
Protok61 nr XLIII/14
 
Z sesji Rady Miejskiej Chojnowa
 

Z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

III s sj Rady Miejskiej Chojnowa otworzyl przewodnicz'tcy Rady Jan Skowronski. 
Obrad rozpocz~to 0 godz. 13.00. Po powitaniu radnych i gosci przewodniczqcy 
stwierd if.' na ustawowy stan 15 radnych na sali jest 15 radnych, co stanowi 
quorum, przy kt6rym Rada moze obradowac. 

Spoz ady w sesji uczestniczyli m.in.: 
1. Jan Serkies - Bunnistrz Miastahojno 
2. Brygida Mytkowska - Sekretarz Miasta Chojnowa 
3. Bogumila Truta - Skarbnik Miasta Chojnowa 
4. Edward Kosnik - dyrektor ChZ Ki 
5. Boleslaw Jakubiak - kierownik Przychodni Rejonowej w Chojnowie 
6. Naczelnicy Wydzia16w Urz~du Miejskiego w Chojnowie 
7. Mieszkancy miasta 

Ad. 1. Otwarcie sesji. 
Zrealizowano. 

Ad. 2. Przedstawienie porz'ldku obrad.
 
Przewodnicz'tcy Rady przedstawil zebranym porz'tdek obrad XLIII eSJl:
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porz'tdku obrad. 
3. Przyj~cie protokolu z sesji Nr IJ/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. 
4. Sprawozdanie Bunnistrz3 z pracy mi{(dzy sesjami. 
5. Analiza gospodarki odpadami w swietle obowi'tzuj'tcej ustawy 0 utrzymaniu
 

porz'tdku i czystosci w gminach.
 
6. Podj{(cie uchwai: 

a) w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Legnickiego; 
b) w sprawie przyst'tpienia do sporz'tdzenia zmiany studium uwarunkowan 

i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa; 
c) w sprawie przystqpienia do sporz'tdzenia zrniany miejscowych plan6w 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych teren6w w miescie Chojn6w; 
d) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finarlsowej Miasta Chojnowa; 
e) w sprawie zmiany w budzecie Miasta Chojnowa na rok 2014; 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Infonnacje i komunikaty Przewodnicz'tcego Rady. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.. 

10. Wolne wnioski, infonnacje i oswiadczenia. 
11. Sprawy razne. 
12. Zamkni{(cie obrad. 



Nikt z obecnych na sali obrad nie wni6s1 zmian do przedstawionego porz'tdku 
obrad, w zwi'tzku z powyzszym przewodnicz'tcy Rady przyst(ij)il do jego realizacji. 

d. 3. prz j . protokolu z sesji Nr XLIII14 z dnia 26 czerwca 2014 I. 
"Z '~ciem protokoru Nr XLII/14 z 26 czerwca 2014 r. radni gloso aliIt 

jednomyslnie. Na sali obrad obecnych bylo 15 radnych.
 

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pra,cy mi~ zy sesjnmi.
 
W tym punkcie porz'tdku obrad Burmlstrz ius a przedstawil sprawozdanie
 
z pracy w okresie od dnia 29 czerwca 2014 r. do dnia 27 sierpnia 2014 r.
 

Z zakresu Wydzialu6zwoju ospodarczego m.in.: 
1. Ttwa przebudowa i rozbudowa budynku 'ejskiego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. 
2. Prowadzone Sq prace przy modemizacji sali ginmastycznej w ole Podstawowej Nr 4. 
3. Kontynuowanajest rewitalizacja teren6w zielonych przy ul. Kilinskiego , orskie Oko". 
4. Rozpocz~to budow~ ciqg6w pieszo-jczdnych w ul. Radawickiej i Brzoz wej do kladki 
nad rzekq. 
5. Zakonczono budow~ ul. Kr6tkiej i wymian~ nawierzchni chodnik6w przy ul. Szpitalnej 
i Wojska P01skiego. 
6. Rozpocz~to budow~ obiektu lekkoatletycznego wraz z modemizacjq boiska w ramach 
Wojew6dzkiego Programu Rozwoju 13a/.y Sportowej (dofinansowanie w wysokosci 
350.000 zl ze srodk6w Fundus7.u Rozwoju Kultury Fizycznej). 
7. Rozpocz~to budow~ oswietlenia drogowego w: 

- ul. Kilinskiego - g16wna aleja w Parku Piastowskim, 
- ul. Parkowej - droga do zespo1u garazy, 
- ul. Samorzqdowej - w pobli/.u "alei lipowej", 
- u1. Bielawskiej i Solskiego, 

8. Rozpocz~to wymian~ punkt6w oswietleniowych w ulicach: Kilinskiego - 15 szt. 
oraz Gen, Maczka i Wi. Lokietka - 7 szt. 
9. Naprawiono i zakonserwowano elementy drewniane ogrod6w zabaw. 
10. Zakonczono odnawianie oznakowania poziomego ulic. 
11. Wykas7,ane Sq tereny zielone w mieScie, nie obj~te przetargiem calorocznym. 
12. Zlecono wykonanie dokumentacji na budow~ oswietlenia uliczncgo na ul.Kraszewskiego. 
13. Zlozono wniosek do Dolnoslqskiej Sluzby Dr6g i Kolei we Wroclawiu dot. budowy
 
chodnika przy drodze z Chojnowa do Michowa oraz podpisano porozumienie z Gminq
 
Chojn6w w sprawie wsp6lfinansowania realizacji tej budowy (po 25%).
 
