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Protok61 nr XLI/14
 

z sesji Rady Miejskiej Chojnowa
 
z dnia 29 maja 2014 r.
 

XLI ses'~ Rady Miejskiej Chojnowa otworzyl przewodnicz'lcy Rady Jan Skowronski. 
o rady rozpoczE(to 0 godz. 13.00. Po powitaniu radnych i gosci przewodnicZl\.cy 
t\¥ierdzil, ze na ustawowy stan 15 radnych na sah jest 15 radnych, co stanm i 

quorum, przy kt6rym Rada moze obradowac. 

poz Rady w sesji uczestniczyli m.in.: 
1. Jan Serkies - Burmistrz Miasta hojnowa 
2. Brygida Mytkowska - Sekretarz iasta Chojnowa 
3. Bogumila Truta - Skarbnik Miasta hojnowa 
4. Edward Kosnik - dyrektor C· GKiM 
5. Boleslaw Jakubiak - kierownik Przychodni Rejonowej w hojnowie 
6. Jaroslaw Kaminski - kierowni rewencji KP w Chojnowie 
7. Elzbieta Borysewicz - dyrektor hojnowie 
8. Naczelnicy Wydzial6w UrZt(du Miejskiego w Chojnowie 
9. Mieszkancy miasta 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 
Zrea1izowano. 

Ad. 2. Przedstawienie porz~dku obrad.
 
Przewodnicz'lcy Rady przedstawil zebranym porz'ldek obrad XLI sesji:
 

1. Otwarcie sesj i. 
2. Przedstawienie porz'ldku obrad. 
3. PrzyjE(cie protokol6w z poprzednich sesji: Nr XXXIXJ14 z 27 marca 2014 r.
 

i Nr XL/14 z 14 maja 2014 r.
 
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miE(dzy sesjami. 
5. Analiza stanu technicznego mienia komunalnego. 
6. Informacja 0 przygotowaniach do "Dni Chojnowa". 
7. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Statutowej. 
8. PodjE(cie uchwal:
 

a) w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnowa;
 
b) w sprawie Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Mlodzieiy Miasta
 

Chojnowa;
 
c) w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczni6w;
 
d) w sprawie przeprowadzenia kontroli w Przychodni Rejonowej
 

w Chojnowie;
 
e) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni
 

Rejonowej w Chojnowie za rok 2013;
 
f) w sprawie zmiany w budzecie Miasta Chojnowa na rok 2014.
 



9. InterpeIacje i zapytania radnych. 
10. Informacje i komunikaty Przewodnicz'lcego Rady. 
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski, informacje, oswiadczenia. 
I . prawy rozne. 
14. Zamkni~cie obrad. 

ikt Z obecnych na sali obrad nie wnios! zmian do przedstawionego porz'ldku 
obrad, w zwi'lzku z powyzszym przewodnicz'lcy Rady przystqpil do jego realizacji. 

Ad. 3. Przyj~cie protokoJ6w z poprzednic ses i: :X/14 z 27 marca 2014 r. 
i Nr XL/14 z 14 maja 2014 r. 

"Za" przyjl(ciem protokolu Nr XXXlXJ14 z 27 marca 2014 r. radni glosowali 
jednomyslnie. Na sali obrad obecnych bylo 15 . dnych. 
"Za" przyjl(ciem protoko!u Nr XL/14 z 14 maja 2014 r. radni glosowali 
jednomyslnie. Na sal1 obrad obecnych bylo 15 radnych. 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi~dzy sesjami.
 
W tym punkcie porz'ldku obrad Burmistrz Miasta przedstawi! sprawozdanie
 
z pracy w okresie od dnia 27 marca 2014 r. do dnia 28 maja 2014 r.
 

Z zakresu Wydzialu Rozwoju Gospodarczego m.in.: 
1. Kontynuowana jest przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Osrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji. 
2. Kontynuowane Set prace przy rewaloryzacji terenow zielonych przy ul.Kilinskiego 
"Morskie Oko". 
3. Zakonczono budow~ k1adki dla pieszych nad rzeket Skoret w ciCl8u ulie Raclawicka
Brzozowa. 
4. Ogloszono przetarg nieograniczony na budow~ ciCl80W pieszo-jezdnych ul.Brzozowej 
i Radawickiej w celu poletezenia uk1adu komunikaeyjnego pieszego z k1adket nad Skoret. 
5. Rozpocz~to remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej or 4. 
6. Rozstrzygni€(to przetarg na utrzymanie terenow zielonyeh ogloszony w 4 cz€(sciach, 
w wyniku ktorego podpisano umowy z trzema wykonawcami - Property Konsulting 
z Wolowa, ALER z Lubina i Agro-Swit z Choeianowa. 
7. Zamontowano ogrod zabaw przy ul.Witosa. 
8. Zamowiono 15 lawek parkowych do zamontowania w rejonach terenow zielonyeh. 
9. Przeprowadzono naprawy czetstkowe nawierzehni drog miejskieh. 
10. Rozpoez~to praee zwietzane z odnowieniem oznakowania poziomego przejsc dla pieszyeh. 
11. Wprowadzono nowe organizaeje ruchu drogowego na nast€(pujetcych ulicaeh:
 
- ul. Poiniakow - miejsce postojowe dla niepe1nosprawnyeh;
 
- ul. Konarskiego - dopuszczenie ruchu w dniach sobota, niedziela i swi((ta;
 
- ul. Po1udniowa - ograniezenie do 3,5 1.
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12. Tlwa koszenie traw na miejskich terenach zielonych, ogrodach zabaw, przy rzece Skorze. 
13. Zatrudniono w ramach prac interwencyjnych i robot publicznych 13 osob na okres 
6 miesi~cy, ktore m.in. wykonujq prace gospodarcze w instytucjach ina terenach miejskich. 

Z z. kresu Wydzialu Gospodarki Gruntami i Ochrony Srodowiska . 
I. "" rzedano w drodze bezprzetargowej: 
- na eliZ dotychczasowych najemcow 3 lokale mieszkalne z zastosowaniem 
obowiqzujqcych bonifikat, na tqcznq kwot~ 31.045 z1. 
- dzi 1 .~ na popraw~ warunkow zagospodarowania nieruchomosci przyleglej prz 
uL Okrzci za kwot~ 24.600 z1. 
2. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano:
 
- dzialk~ pod zabudow~ mieszkaniowqjednorodzinnq przy ul.Witosa za kwot~ 70.000 zl.
 
