Protokol nr XLIV/14
z sesji Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 2S wrzesnia 2014 r.
XLIV sesj Rady Miejskiej Chojnowa otworzyl Przewodnicz<l.cy Rady Jan SkOwrOll.Ski. Obrady
rozpocz~to 0 godz. 13.00. Po powitaniu radnych i gosci przewodnicz<l.cy stwierdzil, ze na
slaw wy stan 15 radnych na sali jest 14 radnych, co stanowi quorum, przy kt6rym 'ada
mo' e obradowac. Na sesji nieobecna byla radna Barbara Kulacz.

Spoza Rady w sesji uczestniczyli m.in.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
1 I.
12.

Jan Serkies - Burmistrz Miasta Chojnowa
Brygida Mytkowska - Sekretarz Miasta Chojnowa
Bogumila Truta - Skarbnik Miasta
ojnowa
Edward Kosnik - Dyrektor ChZGKi
Boleslaw Jakubiak - Kierownik Przychodn' 'jonowej w Chojnowie
Grazyna Babiarz - Dyrektor Przedszkola. icjskiego Nr 1 w Chojnowie
lwona Faluta-Borys ~ Dyrektor P dszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie
Mariusz Szklarz - Dyrektor Szkoly odstawowej N1' 3 w Chojnowie
Elzbieta Borysewicz - Dyrektor ~ zkoly Podstawowej. r 4 w Chojnowie
Elzbieta Falat - Dyrektor Gimnazjum Nr I w Chojnowie
Andrzej Urban· Dyrektor Gimnazjum r 2 w Chojnowie
Naczelnicy Wydzial6w Urz~dll Miejskiego w hojnowie

Ad. 1. Otwarcie sesji.
P1'zewodnicz<l.cy rady otworzyl XLIV
radnych i gosci.

Ad. 2. Przedstawienie

sesj~ Rady

Miejskiej Chojnowa, powital przybylych

porz~dku obrad.

Przewodnicz<l.cy Rady przedstawil zebranym porz<l.dek obrad XLIV sesji:
1. Otwarcie sesji,
2, Przedstawienie porz<l.dku obrad.
3. Przyj~cie protokolu z sesji Nr XLIIII14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
4, Sprawozdanie Bunnistrza z pracy mi~dzy sesjami,
5, Infonnacja 0 stanie realizacj i inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku
Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie".
6, Podj~cie uchwal:
a) w sprawie utworzenia obwodu glosowania do przeprowadzenia wybo1'6w do rad
gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw oraz w6jt6w, bunnistrz6w
i prezydent6w miast zarz<l.dzonych na dzien 16 listopada 20141'.
b) w sprawie zmiany 1'egulaminu utrzymania czystosci i porz<l.dku na te1'enie Gminy
Miejskiej Chojn6w,
c) zmieniaj<l.cej llchwal~ w sprawie ustalenia szczeg6lowego sposobu i zakresu
swiadczenia uslug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpad6w
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci,