14. Prowadzono prace remontowe w szkolach i przedszkolach, m.in.:
 
- w Szkole Podstawowej Nr 3 wymalowano 2 pomieszczenia k1asowe, gabinet wicedyrektora, .
 
odnowiono front elewacj i swietlicy przy ul. Kosciuszki, .
 
- w Szkole Podstawowej Nr 4 wymalowano 5 pomieszczen klasowych, kuchni~,
 

sekretariat, swietlic~, 2 sanitariaty, klatk~ schodowq; wymieniono plytki ceramiczne
 
w dw6ch toaletach w g16wnym budynku szkoly,
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- w Przedszkolu Nr 3 wykonano renowacj~ schod6w, wymalowano pion kuchenny i szatni . 
15. Pracownicy interwencyjni wykonuj'l prace w oddziale remontowym w ChZGKi	 ' oraz na
 

mentarzu Komunalnym.
 
16. Otrzymano dofinansowanie w wysokosci 125.460 z1. w ramach Pr gramu 
Operacyj ego Infrastruktura i Srodowisko na opracowanie dokumentacji r ~ektowej 
z dania ..Modemlzacja oczyszczalni sciek6w dla Aglomeracji Chojn6w". 

Z zak.-,e u ydziaJu Gospodarki Gruntami i Ochrony Srodowiska m.in.:
 
J_ przedano w drodze bezprzetargowej - na rzecz dotychczasowych najemc6w 8 lokali
 
mi zkalnych 7 zastosowaniem obowi'lzuj'lcych bonifikat, na l'lczn'l kwot~ 134. 828 z1.
 
2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieogranicmncgo:
 
- prawo uZytkowania wieczystego dzialki niezabudowancj przy ul. Fabrycznej za kwot~ 50.140 zl,
 
- nieruchomosc niezabudowan'l przy ul. Legnickicj 81 za kwot~ 41.410 z1.,
 
- dzialk~ pod zabudow~ mieszkaniow'ljednorod/.innq przy ul. Slowianskiej za kwot~ 58.240 z1.
 
3. Ogloszono przetargi ustne nieograniczone na sprzl.-dn:i ,
 
- dzialek pod zabudow~ mieszkaniow'ljednorodzinn'l przy ul. Slowianskiej, ul. Samorz'ldowej,
 
ul. Witosa i ul. Mlynarskiej,
 
- lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 34, S
 
- nieruchomosci niezabudowanej polozonej przy ul. Samorz'ldowej przeznaczonej pod uslugi
 
komercyjne.
 
4. Gmina nie wykonala prawa pierwokupu do 8 nieruchomosci niezabudowanych,
 
przeznaczonych pod zabudow~ szeregowq, pOfozonych przy ul. Sikorskiego oct nr 6 do
 
13, dzialki 0 pow. od 315 m2 do 324 m2, stanowi'lcych wlasnosc os6b fizycznych,
 
a zbywanych po cenach 22.000 zl .
 
5. Wydano 7 decyzji na podzial dzialek:
 
- przy ul. Baczynskiego, /" urz~du, w celu regulacji stanu prawnego dzialek,
 
- przy ul. Paderewskiego, I urz~du, w celu wydziclcnia dzialki przeznaczonej do spr/(~dazy
 

w drodze przetargu,
 
- dwie decyzje przy ul. Baczynskiego dla os6b fizycznych w ceIu regulacji stanu
 
prawnego nieruchomosci,
 
- przy ul. Zlotoryjskiej i ul. Fabrycznej dla os6b fizycznych w celu wydzielenia dzialek
 
do sprzedazy.
 
G. Wydano zawiadomienie 0 ustaleniu numeru porz'ldkowego dla nieruchomosci
 
polozonej przy ul. Baczynskiego.
 
7. Wydano zgod~ na wykreSlenie hipoteki ustanowionej w zwi'lzku z zastosowaniem
 

bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego przy ul. Legnickiej.
 
8. Wydano 13 wypis6w z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
 
i postanowienie pozytywnie opiniuj'lce podzial dzialki pod wzgl~dem zgodnosci z planem
 
zagospodarowania przestrzennego miasta.
 
9. Z zakresu nadzom nad gospodark'l drzewostanem:
 
- przy ul. Broniewskiego - wydano decyzj~ zezwaIaj'lc'l na usuni~cie usychaj'lcego drzewa
 
gatunku swierk dla osoby fizyczncj z obowi'lzkiem nasadzenia 2 drzew,
 
- przy uL Lokietka i ul. Sikorskiego - wydano decyzje zezwalaj'lce na usuni~cie uschnit'(tych
 
dw6ch drzew gatunku wierzba dla Sp61dzielni Mieszkaniowej "MLODOSC" w Chojnowie,
 
z obowi'lzkiem nasadzenia 4 drzew,
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- przy ul. Parkowej - wydano decyzjt( zezwalajqcq na usunit(cie uschnit(tego drzewa 
gatLlnku topola dla Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych we Wrodawiu, z obowiqzkiem 
nasadzenia 2 drzew, 
- przy ul. Kolejowej - wydano decyzjt( zezwalajqcq na usunit(cie usychajqcych 9 rzew 
gatunku olcha, brzoza i grab dla finny "Metal-Cynk-Konstrukcje", z obowictZ iem 
nasadzenia ] 8 drzew, 
- p z ul. mpolowskiej - wydano decyzjt( zezwalajqcq na usunit(cie uschnit(tego drzewa 
gatun u w'erzba dla osoby fizycznej, z obowiqzkiem nasadzenia 2 drzew, 
- przy ut Radawickiej - wydano decyzjt( zezwalajqcq na usunit(cie drzcwa gatunku 
swierk dla osoby fizycznej z obowiqzkiem nasadzenia 2 drzew. 