- nielUchomosc zabudowanq budynkiem magazynowym przy ul. Fabrycznej za kwot~ 93.030 zl
 
3. Ogloszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz:
 
- dziatek pod zabudowf( mieszkaniowq przy ul. Slowianskiej, ul Rejtana i ul. Mlynarskiej,
 
- lokalu mieszkalnego przy ul Rynek 34/5,
 
- lokalu u:z:ytkowego przy ul. Witosa 17,
 
- 10kalu u:z:ytkowego przy ul. Kolejowej 13,
 
- dzialki niezabudowanej przcznaczonej pod usrugi komercyjne przy ul. Samorzqdowej,
 
4. Ogtoszono przetarg na sprzcdaz dzialki obj~tej granicami Legnickiej Specjalnej Strefy
 
Ekonomicznej przy uI.Lu:Z:yckicj. Podstref'a Chojnow powstala w 2006 L, na mocy
 
rozporzqdzenia Rady Ministrow z 16 X 2006r. w sprawie Legnickiej Specjalnej Strefy
 
Ekonomicznej na dziatkach 0 lqcznej powicrzchni 6,4766 ha, bf(dqcych wlasnosciq
 
Gminy Miejskiej Chojnow, w rejonie ul. Luzyckiej i ul. Okrzei w celu zwi~kszenia
 

atrakcyjnosci ofert inwestycyjnych.
 
Pierwszym inwestorem na terenie strefy byla Firma Impel-Perfekta Sp. z 0.0. z siedzibq
 
we Wroclawiu, swiadczqca uslugi pralnjczc, ktora nabyla gnmty 0 powierzchni 1.7907 ha.
 
W 2008 r. grunty obj~te granicami podstrefy Chojnow 0 powierlchni 1,5753 ha nabyla
 
dzialajqca w Chojnowie polska firma FEERUM S.A., oparta na kapitale polskim,
 
produkujqca m.in.: suszarnie zbo:lowe, silosy, przcnosniki.
 

Uchwalq Rady Miejskiej Chojnowa w 2010 r. powif(kszono obszar chojnowskiej strefy 
o dziatk~ ill 22/59 przy ul. Kraszewskiego 0 pow. 2,3657 ha. Obecnie obszar Podstrefy Chojnow 
to 5,4763 ha, w tym 3,1106 ha przy lIl. Luzyckiej i 2,3657 ha przy ul. Kraszewskiego. 

W dniu 14 Ii pca br. odbf(dzie s if( drugi przetarg na sprzeda:z: nieruchomosci polo:z:onej 
przy ul. Lu:z:yckiej, na kt6rct zgodnie z przepisami, 3 czerwca przeprowadzone bf(d't 
rokowania w celu wylonienia przcdsif(biorcy na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
dzialalnosci gospodarczej. 

Kolejny etap dzialan zmierzajqcych do rozwoju naszej podstrefy, to przeprowadzenie 
procedury wl'tczenia terenow 0 powierzchni 7 ha poto:z:onych przy ul.Parkowej, kt6re 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta ujf(te Sq jako tereny 
zabudowy produkcyjnej i przemyslowej. 
5. Zawarto 3 umowy dzier:z:awy gruntu z przeznaczeniem na ogrody przydomowe. 
6. Wydano zawiadomienie 0 ustaleniu numeru pou;qdkowego dla nieruchomosci 
poto:z:onej przy ul. Fabrycznej oraz wydano zgodf( na wykreslenie hipoteki ustanowionej 
w zwi'tzku z zastosowanie bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego przy u1.Legnickiej. 
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7. Wydano decyzj~ na podzial dzialki przy ul.Legnickiej z urz~du w celu wydzielenia 
dzialek przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu. 
8. Wydano 5 postanowien pozytywnie opiniuj'\.cych podzialy dzialek, pod wzgl~dcm 

zgodnosci z planem zagospodarowania przestrzennego miasta. 
9. Wy . no 19 wypis6w z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 
10. ffiilla nic wykonala prawa pierwokupu wynosz'\.cego ~ udziaru w nieru hornosci 
zabudowanej budynkiem w stanie surowym otwartyrn polozonej przy ul.Broniewskiego 
o pO\VierLChni 1017 m2, stanowi'\.cej wlasnosc osoby fizycznej za cen~ 80.000 7.1., 
a 7.bywanego na rzecz osoby fizycznej. 
11. Z zakresu nadzoru nad gospodark'\. drzewostanem: 
- przy ul. Zlotoryjskiej - wydano decyzj~ zezwalaj'\.c'l na usuni~cie uschni~tego drzewa 
gatunku kasztanowiec, dla osoby fizyczGej z obowl'lzkiem nasadzenia 2 drzew, 
- przy ul.Legnickiej - wydano decyzj~ zezwalaj<tcq na usuni~cie zagrazaj'lcego drzewa 
gatunku kasztanowiec, dla osoby fizycznej z obowiqzkim nasadzenia 2 drzew 
- przy ul.Reja - wydano decyzj~ zC7.walajQcq na usuni~cie zagrazajClcych dr cw gatunku 
wierzba i jesion, dla osoby fizycznej z obowiclzkiern nasadzenia 4 drzew, 
- przy ul.Kosciuszki - wydano dccyzj~ zezwalaj'\.c'\. lila usuni~cie 2 drzew gatunku swierk 
koliduj'lcych z budowCl budynku mieszkalnego, dla osoby prawnej, 
- przy ul.Radawickiej - wydano decyzj~ ze~ walajqc'l na l:.lsuni~cie uschni~tego drzewa 
gatunku wierzba, dla osoby fizycznej z obowiQzkiem nasadzenia 2 drzew. 

Z zakresu Wydziatu Spraw Obywatelskich m.in.: 
I. Dodatki mieszkaniowe: pr7.yj~to 93 wnioski 0 przyznanie dodatku micszkaniowego; 
rozpatrzono 79 wniosk6w prLyz.najClc dodatki mieszkaniowe na kwott:( 14.794,31 zl (wydano 
76 decyzji pozytywnych i 3 decyzje negatywne). Wyplacono dodatki mieszkaniowe na 
kwot~ 93.600,89 z1. 
2. Dodatki energetYC/'.ne: przyj~to 88 wniosk6w 0 przyznanie dodatku energetycznego, 
rozpatrzono 84 wnioski przyznaj QC dodatki na kwot~ 1.415,12 zt. 
2. Dowody osobiste: przyj~to 285 wniosk6w, wydano 274 dowody osobiste. 