d) zmieniaj'tcej uchwah~ w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu platnosci,
wysokosci stawek oplaty targowej oraz zarzqdzania poboru oplaty targowej
w drodze inkasa i okreslenia inkasenta,
e) zmieniajqcej uchwal~ Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie zalozenia
,imnazjum Nr 1 w Chojnowie,
t) w sprawic zmiany w budzecie Miasta Chojnowa na 2014 rok;
7. lnfonnacja z wykonania budzetu za I porrocze 2014 roku:
a) Ucfuwala Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii 0 przedlozonej przez
Burmistrza Miasta Chojnowa informacji 0 przebiegu wykonania budzetu Miasta
Chojnowa za I porrocze 2014;
b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa przebiegu wykonania budzetu
Miasta Chojnowa, 0 ksztaHowaniu si~ wielolerniej prognozy finansowej
oraz informacji 0 przebiegu wykonania planow finansowych instytucji ku1tury
i Przychodni Rejonowej za pierwszc polrocze 2014 r.;
c) dyskusja;
d) przyj~cie informacji 0 przebiegu wykonania budzetu Miasta Chojnowa
za I pohocze 2014 roku.
8, Interpelacje i zapytania radnych,
9. Inforrnacje i komunikaty Przewodnicz'tcego Rady.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, informacje i oswiadczenia.
12. Sprawy r6zne.
13. Zamkni~cie obrad.
Przewodnicz'lcy Rady zfozyl wniosek 0 wpisanie w przedstawiony porz'ldek obrad w pkt.
5 tematu w brzmieniu: "Raport 0 stanie oswiaty", a kolejne punkty zostan't przesuni~te na
dalsze pozycje.
"Za" wpisaniem w przedstawiony porz'tdek obrad w pkt. 5 tematu w brzmieniu: ;.Raport
o stanie oswiaty", glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali obrad na
ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 14 radnych. Nieobecna byla radna Barbara Kulacz.
Nast((pnie przewodnicz'lcy Rady przedstawil zebranym porz'ldek obrad XLIV sesji
po wprowadzeniu zmiany:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porz'tdku obrad.
3. Przyj((cie protokoru z sesji Nr XLIII/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi((dzy sesjami.
5. Raport 0 stanie oswiaty.
6. Informacja 0 stanie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku
Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie".
7. Podj((cie uchwaL
a) w sprawie utworzenia obwodu glosowania do przeprowadzenia wyborow
do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojewodztw oraz w6jtow, bunnistrzow
i prezydent6w miast zarz'tdzonych na dzien 16 listopada 2014r.
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b) w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy
Miejskiej Chojnow,
c) zmieniajqca uchwal« w sprawie ustalenia szczego!owego sposobu i zakresu
swiadczenia uslug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadow
o lI11alnych od wlascicieJi nieruchomosci,
d) zmieniaj<tca uchwal« w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu platnosci,
wysokosci stawek oplaty targowej oraz zarzqdzania poboru oplaty targowej
w drodze inkasa i okreslenia inkasenta,
e) zmieniajqca uchwal« Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie zalozenia
Girnnazjum Nr 1 w Chojnowie,
f) w sprawie zmiany w budzecie Miasta Chojnowa n 2014 rok;
8. lnfonnacja z wykonania budzetu za I polrocze 2014 ro 1:
a) Uchwala Regionalnej Tzby Obrachunkowej w sprawic opinii 0 przcdlozonL:j przez
Bunnistrza Miasta Chojnowa informacji 0 przebiegu wykonania budzetu Miasta
Chojnowa za I polrocze 2014;
b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
ojnowa 0 przebiegu wykonania budzetu
Miasta Chojnowa, 0 ksztaltowaniu siC; wieloletniej prognozy finansowej oraz
infonnacji 0 przebiegu wykonania planow finansowych instytucji kultury i
Przychodni Rejonowej za pierwsze polrocze 2014 r.;
c) dyskusja;
d) przyj<:(cie infonnacji 0 przebiegu wykonania budzetu Miasta Chojnowa
za I polrocze 2014 roku.
9. Tnterpelacje i zapytania radnych.
10. Informacje i komunikaty Przewodniczqcego Rady.
11, Odpowiedzi na interpclacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, informacje i oswiadczenia.
13. Sprawy rozne.
14. Zamkni<:(cie obrad,
"Za" przyj<:(ciem zmienionego porz'ldku obrad glosowano jednomyslnie. Podczas
glosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 14 radnych. Nieobecna
byla radna Barbara Kulacz.

Ad. 3. Przyjl(cie protokolu z sesji Nr XLIII/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.
"Za" przyj«ciem protokohl Nr XLIII/14 z 28 sierpnia 2014 r. radni glosowali jednomyslnie.
Na sali obrad obecnych bylo 14 radnych. Nieobecna byla radna Barbara Kulacz.

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mil(dzy sesjami.
W tym punkcie porzqdku obrad Burmistrz Miasta. przedstawil sprawozdanie z pracy
w okresie od dnia 29 sierpnia 2014 r. do dnia 24 wrzeSnia 2014 r.
Z zakresu Wydzialu Rozwoju Gospodarczego m.in.:
I. Kontynuowane S'l prace przy przebudowie i rozbudowie Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji. Obecnie wykonywana jest elewacja; na uk0l1czeniu jest konstrukcja i pokrycie dachu