Z zakresu Wydzialu Spraw • telskich m.in.: 
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjt(to 84 wnioski 0 przyznanie dodatku mic:::zkaniowego; 
rozpatrzono 68 wnioskow przyznajqc dodatki mieszkaniowe na kwott( 10.471,19 zl. 
(wydano 66 decyzji pozytywnych i 4 decy7je negatywne). Wyplacon"o dodatki 
mieszkaniowe na kwott( 82.893,14 zl. 
2. Dodatki energetyczne: przyjt(to i rozpatrzono 64 wnioski 0 przyzname dodatku 
energetycznego. 
3. Dowody osobiste: przyjt(to 275 wnioskow, wydano 269 dowodow osobistych. 

Z zakresu Urz~du Stanu Cywilnego m.in.: 
1. Wydano: 30 decyzji administracyjnych, zaswiadczenie do zawarcia zwiqzku 
malzenskiego zagranicq oraz 27 zaswiadczen do slubu konkordatowego. 
2. Sporzqdzono: 11 aktow urodzenia, 33 akty ma-lZenstwa 1 akt6w zgonu. 
3. Zalatwiono: 217 spraw z biurem ewidencji Iudnosci i USC, 2 korespondencje konsulame, 
210 wnioskow 0 wydanie odpisow z akt stanu cywilncgo. 
4. Sprawdzono okolo 185 wnioskow 0 wydanic dowodu osobistcgo. 
5. Zlozono wniosek do Prezydenta RP 0 nadanie medalu za dlugoletnie pOZycie malzenskie. 

Z zakresu Wydziatu Orgaoizacyjnego, Oswiaty i Zdrowia m.io.: 
Zarzqdzenia dotyczyly: 
1. Zmiany ukladu wykonawczego do uchwaly Nr XLII/21 0/14 z dnia 27 czerwca 20 I4r. ; 
2. Powolania Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie, w zwiqzku ze zmianq 
ustawy 0 organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturaInej; 
3. Zmiany w budzecie Miasta Chojnowa na rok 2014; 
4. Przeznaczenia do sprzedazy na rzee:!. najcmcy lokalu mieszkalnego, bt(dqcego 
wlasnosciq Gminy Miejskiej Chojnow, mieszczqcego sit( w budynku polozonym przy 
L1l. Stanislawa Malachowskiego 5 oraz ogloszenia wykazu; 
5. Powolania komisji egzaminacyjnej dla Pani Renaty Rogulskiej, nauczycielki 
ubiegajqcej sit( 0 awans na stopien nauczyciela mianowanego; 
6. Powolania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Holdenmajer, nauczycielki 
ubiegajqcej sit( 0 awans na stopien nauczyciela mianowanego; 
7. Wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Chojnowa; 
8. Zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie; 
9 Zmiany Wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie; 
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10. Zmiany wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu i Rckreacji 
w Chojnowie; 
il. Zmiany wynagrodzenia Kierownika Miejskiego Osrodka Pomocy Spofecznej 

hojnowie; 
12. rzyznania stypendi6w Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczni6w w 2014r. 
p ~ I ano 19 stypendi6w naukowych za wyniki w nauce i 3 za osi~ni~cia w nauce oraz 
1 tedium artystyczne. 
U. przyznania nagr6d sportowych Burmistrza Miasta Chojnowa dla uczni6w w 2014r. 
prz. I ano ] 6 nagr6d; 
14. it:odplatnego nabycia przez Gmin~ Miejskq Chojn6w od Polskjch Kolei Pailstwowych 
Sp6fka Akcyjna prawa uzytkowania wieczys ego nieruchomosci wraz z prawem 
wfasnosci posadowionych l1a nim budowli na cele .wj'lzane z inwestycjami infrastruktury 
(dot. teren6w pod sciezk~ roweroWq na trasie Chojn6w - R btb). 

Radny Jerzy Poznar zwrocit si~ z prosbq 0 p awienie kr6tkiej informacji na 
temat przebudowy MOKSIR-u. Nast~pnie zwrociJ si~ z pytaniem, czy prace remontowe 
w plac6wka oswiatowych zostanq zakonczone jeszcze przed 1wrzesnia br., 
szczeg6Jnie remont sali girrmastycznej w SP4? 

Pan Janusz Mikolajczyk, naczel. Wydz. RG, poinformowat, ze remont przebiega 
zgodnie z harmonogramem prac, kt6ry byl nieznacznie zmodyfikowany. 
Prace zwiqzane z przebudowq sali girrmastycznej w SP4, przebie ajq zgodnie 
z hannonogramem, a ich zakonczenie nastqpi 30 wfzeSnia br. Obecnie wykonawca 
Idadzie tynki, porozprowadzano wszystkie instalacje (c!ektryczna, wodno
kanalizacyjne), a w niekt6rych salach robiona jest juz posadzka. 