Z zakresu Urz'(du Stanu Cywilnego m.in.: 
1. Wydano: 16 decyzji administracyjnych, 3 zaswiadczenia do zawarCla zwiClZku 
malzenskiego zagranic'l., 14 zaswiadczen do slubu konkordatowego. 
2. Sporz'ldzono: 2 akty urodzenia, 12 akt6w malzenstwa, 12 aktow zgonu. 
3. Zalatwiono: 124 sprawy z biurem ewidencji ludnosci i USC, 2 korespondencje 
konsularne, 215 wniosk6w 0 wydanie odpis6w z akt stanu cywilnego. 
4. Sprawdzono okoto 280 wniosk6w 0 wydanie dowodu osobistego. 
5. Zorganizowano jubileusz malZenstwa. 
6. Wyslano wniosek do Prezydenta RP 0 nadanie medalu za drugoletnie pOZycie malzenskie. 

Z zakresu Wydzialu Organizacyjnego, Oswiaty i Zdrowia m.in.: 
Zarz'ldzenia dotyczyly: 
1. Wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizacj~ zadan publicznych na terenie 
miasta Chojnowa w 2014 roku; 
2. Przedstawienia rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budzetu Miasta 
Chojnowa za rok 2013. 
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3. Przeznaczenia do sprzedazy na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, bt~da,eego 

wlasnosci'l. Gminy Miejskiej Chojn6w, mieszcz'l.cego sit:( w budynku polozonym przy 
ul.Legnickiej 17 oraz ogl'oszenie wykazu. 
4. Zmiany w budzecie Miasta Choinowa na rok 2014. 
5. miany ukfadu wykonawczego do uchwaly Nr XXXIX/199/14 z dnia 27 marca 20 14r.; 
6. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury, tj. Miejskiego Osrodka 
Kultu, portu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego za 201 r.I 

7. Przeznaczenia do oddania w dzierzawt:( na czas nieoznaczony nieruchomosci polozonej 
w Ch 1nowie przy ul.Grodzkiej - czt:(sc dzialki nr 271/4 (targowisko micjskie); 
8. Wy-Lnaczenia obwodowej komisji wyborczej dJa ce16w glosowania korespondencyjnego 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego za a,dzonych na dzien 25 maja 2014r.; 
9. Przeznaczenia do oddania w dzierzawt:( na 'zas nieoznaczony nieruchomosci polozonej 
w Chojnowie przy ul.Wojska Polskiego - czt:(sc dzia~ki nr 6/16. 
10. Ustanowienia operator6w obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego 
obshIgi informatycznej w wyborach do Parlamcntu Europejskiego zarz'l.dzonych na dzien 
25 maja 2914r.; 
11. Przeznaczenia do sprzedazy na rzecz najemc6w lokali mieszkalnych, bt:(d'l.cych 
wlasnosci'l. Gminy Miejskiej Chojn6w, mieszcz<:tcych sit:( w budynkach polozonych przy 
ul.Chmielnej 21, ul.Malachowskiego 2, ul.Kolejowej 29 oraz ogloszenia wykazu; 
12. Przeznaczenia do sprzedazy w formie przetargu prawa uzytkowania wieczystego 
nieruchomosci niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 22/53, polozonej 
w obrt:(bie 2 miasta Chojnowa (w rejonie ul.Fabrycznej) oraz ogloszenia jej wykazu; 
13. Przeznaczenia do sprzedazy w formie przetargu nieruchomosci zabudowanej 
garazem, oznaczonej numerem geodezyjnym 33/13, polozonej w obrt:(bie 4 miasta 
Chojnowa przy ul.Witosa wraz z udzialem 1/11 we wlasnosci dzialki nr 33/28 oraz 
ogloszenia jej wykazu; 
14. Wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizacjt:( zadan publicznych na terenie
 
miasta Chojnowa w 2014roku;
 
1S. Przeznaczenia do sprzedazy w formie przetargu nieruchomosci niezabudowanej,
 
oznaczonej numerem geodezyjnym 175/6, polozonej w obrt:(bie 4 miasta Chojnowa przy
 
ul.Legnickiej oraz ogloszenia jej wykazu;
 
16. Powolania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie do przeprowadzenia 
wybor6w posI6w do Parlamentu Europejskiego zarz'l.dzonych na dzien 2S maja 2014r.; 
17. Zmiany regulaminu zam6wien publicznych 0 wartosci nie przekraczaj'l.cej wyrazonej 
w zlotych r6wnowartosci kwoty, 0 kt6rej mowa wart. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamowiell 
publicznych, w zwi'l.zku z nowelizacj'l. przepisow; 
18. Przeznaczenia do sprzedazy na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, bt:(d'l.cego 
wlasnosci'l. Gminy Miejskiej Chojn6w, mieszcz'l.cego sit:( w budynku polozonym przy 
ul. Piotra Skargi 14 oraz ogl'oszcnia wykazu; 
19. Zmiany ukladu wykonawczego do uchwaly Nr XL/202/14 z dnia 14 maja 20 14r.; 
20. Upowaznienia do prowadzenia postt:(powan dotycz'l.cych ustalania i wyplaty zasiIk6w 
dla opiekun6w i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach; 

Radny Mariusz Kowalczyk zwrocil sil;( z prosb'l, aby ogrody zabaw na terenie 
miasta posiadaly hustawki z koszyczkami - dla malych dzieci do lat 3. Istniej<tce 
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place zabaw me majq takich urzqdzen. Jest to prosba od wielu mieszkaricow 
Chojnowa. 

Burmistrz w odpowiedzi poinformowal, ze do niego tez dotarly takie s gnary i .liZ 
na pIa ach zabaw przy "Morskim Oku" (ul. Kiliriskiego) i na placu pr y MOK iR, 
b 't.zain ~talowane hustawki dla malych dzieci (z koszami). 

