn'l. 
przy SP4 oraz na czym bf(dq polegaly zmiany dotycz4.ce TIl ntarza Komunalnego 
w hojnowie. 

a zakonczenie wypowiedzi zwrocit i z prosb'l przejrz nia miejskiej sieci 
informa ji ktora znajduje si na s.fupach, II llpelnili braki oraz zwrocili uwag~ na 
zasady ramatyczn j~zyka polskie/:)o. 

BurmistTz w odpowiedz wyjasnil z modemizacjq sali gimna ty znej SP4 
zajmowac sit( b«dzie firma ,Ak jo'. N tomiast, gdy ehodzi 0 em ntarz zmiana 
dotyczy 'praw porz'l.dkowyeh. 

ast poie . wrocil i prosbq 0 spr eyzowanie ostatniego pytania. 

Radny Maciej ie 'Ia poinformowat, ze 05tatni pytanie dostarezy pis mDle. 

Mie. zkaniec miasta zabierajqc glos podzi kowal za podj~cie uchwaly w sprawie 
nagrody sportowej. Jednakz jego zdaniem powinna ona bye skonsultowana 
z organizacjami portowymi terenu miasta. 
Na zakonczellie wypm iedzi zwrocit sit( z prosb'l do pr ewodnicz'lcego komisji 
sportu 0 apraszani organizacji sportowych na posiedzenia komisji. 

Ad. 13. Zamkni~cie obrad. 
W zwi'lzku z wyczerpaniem p rzqdku obrad Przewodniczqey Rady Miejskiej 
zamJ<ncl~ obrady XXXIX e ji Rady Miejskiej Chojnowa. Podzi{(kowat radnym 
i gosciom za udzial w obradach. Obrady akorlczono 0 god . 15.35. 

Przewodnic ~cy 

Rady Miej ,'. hojnowa 

Protokolowala: Maria ZawislQliska 
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