Burmistrz dodal, ze prace remontowe wykonywane w chojnowskich plac6wkach 
oswiatowych wykonywane Sq systemem gospodarczym, przez pracownik6w 
interwencyjnych. 

Radny Jerzy Poznar zwr6cit si~ z pytaniem, na jakim etapie realizacji jest przej~cie 

terenow pod sciezk~ rowerOWq na trasie Chojn6w - Rokitki. 

Pani Danuta Wojciechowicz, naczel. Wydz. GR, wyjasnila, ze odcinek od dworca 
koJejowego do Rokitek zostal wytqczony z porozumienia dotyczqcego przyj~cia 

teren6w pod sciezk~ rowerowq, ze wzgl~du na planowane przez Wojewod~ 

Dolnoslqslciego otworzenie trasy kolejowej Rokitki - Chojn6w - Legnica. 
Jednakze teren Chojn6w - Zlotoryja jest przedmiotem porozumienia. 

Ad. 5.	 Analiza gospodarki odpadami w swietle obowj~jqcej ustawy 0 utrzymaniu 
porzqdku i czystosci w gminach. 

Pan J6zef Kowalski, insp. UM, przedstawit infonnacj~ na temat gospodarki 
odpadami w mieScie Chojnowie w I p6iroczu 2014 r. 
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Odbi6r odpad6w z terenu Miasta Chojnowa w roku 2014 prowadzi Finna A. '.A. 
EKO Polska sp. z 0.0. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze. Odpady odbiera zaktad A. . . 
z Lubina. Przedmiotem umowy jest odbi6r, transport i zagospodarowanie odpadow 
komuna1nych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych i niezamieszkalych. 

mo a zostala zawarta na 1 rok, od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. na kwot{( 
brutto - 1. 9.904,00z1, rocznie 102.492,00 zl, miesi{(cznie - 614.952,00 zt za pol roku. 
Vi kresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. z terenu miasta Chojnowa 
10.55 0' b zadeklarowalo wysokosc oplaty miesi{(cznej po 11 zl to zna zy, ze
 
odpady b{(d'l segregowac, a 339 os6b zadek1arowalo op1aty miesi{(czne po 18 z],
 
bo odpad6w segregowac nie b{(d<t.
 
W okresie od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. ztozone przez mieszkancow deklaracje
 
o wysokosci op1aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy1y l<tcznie
 
10.897 os6b, w zwi<tzku z tym zatozono 5.218 indywidualnych kont bankowych.
 
W omawianym okresie wp1yn{(10 - 1.006.970,3] zl.
 

aleznosci, przypis roczny na dzien 30.06.2014 r. wynosil - 1.949.0 19,00z1. 
Zaleg10sci na dzien 30.06.2014 r. wynosily - 163.999,53 z1. Poniesione wydatki na 
odbior i sldadowanie odpadow: 
614.952,00 zl- odbior i zagospodarowanie odpad6w przez finn{( A..., 

55.104,00 zl- zakup pojemnik6w - 70 szt.,
 
31.488,00 zl - zakup pojemnikow - 40 szt. (w lipcu 2014 r.),
 
45.361,44 zl - utrzymanie i eksploatacja PSZOK,
 
43.240,49 zl - odbior odpad6w wielkogabarytowych,
 
76.528,75 zt - zbiorka selektywna odpadow szk1a, plastiku i papieru,
 
76.843,77 zt - utrzymanie skladowiska odpad6w,
 
57.451,86 zt - koszty osobowe,
 

6.000,00 zl - materialy biurowe. 
Razem wydatki w I p61roczu wynios1y - 1.006.970,31 zl. 
W pierwszym poiroczu odzyskano za sprzedane surowce - 7.286,00 z1. Poniesiono 
optaty za przekazanie szlda do RlPOK w Legnicy - 459,46 z1. Razem przychod ze 
sprzedazy surowc6w wt6rnych wynosi1 wI plr. 2014 roku - 6.826,54 zt 
Odebrane, przez firm{( ASA, odpady z Chojnowa: 
styczen - 303,82 Mg 
luty - 306,88 Mg 
marzec - 329,80 Mg 
kwiecien - 367,38 Mg 
maJ 329,46 Mg 
czerwiec 349,66 Mg 
L<tcznie w I po1roczu 2014r. ASA odebrala - 1.987,00 Mg odpadow zmieszanych, 
w przetargu zaplanowano 2.000,00 Mg. 
Nowa ustawa smieciowa obowiqzuje od 01.07.2013 r., w okresie od lipca do grudnia 
2013 r. odbi6r i zagospodarowanie odpad6w z terenu Miasta Chojnowa prowadzila 
finna MPO Sp. z 0.0. Miasta Lubina. 
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Przejt;(cie odbioru odpad6w przez MPO w dniu 01.07.2013 r. nie bylo zauwaz ne 
przez mieszkanc6w naszego miasta bowiem harmonogram pracy zostal pr jetty 
z ChZGKiM oraz od innych firm pracuj'tcych na terenie Chojnowa mit;(dzy inn i 
od . OK Legnica, od Van-gansewinkel Legnica. Przez okres 6-miesit;(cy pra y 