A • aliza stanu technicznego mienia komunalnego. 
Bunnistrz Miasta przedstawil inforrnacj~ 0 stanie technicznym mienia komunalnego 
Gminy Miejskiej Chojnow. 
Majqc na wzgl~dzie stan techniczny biekto rniejskich oraz infrastruktury 
drogowej, wodno-kanalizacyjnej oraz oswietlenia drogowego, prowadzone Sq od 
lat inwestycje poprawiajqce wizerunek miasta. 
Mi~dzy innymi wykonano remonty budynkow uZytecznosci publicznej - Biblioteka 
Miejska, Muzeum Regionalne, Baszta Tkaczy Dom Schrama, Gimnazja nr I i 2., 
Przedszkole Miejskie nr 3. Prowadzona jest przebudowa i rozbudowa Miejskiego 
Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Wybudowano basen kryty przy Szkole 
Podstawowej nr 4, boiska wielofunkcyjnc - przy Szkole Podstaw wej nr 3, przy 
Ginmazjum nr 2, na stadionie miejskim oraz zespol boisk Orlik 2012. 
Wyremontowano sale gimnastyczne w obu girnnazjach. Prowadzony jest remont 
kapitalny sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4. Stan techniczny wyzcj 
wymienionych obiektow nalezy okreSlic jako dobry. 
Gmina Miejska Chojnow jest wlascicielem 22 km. drog. Sq to drogi gminne. W tej 
liczbic zawierajq si~: 

- drogi 0 nawierzchni nieulepszonej (gruntowe, szutrowe) - 3 km 
- drogi 0 nawierzchni ulepszonej (asfalt, bruk granitowy, polbruk) - 19 km 
Drogi nowe - w dobrym i bardzo dobrym stanie: 
wybudowane zostaly drogi w ulicach: Samorzqdowej, Luiyckiej, Nowej, Kazimierza 
Wielkiego, Zeromskiego, Tuwima, RzemieSlniczej, Bohaterow Powstania Warszawskiego, 
Bielawskiej (do ul. Dqbrowskiego), Orzeszkowej, Konopnickiej. 
Przeprowadzono Rewitalizacj~ Rynku, w ramach ktorej wykonano nawierzchnie 
ulic i chodnikow Rynku, ul. Grottgera, Sciegiennego. 
W czerwcu rozpocz~ta zostanie budowa nawierzchni ul. Krotkiej. W ramach prac 
interwencyjnych wymieniono nawierzchnie wielu chodnikow ulic gminnych. 
Drogi wymagajqce remontu nawierzchni: 
ulice: Witosa, Malachowskiego, Wolnosci (od mostu nad rzekq do ul. Kilinskiego), 
Sienkiewicza, Krasickiego, Slowackiego. 
Drogi do budowy (ulice 0 nawierzchni gruntowej): 
ulice: Poludniowa, Rejtana, Reymonta, Ogrodowa, Brzozowa, Radawicka, cz~sc 

Broniewskiego Guz wykonane projekty techniczne), oraz Bielawska (od Dqbrowskiego 
do Kusocinskiego) Solskiego (w obr~bie osiedla domow jednorodzinnych) 
Rozana, Tulipanowa, Slowiailska. 

6 



i 

Kladka dla pieszych nad rzekq Skora w ciqgu ul. Grodzkiej jest w stanie dobrym.
 
W roku 2007 przeprowadzono remont kapitalny kladki, a w roku 2013 - malowanie
 
konstrukcji stalowych.
 
Wy udowano nowq kladkt( dla pieszych nad rzekq w ciqgu ulic BrzQz wa
 

adawicka, 0 konstrukcji stalowo-drewnianej, kt6ra zastqpila kladkt( zelbetowq 
t w. ,zlamany most", zagrazaj'lcy bezpieczenstwu uzytkownik6w. 
O' i tlenie drogowe w miescie w cZt(sci jest wlasnosciq gminy. Jego stan 
techniczny jest dobry. Od 2012 roku wybudowano sieci oswietlenia w ulicach: 

snyka, Poludniowej, Kiliilskiego (od ul. Grunwaldzkiej do Legnickiej), Kochanowskiego. 
Gohater6w Powstania Warszawskiego, ielawskiej, Luzyckiej, Wyspianskiego, 
Sempolowskiej, Kr6tkiej, Zielonej, Brzozowej. 
Ponadto wymieniono 13 slup6w oswietlenia p ul. Kilinskiego oraz wit(kszosc 
opraw oswietleniowych (z rtt(ciowych na bardzi .i ekonomiczne - sodowe). 
W ramach Rewaloryzacji Rynku vvymieniono oswietlenie uliczne w ulicach: Rynek, 
Sciegiennego, Legnicka (do Reja); Grottgera, I lmielnej (do PI. Zamkowego). 
Konserwacjq i utrzymaniem w dobrym stanie oswietlenia w miescie zajmujq sit( 
finny wybrane w przetargach nieograniczonych. 
W biezqcym roku wybudowane ostanq sieci oswietlenia drogowego w ulicach: 
Samorz'ldowa (aleja lipowa), Sikorskiego (garaze), aleja g16wna Parku Piastowskiego, 
Bielawska-Solskiego (osiedle dom6w jednorodzinnych). 
Sieci wodociqgowe jak r6wniez kanalizacyjne zarzqdzane Sq przez hZ KiM
Oddzial Wodociqg6w i Kanalizacji. 
Miasto wyposazone jest w: 
- sieci wodociqgowe - 26,1 km 
- sieci kanalizacj i sanitamej - 33,9 km. 
W celu poprawienia stanu sieci wod-kan wymieniono rurociqgi w ulicach: 
Bielawskiej (od stacji uzdatniania wody do ul. Chmielnej), Zeromskiego, 
Sk1odowskiej-Curie, Spacerowej, Zlotoryjskiej, Cichej, Mtynarskiej, Kr610wej 
Jadwigi, Skargi, Chmielnej, Sciegiennego, Rejtana, Legnickiej, Kolejowej. 
Wybudowano nowe sieci w rejonie ulic: Asnyka, Poludniowej i Zlotoryjskiej. 
Przebudowy i wymiany wyrnagajq sieci w ulicach: Mickiewicza, Witosa, 
Malachowskiego, Bohater6w Getta Warszawskiego, Niemcewicza, D'lbrowskiego 
(od Bielawskiej do Reymonta), Sienkiewicza, Krasickiego, Slowackiego. 
Stan techniczny Stacji uzdatniania wody zostal znacznie poprawiony dzit(ki 
przeprowadzonym remontom. Prace modemizacyjne Sq kontynuowane. 
Miejska oczyszczalnia sciek6w jest sukcesywnie modernizowana. 
Budynki komunalne i socjalne. 
Miasto jest wlascicielem 55 budynk6w, wsp61wlascicielem 230. Dwa budynki 
wy1qczono z ekspJoatacji. 
W sklad substancji mieszkaniowej miasta wchodzq budynki stare (najczt(sciej 
z okresu przedwojennego) oraz budynki nowsze. W latach 2005-2006 wybudowany 
zosta1 budynek socjalny przy ul. Zlotoryjskiej. Stan budynk6w jest bardzo 
zr6znicowany - od dobrego (budynki nowe) az do niezadowalajqcego. 
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Zarz'1dzaj'1cy zasobami mieszkaniowymi Oddzial Budynk6w Mieszkalnych ChZGKiM. 
przeprowadza niezbt:idne remonty, wykazane w opracowaniu zlozonym Komisji 