3

nad cz~scia,. "A" (nowobudowanaJ oraz na polaci zachodniej starego budynku; wewna,.trz budynku
trwaja,. roboty instalacyjne, ukladane SC\. plytki.
2. Trwa modemizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 - wykonano instalaeje
w wn{(lrzne, polozono wszystkie tynki, ulozono plytki scienne i podlogowe oraz wykladzin~ typu
mannoleum w korytarzll i szatniach; wykonano podlog~ z parkietu w malej sali gimnastyezn J.
Obeeni prowadzone sa,. prace w duzej sali gimnaslycznej oraz w sali do squasha.
3. Z kon zono rewitalizacjl.( terenow zielonych przy uL Kilinskiego - "Morskie Oko".
. Zakol1czono budowl.( ciqgow pieszo-jezdnych w ul. Raclawiekiej i Brzozowej do kladki nad rzeka,..
5. porza,.dkowano otoczenie kladki - oczyszczono koryto rzeki oraz wymalowano slupy i por~cze
przy wodospadzie.
6. Kontynllowana jest budowa obiektu lekkoatletycznego wra? z modemizacjC\. boiska na
stadionie miejskim.
7. Na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Legniey wycil.(to II cz~seiowo obumadyeh topol
wloskich, na stadionie miejskim (obowia,.zkowy termin nasadzcnia II drzew - 30.06.20 15r.).
8. Trwa blldowa oswietlenia drogowego:
- ul. Kilinskiego - glowna aleja w Parku Piastowskim,
- ul. Parkowa - droga do zespolll garazy,
- ul. SamorzC\.dowa - w poblizu "alei Iipowej",
- ul. Bielawska i Solskiego,
9. Wymieniono 22 punkty oswletleniowe w ulicach: Kilinsklego, Gen. Maczka i Wl. Lokietka.
10. Wykoszono tereny miejskie przy ul. Kraszcwskiego, Sikorskiego, Maczka i inne nie obj~te
przetargiem caloroeznym.
11. Wymieniono eztery lawki na terenie przy pI. Konstytucji 3-go Maja.
12. Pracownicy interwcneyjni wykonuj'l prace w oddziale remontowym w ChZGKiM.
13. Trwaja,. prace przy wymianie plytek eeramieznych w toaletach w Szkole Podstawowej Nr 4.
14. Tlwa konserwaeja nawierzchni asfaltowej ul. Samor7,a,.dowej.
IS. Podpisano list inteneyjny z Centrum Operaeyjnym "SamorzC\.dowej Polski" dot. wspolpracy
w zakresie wspierania lokalnej p!bedsil.(biorczosci, malych i srednich przedsi~biorstw w oparciu
o fllndusze Unii Europejskiej.
16. Zawalio umowl.( z Powiatowym Urz~dem Pracy na zatrudnienie dwoch pracownik6w
gospodarczyeh w ramach dofinansowania stanowisk pracy dla osob powyzej 50 roku zycia.
Z zakresu WydziaJu Gospodarki Gruntami i Ochrony Srodowiska m.in.:
I. Przeprowadzono przetargi na sprzedaz:
- dzialki pod zabudow~ mieszkaniowa,. jednorodzinna,. przy ul. Samorza,.dowej - zakonczony
wylonieniem nabywey za cenl.( 50.500 zl.
- dzialki pod zabudowl.( mieszkaniowC\. jednorodzinna,.przy ul. Mlynarskiej - zakonczony wylonieniem
nabyv-,/cy za cenl.( 37.370 zL
- nieruehomosci niezabudowanej polozonej przy ul. Samorza,.dowej przeznaczonej pod uslugi
komercyjne - zakonczony wylonieniem nabywcy za cen~ 90.900 zL
- dzialki pod zabudowl.( mieszkaniowa,.jednorodzinna,. przy ul. Slowianskiej - zakonezony wylonieniem
nabywey za cen~ 59.590 zL
2. Ogloszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz:
- lokalu mieszkalnego przy ul Rynek 34/5,
- nieruchomosci zabudowanej garazem przy ul. Witosa ,
- lokali uzytkowych przy ul. Witosa 17 i Kolejowej 13,
- dzialki pod zabudow~ mieszkaniowC\. przy ul. DC\.browskiego.·