·PO Lubin, w Wydziale RG nie odnotowano zadnej uwagi co do pracy firmy. 
Od dy byly odbierane regulamie w okreSlone dni, mieszkancy osiedli dom6w 
jednorodzinnych wiedzieh kiedy bt;(dzie odbi6r, kiedy wystawic pojemniki. 
Od dnia 01.01.2014 r. obowi'tzek odbioru odpad6w przejt;(la, w drodze przetargu 
nieograniczonego, firma ASA z Zabrza Oddzial w Lubinie. 
Juz w pierwszym miesi'tcu pojawily sit;( problemy. 
Pojemniki metalowe okr~le 0 pojemnosci 110 litra, kt6re byly na wyposazeniu 
wielu nieruchomosci, przewaznie domow jednorodzinnych, nie spelnialy norm 
europejskich i nie pasowaly do uchwy' smieciarki, zgodnie z przepisami 
wyposazenie nieruchomosci w pojemnik na odpady nalezy do wlasciciela lub 
uZytkO\vnika. Firma Van-gansewinkel zabrala swoje pojemniki z posesji rnieszkanc6w 
dom6w jednorodzinnych, z kt6rymi posiadala wczdniej umowy nalezalo wi{(c 
szybko kupic pojemniki. 
W ChZGKiM prowadzilismy sprzedaz interwencyjn't pojemnik6-- 120 i 240 
htrowych, zgodnych z normami europejskimi, w cenach hurtowych (ok. 40 zl 
taniej od cen detalicznych), sprzedano l'tcznie 25 pojemnik6w. 
Firma ASA wprowadzila inny od poprzedniego harmonogram odbioru odpad6w, 
zdarzalo sit;(, ze nie odbierano tez zgodnie z tym harmonogramem, z powodu 
awarii smieciarek. 
Niekt6rzy mieszkancy z dornk6w jednorodzinnych na dzien odbioru odpad6w, 
pojemniki wystawiaj't poza tcrcn nieruchomosci, zdarzalo sit;(, ze odpady n"e byly 
wystawione, nie zostaly odebrane, zalatwialismy odbiory interwencyjne w uzgodnieniu 
z mieszkancem i firmq ASA. 
Wszystkie odpady z Chojnowa byly jednak odbierane, firma odbierala wszystko 
i w dniu odbioru sprzqtala teren przy pojemnikach zlokalizowanych w miejscach 
og61nie dostt;(pnych. 
Inspektor poinformowal jeszcze 0 odbiorze odpad6w z ogrod6w dzialkowych. 
Zarzqdcy ogrod6w zakupili pojemniki, zdarzaly sit;( jednak kradzieze tych pojemnik6w 
dlatego organizowano odbiory in terwencyjne. Pojemniki przy ogrodacl1 dzialkowych 
szybko byly wypelnione, a obok pojemnik6w powstawaly sldadowiska l'tcznie 
z dywanarni i meblami, kt6rych firma ASA nie odbierala. Odpady sprzqtal ChZGKiM, 
traktujqc je jako odpady wielkogabarytowe. 
Trwajq pracy zwiqzane z ogloszeniem przetargu na wyw6z odpad6w z terenu 
miasta. Planuje sit;( okres 1,5.roczyn zam6wienia uslugi. 

Selektywna zbi6rka odpad6w w naszym rnieScie zapoc~qtkowana zostala w 2002 r., to 
wtedy Urzqd Miejski zakupil pierwsze siatkowe pojemniki na plastik 0 pojemnosci 
1,1 mJ W 2005 roku zakupiono 120 szt. "dzwon6w" 0 pojemnosci 1,5 m3 po 40 szt. 
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na	 plastik, szklo i papier. W nast((pnych latach sukcesywnie kupowano pojemniki 
o pojemnosci 1,1 m3 na zebrany papier, szklo i plastik.
 
Oproznianiem pojemnikow do selektywnej zbiorki zajmowalo si(( Rejon
 

rzedsi((biorstwo Komunalne sp. z 0.0. ze Zlotoryi pomiej Finna ENEKO z hojnowa. 
Oecni (od marca w calosci) selektywn'l. zbiork(( odpadow obsluguje 'hZ iM 

I hojnowie - Oddzial Estetyki Miasta. 
a tf;( rue inspektor Jozef Kowalski poinfonnowal 0 ilosciach zebranych odpadow 
gregowanych. 

Radny Jerzy Poznar zabieraj'l.c glos pochwalil planowane zamierzenie dotycz'l.ce 
1,5.roczngo okresu zamowienia na wywoz odpad6w komunalnych. 
Zaproponowal zastanowienie si(( nad wydl zeniem tego okresu np. do 2 [at. 

Pan Jozef Kowalski poinfonnowal, ze p p zycja If)'dluzenia okresu zamowienia 
do 1,5 roku zwi~ana jest z okresem zawierania umowy, aby nie byl on w grudniu, gdy 
S'l. swi((ta. 

Bunnistrz dodal, ze dluzszy okres moze bye niekorzystny dla miasta, poniewaz 
w okresie obowi'l.zywania umowy mog'l. si(( zmienie przepisy, a zawarta umowa 
b((dzie obligowae miasto do jej realizacji. 