ewizyjnej Rady Miejskiej. 
W kwestii niezbt:idnych remont6w wielorodzinnych budynk6w mieszkalnych 
nakzy stwierdzic, ze decyzje 0 ich przeprowadzeniu podejmowac mUS-'1 

, 61,ot mieszkaniowe odpowiednimi uchwalami. 
S an techniczlly budynk6w jest badany i okreSlany w rocznych i pit:icioletnich 
obowiqzkowych przegl'1dach budow]anych przez osoby do tego uprawnione i odnotowywane 
w ksi'1zkach obiekt6w budowlanych. 

a terenie miasta usytuowanych jest 18 ogrod6w zabaw. lch stan techniczny jest 
dobry. Wszelkie uszkodzcnia naprawiane S'1 na b'ez'1co. 
Mienie komunalne znajduj'1ce si~ na Cmentarzu Komunalnym: 
Budynek kaplicy cmentamej oraz budynek z chlodni'1 S'1 po remoncie. Ich stan 
techniczny jest dobry. Siec wodociqgowa OT3Z pr yl'1cza i punkty czerpania wody, 
oswietlenie i ogrodzenie cmentarza S'1 w stanie dobrym. Wykonane w 2012 oraz 
w 2013 r. alejki cmentame - stan bardzo dobry. Pozostale ciqg~ piesze - a1ejki gruntowe 
wymagaj'1 utwardzenia. Budynek adminisrracyjny i gospodarczy wymagaj'1remontu. 

Radny Czeslaw Podhorodecki zabieraj'1c glos powiedzial, ze po opadach deszczu
 
w ostatnim okresie mozna by!o w mieScie zauwazyc miejsca, gdzie woda si~
 

zbiera. Nast~pnie zwr6cil si~ z pytaniami, czy podczas planowanej analizy b~dzie
 

brana pod uwagt:i kwestia udrazniania kanal6w burzowych, jeSli nie - na1ezaloby je
 
poszerzyc i czy zrobiono przeg1'1d ulic i chodnik6w po ostatnich u1ewach?
 
Nast~pnie zaproponowal, aby zastanowic si~ nad wybudowaniem kolejnego
 
malego budynku socjalnego. Zdaniem radnego 1epiej jest wybudowac nowy
 
budynek, niz remontowac stare.
 

Burmistrz wyjasnil, ze przy projektowaniu bierze sit:i pod uwag~ przekroje rur,
 
ktore obecnie S'1 zdecydowanie wi~ksze. Rowniez zlewnia w ulicach: Reja,
 
Szpita1na i Pozniak6w bt:idzie modemizowana w momencie remontu kanalizacji
 
w tym rejonie. W mieScie juz wykonano kilka studni, co spowodowa!o, ze podczas
 
opad6w, wody w micScie jest znacznie mniej.
 
Natomiastjdli chodzi 0 budynek socjalny Sq.Juz wst~pne rozmowy w jaki spos6b,
 
z jakich konstrukcji, z jakich material6w go wybudowac.
 
Doda!, ze remonty przeprowadzane S'1 w budynkach komunalnych, gdzie
 
wlascicielami S'1 osoby prywatne i ewentualnie kilka lokali nalezy do miasta.
 
ChZGKiM na biez'1co robi przegl'1dy ulic i chodnik6w. Jednakze po ostatnich
 
intensywnych opadach stwierdzono, ze w wielu studniach S'1 uszkodzone dennice,
 
kt6re nalezy naprawic, aby unikn'lc zamulen sieci kanalizacyjnej.
 

Przewodnicz'1cy Rady podzi~kowal sluzbom bunnistrza za przygotowanie
 
obszemego materialu dotycz'lcego mienia komunalnego.
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Ad. 6. Informacja 0 przygotowaniach do "Dni Chojnowa". 
Pani Miroslawa Kaminska, Insp. UM, przedstawila infonnacjt( 0 przygotowaniach 
do Dni Chojnowa 2014. 
Przyg t wania do Dni Chojnowa 2014 Miejski Osrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chojn wie rozpoczql juz w styczniu. W pierwszej kolejnosci wybrana zostala 
b iaz a muzyczna, ktora w tym roku urozmaici obchody swit(ta naszego miasta 
- jest niq zespol PECTUS. Wybor zespolu pozwolil na rozpoczt(cie poszukiwan 
dostawcy sceny, oswietlenia i naglosnienia oraz firmy zajmujqcej sit( ochronq 
lmprezy. 
Przeprowadzone negocjacje cenowe wylonily nast pujqcych dostawcow usll;lg: 
- scent(, oswietlenie i naglosnienie dostar zy i obs· firma MK MUSI z Gorzowa 
Wie1kopolskiego, 
- cateringiem i urzqdzeniami zabawowymi d1a dzieci zajmie sit( finna MILMA, 
- ochront( zapewni DZG DOZORB 
- telebim na pierwszy dzien wraz z kamerq finna BESCO) 
- ochront( medycznq finna DAN-M D 
- przenosne toalety i ploty wygradzajqce finna TOI-TOr. 
Pod koniec 1utego i na poczqtku marca MOKSiR wystqpil 0 zgodt( bqdz opinit( 
dot. organizacji imprezy do wszystkich stosownych sluzb. 
Dokumenty zlozone zostaly do: 
- Komendy Miejskiej Policji w Legnicy - ws. organizacji lmprezy masoweJ 
(pierwszy dzien obchod6w w Rynku miasta), 
- Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, Wydzial uchu Drogowego - ws. akceptacji 
dla proponowanego zamknit(cia drog w czasie organizacji imprezy, 
- Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozamej w Legnicy - ws. organizacji 
zabezpieczenia p.poz. imprezy, drog ewakuacji itp. 
- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemi010gicznej w Legnicy - ws. zabezpieczenia 
sanitan1ego imprezy, 
- Pogotowia Ratunkowego w Legnicy - ws. zabezpieczenia medycznego, 
- Starostwa Powiatowego w Legnicy, wydzial drog - ws. opinii 0 zaproponowanej 
organizacji ruchu w czasie Dni Chojnowa, 
- Burmistrza Miasta Chojnowa - 0 wydanie decyzji na organizacjt( imprezy masowej. 
Dyrektor osrodka kultury otrzymal juz pozytywne opinie od wszystkich wymienionych 
organow i jako organizator ubezpieczyl imprezt( od odpowiedzialnosci cywilnej. 
Na podstawie przedstawionych dokumentow Bunnistrz wydal decyzjt( zezwalajqcq 
na przeprowadzenie Dni Chojnowa jako imprezy masowej. 
Miejski Osrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zawarl umowy ze wszystkimi 
zaproszonymi z zewnqtrz artystami i wykonawcami. 
W czasie tegorocznych dni miasta zaprezentujq sit( pie!Wszego dnia oprocz oczywiscie 
gwiazdy Zespolu Pectus - przedszkolaki w osiemnastej juz BAMBINIADZIE, 
mlodzi lokalni tancerze i wokalisci, Orkiestra Dt(ta Gminy Milkowice oraz zespol 
BLUE BAND. W KOTowodzie, jak kazdego Toku, pomaszerujq chojnowskie 
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szkoly; tym razem inspiracj'l dla stroj6w ma bye Chojn6w sprzed wiek6w, wczoraj
 
