
Protok61 Dr XL/14
 
z nadzwyczajoej sesji Rady Miejskiej Chojnowa
 

Z dnia 14 maja 2014 r.
 

XL nadzwyczajn'l esj~ Rady Mi jskiej Chojnowa otworzyl PrzewodniczCl.cy Rady 
Jan Skowron ki. Obrady rozpocz~to 0 godz. 15.30. Po powitaniu radnych 
i gosci prz wodnicz'lcy stwierdzit, ze na ustawowy stan 15 radnych na sali je t 15 
radl1ych, co stanowi quorum, przy kt6rym Rada moZe obradowac. 
Przwodniczq,cy Rady poinformowal zebranych, z sesja zosta!a zwolana na 
wniosek Butmistrza Miasta Chojnowa. 

SpOZ3 Rady w sesji llczestniczyli m.in.: 
1. Jan Serkies Burnlistrz Mia ta Chojnowa 
2. Bogumila Truta Skarbnik. liasta Chojnowa 
3. Brygida Mytkowska - Sekr tarz Mia ta 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 
Zr~alizowano. 

Ad. 2. Przyjl(cie porz~dku obrad. 
1. Otwarcie sesji. 
2.	 Przyj~cie porzq,dku obrad. 
3.	 Podj~cie uchwal: 

a) w sprawie zmiany w Wielol tni ~ Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2022 
Mia ta Chojnowa'
 

b) w sprawie zmiany w budz cie Miasta Chojnowa na rok 2014.
 
4.	 Zamknit(cie obrad. 

"Za" przyj~ciem porz~dku obrad radni glosowali jednomyslnie. 

Ad. 3. Podj~cie uchwal.
 
W tym punkcie porzqdku obrad pI' ewodnicz'l.cy Rady przedstawit projekty
 
uchwa-l, nast~nie przy tqpiono do gIo owania. Podczas realizacji tego punktu na
 
ustawowy stan 15 radnych, obecnych bylo 15 radnych.
 

a)	 Uchwala Nr XL120JlJ4 w sprawie zmiany w Wielolemiej Prognozie 
Finansowej na lata 2014 - 2022 Miasta Chojnowa; 



Radny Czestaw Podhorodecki zwrocil Sl~ z prosbq 0 omowienie zmian w ww. 
uchwaJe. 

Pani Bogumda Truta, skarbnik miasta, wyjasnila, ze zostal wydluzony termin 
r alizacji Wi loletniej Prognozy Finansowej do roku 2022, ze wzgl~du na 
\-'lydluz nie terminu sp{aty pOZyczki do roku 2022 oraz uaktualniono zapisy 
zgodnie z uchwatct budzetow'l.. 

, la" przyj((ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. 
Uchwala w zalqczeniu. 

b)	 Uchwala Nr XL/202/14 w sprawie zmiany \'1 budzeciMiasta Chojnowa 
na rok 2014. 

Radny Jerzy Poznar zabierajqc glo poinformowal ze w dziale 700 "Gospodarka 
mie zkaniowa" wi«kszono srodki 0 k\~ ot 1.62 .400 21 tytulu sprzedazy dziatki 
obj«tej gruntami L SE. Nast~nie zwr6cil si z pytaniem, co planllj i« robit na 
tym terenie, ezy b«dzie to zwi¥ane np. z nowymi miej canti pracy? 

Burmistrz wyja' nil ze teren ten nie zo tal j szcze przedany, jednakZe jest on 
wystawiony do zbycia, w zwictzku zainter owaniem tym t renem jednej 
Z chojnowskich finn i prowad eniem tam dzialalnosci gospodarczej, co wi'lze sit( 
z pewnosciq z nowymi miejsc31ni pracy. 

Radny Jercy Poznar odnosz'l.c si« do planowanych wydatk6w w d iale 926 ,,Kultura 
fizyczna . powiedzial) . j st zaskoezony plano\van<l i_Dwestycj'l. pn. "Budowa obiektu 
lekkoatletyczn go wra Z 1l10dernizacjq bOLska w hojnowie", kt6rej koszt wyniesie 
1.297.370 z1 (w tym dotaeja z Minist rstwa Sportll iurystykl w wysokoSci 
350.000 zt), poniewaz zastanawia si~, ezy w hojnowie j st zapotrzebowani na 
ww. obiekt. Jednakze jest za realizaejq t go zadania pod warunkiem przesuni((cia 
ogrodzenia boiska, aby umozliwic zrobienie z ul. Kusocillskiego matej obwodniey 
do ul. Bielawskiej i z uL Bielawskiej do ul. Boleslawickiej. Rozwiq/anie takie 
l,mniejszy rueh oa ut. Dqbrowskiego. 

Bunnistrz wyjasnil, ze inwestyeja jest juz przygotowana m.ll. sporzqdzono projekt 
i speeyfikacj~ istotnych wanmkow przetargu, w zwi.lzku z czym nie ma 
mozliwosci przesuni~cia ogrodzenia boiska. Wspomniane przez radnego 
ro wiqzani spowodowaloby koniecznosc przebudowy i prze uni~eia calego 
stadionu (l£l.czni z trybunami) w kierunku szkoty, co nast~pnie uzal znione je t od 
parametrow boiska. 
Zaplanowana w budzecie kwota po przetargu maze ulee zmianie. 
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Budowa biezoi wi'l.ze si~ jednoczeSoie z przebudowct ptyty boiska. Bardzo wa .nym 
adaniem do zrobienie jest odwodnienie boiska. 

Tak wi~c inwestycja b~dzie polegac na zrobieniu biezni, modernizacji boiska 
i od odnieniu calego terenu. 

2a przyj~cieT11 uchwaly glosowano jednomyslnie. 
Uchwala w zalctczeniu. 

Ad. 4. Zamkniftcie obrad. 
Vi zwiqzku z wyczerpaoiem porz'ldku obrad przewodnicz'tcy Rady Miejskiej 
zamko'll obrady esji Rady Mi jskiej Chojnowa. lednoczesnie podzi~kowal 

radnym i go' ciom za udziat w obradach. Obrady zakon zooo 0 godz. 16.05. 

Przewodnicz~cy 

Rady Miejski r hojnowa 

Jan 

Protokolowala: lv/aria 2m· islwi· ka 