Radny Czeslaw Podhorodecki zaproponowal, aby utwardzie podloza, na ktorych 
stoj'l. pojemniki op. wybetonowae lub wybrukowae. Finny odbieraj'l.ce odpady maj'l. 
trudnosci w odstawianiu ich na miejsce, gdy podloze jest nierowne lub blotniste. 

Pan J6zefKowalski, insp. UM, poinfonnowal, ze pojemniki, 0 ktorych m6wi radny S'l. 
poustawiane tymczasowo. Poniewaz docelowo kazdy (sklep, przedsi((biorca, 
wspolnota) b((dzie musial miee swoje pojemniki i miejsce na nie. 

Radny Czeslaw Podhorodecki poprosil 0 infonnowaoie 0 tym mieszkanc6w. 

Pan J6zef Kowalski, Insp. UM, powiedzial, ze wspolnoty mieszkaniowe zarz'l.dzane 
przez ChZGKiM, byly infonnowane 0 zmianach przepisow i na biez'l.cO zakupowane 
S'l. pojemniki. 

Ad. 6. Podj~cie uchwal. 
W tym punkcie porz'l.dku obrad przewodnicz'l.cy Rady przedstawil projekty uchwal, 
nast((pnie przystqpiono do glosowania. Podczas realizacji tego punktu na ustawowy , 
stan 15 radnych, obecnych na sali bylo 15 radnych.. 

a)	 Uchwala Nr XLIII/214/14 w sprawie udzielania pomocy finansowej dla 
Powiatu Legnickiego; 
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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 zal'l.czeniu.
 

b) chwala Nr XLID/215114 w sprawie przysawienia do spoI74.dzenia rnriany 
studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego 
miasta Chojnowa; 

Radn Jerzy Poznar powiedzial, ze chcialby Sl~ odnid do uchwal 0 studium 
i planu zagospodarowania przestrzennego. 

Pani Danuta Wojciechowicz, naczel. Wydz. ,zabieraj'l.c glos przedstawila 
infonnacje na temat podejmowanych czynnosci po podjf(ciu uchwal w sprawie 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
Burmistrz miasta, po podj~ciu przez rad~ gminy uchwaly 0 p tqpieniu do 
sporz'l.dzania planu miejscowego, kolejno: 
1. oglasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a ta ze w spos6b
 
zwyczajowo przyj~ty w danej miejscowosci, 0 podjf(ciu uchwaly przyst'l.pieniu
 
do sporz'l.dzania planu, okreslaj'l.c fonn~, miejsce i termin skladania wniosk6w do
 
planu, nie kr6tszy niz 21 dni od dnia oglosenia;
 
2. zawiadamia, na pismie, 0 podj~ciu uchwaly 0 przyst'iPieniu do sporz'l.dzania
 
planu instytucje i organy wlasciwe do uzgadniania i opiniowania planu;
 
3. sporz'l.dza projekt planu rniejscowego rozpatruj'l.c wnioski zlozone wraz z prognoz'l.
 
oddziatywania na srodowisko;
 
4. sporz'l.dza prognozf( skutk6w finansowych uchwalenia planu miejscowego;
 
5. wyst~puje 0 opinif( 0 projekcie planu do odpowiednich organ6w i instytucji
 
zgodnie z ustawCl., kornisji urbanistyczno-architektonicznej.
 
Projekt uzgadniany jest takze z: wojewodCl., zarz'l.dem wojew6dztwa, zarz'l.dem
 
powiatu w zakresie odpowiednich zadan rZ'l.dowych i samorz'l.dowych, wlasciwym
 
wojew6dzkim konserwatorem zabytk6w, organami wlasciwymi do uzgadniania projektu
 
planu na podstawie przepis6w odr~bnych, wlasciwym zarz'l.dc'l. drogi i innymi.
 
Nastf(pnie plan jest weryfikowany poprzez wprowadzenie zmian wynikaj'l.cych
 
z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnien. Po naniesieniu zmian, oglasza si~
 

o wylozeniu projektu planu do publicznego wgl'l.du na okres 21 dni i oglasza si~
 

dyskusj~ publiczn'l.. W tym czasie wszyscy mog'l. zglaszac swoje zastrzezenia
 
dotycz'l.ce wniosk6w. Uwagi do projektu moze wnosic kazdy. Nast~pnie burmistrz
 
rozpatruje zgloszone uwagi.
 
Prace nad zmianami uchwal dotycz'l.cymi zagospodarowania przestrzennego
 
rruasta Chojnowa rozpocz~to w paidziemiku 2013 r., i 31 grudnia 2013 r. przyjmowano '
 
\vnioski dotycz'l.ce zmian w rniejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 
W czerwcu br. Zarz'l.dzeniem Burmistrza Miasta Chojnowa powolano miejsk'l.
 
komisj~ urbanistyczno-archi tektoniczn'l..
 

9 



"Za" przyj{(ciem uchwaly giosowalo 13 radnych, przy I glosie "przeciwnym"
 
i I glosie "wstrzymujqcym si{(". Podczas glosowania na sali obrad na ustawowy
 
stan 15 radnych obecnych bylo 15 radnych.
 