i w przyszlosci.
 
Drugi dzien to zespoly: ROK STARSI, POLISH FICTION, SOLEO, YL MAT.
 
kapela SWOJACY i ich gose - zesp6l folklorystyczny MACIERZANKI.
 
Z plakatami zapowiadaj'lcymi imprez~ mozecie si~ Panstwo juz zapoznae - S2l
 
dost«pne dla mieszkanc6w na slupach i tabhcach ogloszen.
 
Dniom ojnowa tradycyjnie towarzysz'l inne imprezy kulturaln . Organizacj'l
 
Festiwalu Tkactwa j R~kodziela Artystycznego zajmuje si~ pani Zofia Kasprzak.
 
Nadzor nad Dyktandem chojnowskim pelnie b~dzie pan Stanislaw Horodecki.
 
Przeprowadzeniem tradycyjnego juz tumieju b dza sportowego zajmuje si~ pan
 
Henryk Wisniewski, turnieju tenisa ziemnego pan Andrzej isarski, a turnieju
 
Zak6w pan Rabanda.
 
Swoje propozycje uswietniaj'lce obchody Dni hojnowa przygotowaly r6wniez
 
Miejska Biblioteka Publiczna - b~dzie to pasowanie na czytelnika oraz Muzeum
 
Regionalne, kt6re zaproponuje wystawe( grupy tkackiej WATEK i promocj~
 

ksi'lzki "Chojnowianie znani i zasluzeni cz. 1".
 

Ad. 7. Sprawozdanie z dzialalnosci _ misji Statutowej.
 
Przewodniczqcy Komisji Statutowej, radny Maciej Ciesla przedstawil sprawozdanie
 
z dzialalnosci komisj i.
 
"Komisja Statutowa powolana zostala uchwalq Rady Miejskiej Chojnowa z dnia
 
23 stycznia 20 14r. jako komisja dorazna, zgodnie z postanowieniami zawartyrni
 
w Statucie Miasta Chojnowa § 17ust. 6.
 
W sklad osobowy Komisji Statutowej zostali powolani radni: Danuta Michnej,
 
Agnieszka Demianczuk - zast~pca przewodniczqcego komisji, Jacek Chopkowicz,
 
Czeslaw Podhorodecki, Macicj CieSla - przewodnicz'lcy komisji.
 
Zadanie komisji okreslone zostalo w uchwale nr XXXVI/l83113 Rady Miejskiej
 
Chojnowa z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie rozpatrzenia wniosku dotycz'lcego
 
zmiany Statutu Miasta Chojnowa.
 
Do prac komisji wplyn~ly r6wniez propozycje nowelizacji Statutu Miasta
 
Chojnowa, kt6rych autorem byl radny Jerzy Poznar.
 
W toku swoich prac, bior'l pod uwag~ dost~pne materialy prawne, opinie oraz
 
propozycje. Komisja wypracowala propozycje zmian Statutu Miasta Chojnowa,
 
kt6re zostaly uj~te w projekcie uchwaly w sprawie zmian Statutu Miasta
 
Chojnowa. Z projektem uchwaly zostaly zapoznane wszystkie komisje stale
 
dzialaj'lce przy Radzie Miejskiej Chojnowa. Zadna z komisji nie wniosla
 
sprzeciwu i wszystkie poparly projekt uchwaly.
 
Zmiany dotyczq: § 35 ust. 2; § 39 ust. 7; § 57 ust. 1 pkt. 5; § 57 ust. 4 i 5; § 69 ust. 1". '
 
W imieniu komisji podzi~kowal nadzorowi prawnemu lJrz~du Miejskiego w Chojnowie
 
za pomoc w sprawach fonnalno-prawnych dotycz'lcych powyzszej uchwaly.
 