Uchwala w zaIqczeniu.
 

c) c wala Nr XLIII/216/14 w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia 
"any miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego dl 

wybranych teren6w w mieScie Chojn6w; 

Radny Jerzy Poznar zabierajqc glos poinformowal, ie jest za zaproponowanyrni 
zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednakze chcialby 
uslyszec, ze Urzqd nie b{(dzie d'tzyl do rozparcelowania ul. Reymonta w cz{(sci od 
ul. Ogrodowej do ul. Boieslawieckiej. Uwaza, z a dzien dzisiejszy nie rna sensu 
budowac nowej ulicy od ul. Reymonta do ul. oleslawickiej. Jednakze chciaIby, 
aby byla taka mozliwosc w przyszlosci. 
Kolejnym zastrzezeniem jest zamiana dotycz'tca ul. Luzyckiej. Chcialby uSfyszec 
zapewnienie, ze Urz'td, jezeli nie b{( ie przymuszony, nie b{(dzie d'tzyc do 
zamkni{(cia tej ulicy. 

Burmistrz zabieraj'tc glos poinformowal, ze w dniu dzisiejszym poprze podj{(cie 
ww. uchwaly przyst{(puje si~ do proponowany zmian. Dzis nie decyduje si{( 
o konkretnych zmianach. Natomiast daje gwarancje, ze ul. Reymonta nie zniknie 
w pol'tczeniu z ul. Ogrodow't. B{(dzie ona miaia takie parametry, ze b{(dzie mozna 
ni't bezpiecznie przejechac. W dyskusji ustalono, ze najlepszym rozwi'tzaniem 
b{(dzie budowa ronda przy ul. Chmielnej w pol'tczeniu z uhcami: Boleslawieck't, 
Zlotoryjsk't, Piotrowick't i Ogrodow't. Dodal, ze nic nie jest zamykane przed 
przyszlosci't, dotycz'tc't ul. Reymonta. Natomiast podj~te prace zwi'tzane Sit z 
uporz'tdkowaniem terenow przy ul. Reymonta. Zmiana w planie dotyczy terenu, 
ktory byl przeznaczony na budownictwo wysokie z uslugami. Zaproponowano tam 
zmian~ dotycz'tc't przeznaczenia tego terenu na budownictwo jednorodzinne male 
b'tdi szeregowe. Stwarza to mozliwosc rozwoju tej cz{(sci miasta. 
Natomiast jezeh chodzi 0 ul. Luzyck't, to wplyn'tl wniosek od firmy Ferrum, kt6ra 
chce polqczyc wszystkie swoje dzialki kupuj'tc ww. ulic{(. 

Radny Czeslaw Podhorodecki zwrocil si~ z pytaniem, czy strefa ingeruje w jakis
 
spos6b spraw{( sprzeazy ul. Luzyckiej?
 

Burmistrz wyjasnil, ze strefa nie ingeruje w sprawie ww. drogi, natomiast jest
 
wiele innych instytucj i, kt6re b{(d't to opiniowaly. Nie ma jednak pewnosci, ze '
 
wszystkie instytucje zgodz't si{( na sprzedaz tej drogi.
 
Nalezy dodal, ze jest rna objazd ul. Olazei.
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"Za" przyjt(ciem uchwaly glosowalo 12 radnych, przy 1 glosie "przeciwnym" 
i 2 glosach "wstrzymuj~cychsit(". Podczas glosowania na sali obrad na ustawow.· 
stan 15 radnych obecnych bylo 15 radnych. 

chwala w zahwzeniu. 

Radny M cie' iesla opuscil salt( obrad. 

d) chwala Nr XLIII/217114 w sprawie zrniany w Wieloletniej Progn ZJe 

Finansowej Miasta Chojnowa; 
"Za" przyjt(ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali 
obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 14 radnych. Na sali obrad 
nieobecny byl radny Maciej Ciesla. 
Uchwala w zalqczeniu. 

Radny Maciej Ciesla powr6cil salt( obrad. 

e) Uchwala Nr XLIII/218/14 w sprawle zmlany w budzecie Miasta 
Chojnowa na rok 2014; 

"Za" przyjt(ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali 
obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 15 radnych. 
Uchwala w zalqczeniu. 

Przewodnicz~cy rady oglosil 20.minutowa przerwt(.
 
Po przerwie na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 15 radnych
 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 
Nikt z obecnych na sali nie zabral glosu w tym punkcie porz~dku obrad.
 

Ad. 8. Informacje i komunikaty przewodnicz~cegoRady.
 
Przewodnicz~cy Rady przypominal radnym 0 zlozeniu oswiadczen majqtkowych,
 
z tytulu zakonczenia kadencji Rady.
 

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicz~cy rady poinformowal, ze na poprzedniej sesji nie bylo interpelacji
 
i zapytan radnych.
 

Ad. 10. Wolne wnioski, informacje i oswiadczenia.
 
Radny Jerzy Poznar zlo.zyl piserrmy wniosek do burrnistrza 0 przyspieszenie dzialan
 
w celu usta1enia stanu prawnego ul. Zlotoryjskiej i mostu nad rzek~ Skor~.
 

Nastt(pnie podzit(kowal burrnistrzowi za zrniant( ruch~ drogowego na u1. Fabrycznej
 
i jednoczesnie zwr6cil sit( z prosbq 0 wyr6wnanie tam nawierzchni.
 