Nastf(pnie podzi~kowal czlonkom komisji za prac~, rzetelne i merytoryczne
 
podejscie do rozpatrywanych problem6w.
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Przewodnicz'lcy rady ogiosii 20.minutow'l przerw<:(. Po przerwie na sali obrad na 
ustawowy stan 15 radnych obecnych byio 15 radnych. 

d. 8.. odj~cie uchwal. 
W m punkcie porz'ldku obrad przewodnicz'lcy Rady przeds awil projekty 
I ~ at, nast<:(pnie przystqpiono do glosowania. Podczas realizacji tego punktu na 

ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sali byio 15 radnych. 

a) Uchwala Nr XLII203114 w sprawic zmiany Statutu Miasta Chojnowa; 
" przyj<:(ciem uchwaiy glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali 

obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 15 radnych. 
Uchwaia w za1'lczeniu. 

b)	 Uchwala Nr XL1/204/14 w sprawie Programu Wspierania Uzdolnionych 
Dzieci i MlodzieZy Miasta hojnowa; 

"Za" przyj<:(ciem uchwaiy giosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali 
obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych byio 15 radnych. 
Uchwala w zal'lczeniu. 

c)	 Uchwala Nr XLII20SI14 w sprawie zasad udzielania stypendium dla 
uczni6w; 

"Za" przyj<:(ciem uchwaly glosowalo 12 radnych, przy 1 glosie "przeciwnym" 
i 2 glosach "wstrzymuj'lcych si<:(". Podczas glosowania na sali obrad na ustawowy 
stan 15 radnych obecnych byio 15 radnych. 
Uchwara w zai'lczeniu. 

d)	 Uchwala Nr XL1/206/14 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Przychodni 
Rejonowej w Chojnowie; 

"Za" przyj<:(ciem uchwaly giosowalo 14 radnych, przy 1 glosie "wstrzymuj'lcym 
si<:(". Podczas giosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych 
bylo 15 radnych. 
Uchwara w za1'lczeniu. 

e)	 Uchwala Nr XL1/207/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za rok 2013; 

"Za" przyj<:(ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali 
obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 15 radnych. 
Uchwala w za1'lczeniu. 

f)	 Uchwala Nr XL1/208/14 w sprawle zmIany w budzecie Miasta 
Chojnowa na rok 2014; 
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"Za" przyj~ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali
 
obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 15 radnych.
 
Uchwala w zahtczeniu.
 

d J te p lacje i zapytania radnych. 
R dny Andrzej Matuszewski zwr6cil si~ z pytaniem do burrnistrza, czy star zy 
zaplanowanych srodk6w finansowych (790.000 zl) na zadanie inwestycyjne pn.
 
,Budowa i modemizacja ciqg6w komunikacyjnych i pieszych m.in. w ulicach:
 
Kr6tka, Poludniowa i Rejtana"?
 

Burrnistrz wyjasnil, ze na dzien dzisiejszy wiad mym jest ze robiona jest ul.
 
Kr6tka i chodniki przy ul. Szpitalnej (po obu stronach) oraz chodnik przy ul.
 
Wojska Polskiego.
 
Kolejny przetarg wyloni wykonawc~ ciqgu pie z -jezdnego od ul. Paderewskiego
 
do ul. Radawickiej.
 
Natomiast, gdy chodzi 0 ul. Rejtana, to pojawil si~ inwestor, kt6ry zainteresowany
 
jest kupnem terenu przy tej ulicy pod budownictwo mieszkaniowe. Przetarg
 
odb~dzie si~ w przyszlym miesi'lcu. W przypadku sprzedazy ww. terenu i ze
 
wzgl~du na prace budowlane, kt6re jeszcze w biez'lcyrn roku b~d'l rozpocz~te 

inwestycja zwi'lzana z remontem ul. Rejtana zostanie przelozona na nast~pny rok.
 
Ulica Poludniowa r6wniez zostanie wykonana, jednakze w p6zniejszyrn terrninie.
 

Radny Czeslaw Podhorodecki zwr6cil si~ z pytaniem, czy przy nowej kladce
 
b~dzie robiony jeszcze w tyro raku ciqg pieszy?
 

Bunnistrz wyjasnil, ze miasto jest juz na etapie ogloszenia przetargu
 
i w poniedzialek nastqpi otwarcie ofert, natomiast terrnin wykonania kladki to
 
30.08.2014 r.
 

Ad. 10. Informacje i komunikaty przewodnicz~cegoRady. 
Przewodnicz'lcy Rady zaprasil wszystkich radnych do udzialu w korowodzie 
z okazji rozpocz~cia "Dni Chojnowa" - pocz'ltek 0 godz. 16.00. 
Nast~pnie przedstawil zaproszenie Kongresu Eucharystycznego Diecezji 
Legnickiej na sympozjum pt. "W trosce 0 godnosc pracy i swi~towania", kt6re 
odb~dzie si~ 9 czerwca 2014 r. w Domu Kultury "Muza" w Lubinie. 

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodnicz'lcy rady poinfonnowal, ze na poprzedniej sesji nie bylo interpelacji 
i zapytan radnych. 
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Ad. 12. Wolne wnioski, informacje i oswiadczenia. 
Radny Jerzy Poznar zloZyI pisemny wniosek do burmistrza 0 zmian~ organiz'cji 
ruchu przy ul. Fabrycznej tj. zmian~ oznakowania - zastqpienie znaku ograniczenie do 

,5 tony akiem ograniczajctcyrn pr~dkosc do 30 kmIh. Wprowadzenie powyz zych 
an \ aczny sposob usprawni ruch pod wiaduktem przy ul. Kolejowej. 

ast~pnie radny podzi~kowal burmistrzowi za napraw~ ulic miejskich. Uwaza, Z 
w biezctcyrn roku przeprowadzone naprawy Sq znaczenie lepsze niz w poprzednich 
latach. Stan uhc w miescie zdaniem radnego jest zadawalajctcy. 
)odatkowo zwrocil si~ z prosbct 0 inteIWencjl:( do Starostwa Powiatowego 0 napraw~
 

ulic powiatowych na terenie miasta.
 
Na zakonczenie zwrocil si(( z pytaniem, czy miejskie place zabaw Sq ubezpieczone od
 
odpowiedzialnosci cywilnej?
 

Burmistrz wyjasnil, ze wszystkie place na terenie miasta posiadajct atest i posiadajq
 
ksictzki obiektow, ktore corocznie Sq weryflkowanc.
 
Natomiast, gdy chodzi 0 ubezpiec:zenie plac6w pod kontemwypadkow, na chwil((
 
obecnct nie potrafi odpowiedziec. Sprawdzi to zagadnienie i prz kaze radnemu
 
informacj((.
 

Ad. 13. Sprawy roine. 
Radny Krzysztof Grzech zwr6cil si~ z pytaniem, czy b((dq wypowiadane umowy 
dzierzawy na lokale przy ul. Kolejowej (tzw. "chojnowskie jarnniki")? 

Bunnistrz wyjasnil, ze nie planuje si~ tam zadnej inwestycji. 

Radny Mariusz Kowalczyk zwrocil si~ z prosbct 0 wymuszenie na firmie 
odbierajctcej odpady z terenu miasta, aby sprzqtali po wykonanej pracy (po 
oproznieniu pojemnikow) oraz aby odstawiali pojernniki na miejsce. JednoczeSnie 
zwr6cil uwag((, ze cz~stokroc ww. firma wykonujctc swoje zadanie niszczy 
pojernniki na odpady. 

Burmistrz poinfonnowal, ze zostanct podj~te rozmowy z finnct odbierajctcct odpady. 
Jednakze zwr6cil si(( z prosbq 0 informowanie pracownikow Urz((du 0 zaistnialym 
procederze, kt6ry b((dzie natychrniast korygowany. Urzqd rna mozliwosc lctczenia 
si(( drogct satelitamct z firmq, kt6ra nakazuje natychrniast swoim pracownikom 
popraw((jakosci wykonywanej pracy. 

Radny Marek Lukaszewski zwrocil si(( z pytaniern? czy w przetargu dotyczqcyrn 
oswietlenia ulicznego zostaly uj~te ulice: Wrzosowa i LeSna? 
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Burmistrz poinfonnowal, ze obecnie nie potrafi odpowiedziec na powyzs~· 

pytanie, poniewaz trwajq prace zwiqzane z kosztorysowaniem inwestycji. 

ny Czestaw Podhorodecki zwr6cil si~ z pytaniem, czy jest moz iwo' , 
otworzenie Skladowiska Odpad6w w Bialej np. tylko dla odpad6w budowlanych? 

. t ..Iistr : oin ormowal, ze miasto czeka na zmiany rozporzqdzen, kt6rych rna 
dokonac ejm, a nast~pnie b~dq podj{(te dzialanie rnajqce na celu uruchomienie 
skladowiska w zakresie wskazanym przez prawo (rozporzqdzenia). 

Radny Andrzej Matuszewski zwr6cil si{( z pytaniem, czy srodki zarezerwowane na 
budow{( biezni lekko atletycznej Sq ostatecznGi ~'tq, czy ulegnie ona zmianie? 

Burmistrz wyjasnil, ze kwota zabezpieczona w udzecie na ww. zadanie wynika 
z kosztorysu przygotowanego do tego projektu, kt6ry zawiera budow{( biezni, 
zakupy inwestycyjne, odwodnienia calego terenu itd. tomiast ceny wszystkich 
inwestycji weryfikuje przetarg. 

Radny Andrzej Matuszewski zwr6cil si~ z prosbq 0 doposazenie chojnowskiego 
basenu w elektroniczny sprz~t do porniaru czasu podczas zawod6w sportowych, 
co umozliwi organizacj{( zawod6w w plywania na szc eblu np. wojew6dzki. 

Bunnistrz w odpowiedzi poinfonnowal, ze w perspektywie istnieje rnozliwosc 
zakupu elektronicznego sprz~tu do pomiaru czasu podczas zawod6w. Aczkolwiek 
jak b~dzie potrzeba to miasto zapewni niezb~dny sprz{(t do organizacji zawod6w 
plywackich. 

Mieszkaniec rniasta zabral glos w sprawie lokali rnieszkalnych zaproponowanych 
mu przez miasto, po uprzedniej eksmisji - przez sqd - z dotychczas zajmowanego 
mieszkania. Zdaniem mieszkanca pierwszy z proponowanych przez miasto lokali 
zast{(pczych byl zagrzybiony, a nast{(pnego Jokalu metraz byl za maly (6 rn2) dla 
niego i jego dobytku. 

Bunnistrz zwr6cil si~ do pana J6zefa Kowalskiego, insp. UM, z prosbq 
o wyjasnienie sytuacji lokalowej zwiqzanej z wczeSniej zabierajqcym glos 
mieszkancem miasta. 

Radny Jerzy Poznar zlozyl wniosek formalny 0 zakonczenie dyskusji, poniewaz 
w poruszonej sprawie jest juz wyrok sqdu i dyskusja w tym temacie jest zb{(dna. 

Burmistrz zabierajqc glos zwr6cil si{( do radnych 0 pozwolenie na wyjasnienie 
sprawy mieszkanca miasta dotyczqcej przydzialu lokalu, poniewaz sprawa 
prowadzona jest zgodnie z wyrokiem s:tdu i obowi:tzujqcyrni przepisami prawa. 
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Radny Jerzy Poznar wycofa! sw6j wniosek formalny 0 zakonczenie dyskusji. 

an J6zef Kowalski, Insp. UM, wyjasnil sprawt( przydzialu loka1u mieszkancov., l 

miasta. 
ieszkani c miasta mia! wyrokiem sqdu eksmisjt( z loka1u przy u1. \\'njska 

P 1 ki g i od miasta otrzyma! 10ka1 socja1ny przy ul. Chmie1nej. W zwiq,zku 
z ahem, ze 10ka1 by! niezamieszkany wypowiedziano umowt( najmu. Nastt(pnie 
sprawa trafi!a do sq,du i po ki1ku sprawach (r6wniez odwo!awczych), sq,d 
postanowi! wyda6 wyrok eksmisyjny, bez propozycji loka1u socja1nego. 
Dokumentacja zostala zlozona u komomika. Ze wzglt(du na obowietzujetce 
przepisy prawa, kt6re nie zezwa1aj£l. eksmisji .,na bruk", gmina zobowi£l.zana jest 
do przydzialu loka1u tymczasowego, z terminem najmu do 6 miesit(cy. 
Zaproponowano zainteresowanemu pierwszy loka1, kt6ry zostal odm6wiony 
z powodu wilgoci tam panuj£l.cej. Kotejny zapropOJi1owany 10ka1 posiada 6 m2, 
a przepisy stanowiq, ze minima1ny metraz t 5 012. W loka1u jest dostt(p do kuchni 
i wody, w loka1u jest energia elektryczna. mawiany 10ka1 spetnia nawet warunki 
10kalu socja1nego. 

Ad. 14. Zamkni~cie obrad. 
W zwi£l.zku z wyczerpaniem porz£l.dku obrad Przewodnicz£l.cy Rady Miejskiej 
zamkn£l.l obrady XLI sesji Rady Miejskiej Chojnowa. Podzit(kowal radnym 
i gosciom za udzial w obradach. Obrady zakonczono 0 godz. 15.05. 

Przewodnic ~cy 

Rady Mie·s .. hoj nowa 

Protoko!owala: Maria Zawislanska 
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