Kolejna prosba, to doposazenie ekipy ChZGKiM usuwaj~cej awarie wodno

kanalizacyjne w WUKO.
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Pani Danuta Wojeieehowi, naezel Wydz. GR, wyjasnila, ie sprawa wlasnosei mostu 
na u1. Zlotoryjskiej od dw6eh lat jest rozpatrywana przez sluzby Wojewody j pomimo 
monit6w ze strony Urz~du nie majeszeze rozstrzygni~eia. 

Radny Cze law Podhorodeeki zwr6eil si~ z pytaniem, co jest robione na moseie 11a 
ul. e ickiej? 

Burmistrz wyjasnil, ie sukeesywnie prowadzone Sq badania przez wlaseieiela mostu 
dotyezqee jego stanu i stwierdzono, ie ulega on degradaeji i naleiy go remontowac. 
Natomiast, aby ograniezyc pr~dkosc wjazdu na most podzielono go na dwie cz~sci. 

Dodal, ze w roku 2015 planuje si~ go oddac do gen ralnego remontu. 

Ad. 11. Sprawy rozne. 
Radny Marek Lukaszewski zwr6eil si{( z pytaniem, kiedy b~d ie ogloszony 
przetarg na budow~ ulie: Kr6tkiei Poludniowej i Rejtana? 

Burmistrz wyjasnil, ze ul. Kr6tka zostala oddana do uzytku. Uliea Rejtana bylaby 
w tym roku na pewno modemizowana, jednakie w zwiqzku z kupne erenu przy 
tej uliey i planowanq tam budowq budynku wielorodzinnego, odstqpiono od 
budowy tej drogi. Powodem jest planowany v.jazd sprz~tu ei~zkiego, kt6ry moZe zniszezyc 
nowo wybudowanq drog~. Natomiast ogloszenie przctarg6w na ul. Poludniowq 
i ul. Broniewskiego zostaly wstrzymane, w zwiqzku z realizacjq, innych inwestycji 
i nie planuje si~ zaeiqgac dodatkowyeh zobowiqzal1. finansowyeh, z raeji tego, 
ze nalezy odzyskac srodki wydatkowane na modemizaej~ MOKSiR-u. 
Na pewno w przyszlym tygodniu zostanie ogloszony przetarg na modemizaej~ 

ciqg6w pieszych komunikaeyjnyeh ul. Koseiuszki, Kolejowej i Witosa. Jednakte 
sukeesywnie b~dq analizowane realizacje kolejnyeh inwestycji. 

Radny Czeslaw Podhorodeeki zastanawia si~, kto wyremontuje eiqg pieszy przy 
u1. Koseiuszki (obok nowego budynku). Zaproponowal, aby porozmawiac 
z deweloperem 0 remoneie tego eiqgu lub by miasto ten teren wyremontowalo. 

Radna Krystyna Czapska podzi~kowala burmistrzowi za remont u1. Kr6tkiej. 
Nast~pnie zwr6eila si~ z prosbq 0 utwardzenie alejki spacerowej w Parku 
Piastowskim (za boiskiem Orlik) i w Parku Sr6dmiejskim utwardzenie gl6wnej 
alejki spacerowej. 

Burmistrz wyjasnil, ze w Parku Piastowskim w. pierwszej kolejnosei b~dzie 

robione oswietlenie, a jezeli ehodzi 0 Park w Sr6dmiejski, to jest przygotowany 
projekt do realizaeji na rewitalizaej~ i ezeka na mozliwosc dofinansowania. Juz 
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raz miasto ubiegalo sit( 0 dofinansowania, jednakze me udalo SIt( pozyskac
 
srodk6w na ten eel. Doraznie aleje zostan'l utwardzone.
 
Dodal, ze przygotowany jest r6wniez projekt na staw miejski.
 

Rad y Marek Lukaszewski zwr6eil sit( z pytaniem jaka jest sytuaeja prawna
 
wita za od strony Zlotoryi, kt6ry stoi na prywatnej posesji?
 

Burmistrz wyjasnil, ze witaez zostanie przeniesiony na teren ogrod6w dzialko ch,
 
podpisano juz umowt( na uzyezenie terenu.
 

Radna Krystyna Czapska zwr6eila sit( z prosb aby poprawic stan chodnik~ przy
 
ul. Reja.
 

Burmistrz wyjasnil, ze modemizaeja chodnika przy ul. Reja wi'lze sit( z wymian'l
 
sieei wodoeiqgowej na ealym odeinku, w zwi't .. Z czym w pierw zej kolejnosci
 I 

nalezy wymienic siec wodociqgow'l, a nastt(pnie rcmontowac chodnik. Zwr6ei sit( 
z pytaniem do ChZGKiM w jaki spos6b mozna t'l sprawt( przyspieszyc. 

Radny Czeslaw Podhorodecki zwr6eil sit( z prosb'l 0 poprawt( stanu ehodnik6w 
(podsypac wyplukane kostki) przy ul. Koseiuszki, ul. Drzymaly. 

Ad. 12. Zamkni~cie obrad. 
W zwi'lzku z wyczerpaniem porz'ldku obrad ewodniez'lcy Rady Miejskiej 
zamknqi obrady XLIH sesji Rady Miejskiej Chojnowa. Podzit(kowal radnym 
i goseiom za udzial w obradaeh. Obrady zakonczono 0 godz. 15.05. 

Przewodni ~cy 

Rady Miejsk'· . Chojnowa 

Prorokofowah Maria Zawislanska 
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