4

3. Gmina nie wykonala prawa pierwokupu dla nieruchomosci niezabudowanej przeznaczonej
pod us!ugi komercyjne polozonej przy ul. Parkowej 0 powierzchni 8.138 ml , stanowi'tcej
wlasnosc osoby fizycznej, a zbywanej na rzecz spalki komandytowo - akcyjnej za cen~ 3.500 zt
4. W, ana decyzj(( ustalaj'tc'trent(( planistyczn't w wysokosci 8.013,90 z1. z tytulu wzrostu
\ 'arras i nieruchomosci pOfozonej w obr~bie I miasta , w zwi'tzku z uchwaleniem miejscowego
pI nu zagospodarowania przestrzennego.
5. Wydano decyzj~ na podzial dzialki przy ul. Zlotoryjskiej dla osoby fizycznej w celu
wydzielenia dziakk do sprzedazy.
6. Wydano 5 wypisow z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
7. Wydano zawiadomienie 0 ustaleniu numeru porz'ldkowego dla nieruchomosci polozonej
przy u1. Wrzosowej.
8. Wydano trzy zgody na wykreslenie hipotek ustanowionych. w zwi'l/.ku z zastosowaniem
bonifikat przy wykupie lokali mieszkalnych przy ul. DrLymCliy Wojska Polskiego i Spacerowej.
9. Wydano 5 wypis6w z miejscowego planu zagospodarowaniu przcst17.ennego miasta.
10. Wydano decyzj(( na przeksztakenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci na rzecz
osoby fizycznej na kwot(( 2.657,00 z1.
II. Z zakresu nadzoru nad gospodark't drzewostanem:
- przy ul. Zeromskiego - wydano decyzj(( zezwalaj'tC't na usuni((cie 2 uschnifitych drzew gatunku
swierk dla osoby fizycznej, z obowi'lzkiem nasad/'.enia 4 drzew,
- przy ul. Zeromskiego i ul. Reja - wydano decyzjl'( 7.ezwalaj'tC't na usunil'(cie uschnil'(tego drzewa
gatunku wier7.ba oraz zagrazaj'\.cych drzew gatunku jcsion i lipa dla Dolnosl'tskiego ZarZ'ldll
Melioracji i 1:rz'ldzen Wodnych we Wroclawiu,
- przy ul. CWiklinskiej - wydano decyzj(( zezwalaj'tc't na usuni~cie usychaj'lcych 5 drzew gatunku
swierk dla osoby fizycznej, z obowi'tzkiem nasadzenia 10 drzew.
12. Z zakresu promocji i edukacji ekologicznej w dniach 19-2 I wrzeSnia koordynowano akcj't
"Sprz'ttanie Swiata 2014" na terenie miasta.
13. Z zakresu zarz'tdzania kryzysowego uczestniczono w treningu zgrywaj'tcym system wczesnego
ostrzegania i alarmowania 0 zagrozeniach woj ew6dztwa dolnosl'lskiego.
Z zakresu Wydzialu Spraw Obywatelskich m.in.:
1. Dodatki mieszkaniowe: przyjl'(to i rozpatrwno 46 wnioskow 0 prryznanie dodatku micszkaniowego
przyznaj'lc dodatki mieszkaniowe na kwot(( 6.755,84 zl. Wyplacono dodatki micszkaniowe na
kwotl'( 39.361,67 zL
2. Dodatki energetyczne: przyjl'(to j rozpatrzono 20 wnioskow 0 przyznanie dodatku energetycznego.
3. Dowody osobiste: przyjl'(to 129 wnioskow, wydano 105 dowodow osobistych.
Z zakresu Urz~du Stanu Cywilnego m.in.:
I. Wydano: 15 decyzji administracyjnych, zaswiadczenie do zawarcia zwi'tzku malzenskiego
zagranic'l oraz 6 zaswiadczen do slubu konkordatowcgo.
2. Sporz'tdzono: 6 aktaw urodzenia, 26 aktow malzenstwa, 16 aktaw zgonu.
3. Zalatwiono: 146 spraw z biurem ewidencji ludnosci i USC, jedn't korespondencj(( konsulamq"
123 wnioski 0 wydanie odpisow z akt stanu cywilnego.
4. Sprawdzono okolo 95 wnioskow 0 wydanie dowodu osobistego.
Z zakresll Wydzialu Organizacyjnego, Oswiaty i Zdrowia m.in.:
Zarz'ldzenia dotyczyly:
1. Zm iany w budzecie Miasta Chojnowa na rok 2014;
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2. Powolania kornisji do przeprowadzenia odbioru rob6t budowlanych zwi'tzanych z budow't
nawierzchni ulicy Kr6tkiej w Chojnowie oraz wymian~ nawierzchni chodnik6w w ulicach
Wojska Polskiego i Szpitalnej w Chojnowie;
_. Powolania komisji egzarninacyjnej dla Pana Chrystiana Serkiesa, nauczyciela ubiegaj1tccgo si~
o awans na stopien nauczyciela rnianowanego;
4. Powohmia komisji do przeprowadzenia odbioru rob6t budowlanych zwi'tzanych z rewaloryzacj't
l
now zielonych przy ul. Kilinskiego w Chojnowie ("Morskie Oko");
5. Powolania komisji do przeprowadzenia odbioru rob6t budowlanych zwi'tzanych z przebudow't
ulic Brzozowej i ulicy Raclawickiej jako ci~6w pieszo - jezdnych w ramach pol'tczenia ukladu
komunikacyjnego pieszego z nowo budowan't kladk1t nad fzek'l. Skor1t w Chojnowie;
6. Powolania kornisji do oceny i klasyfikacji dokumentow przcznaczonych do brakowania.

Radny Maciej Ciesla podzi«kowal bunntstI7.owi za zrcalizowanie inwestycji dotycz'lcej
wymiany i odnowy lamp na ul. Kilirishego.
Nast«pnie zwr6cil si« z pytaniem, czego dOtyt:7y wydanie decyzji ustalaj'lcej rent«
planistyczl1q?
Pani Danuta Wojciechowicz, naczel. Wydz. G • wyjasnila, ze rent« planistyczn'l ustala
sic:( w przypadku wzrostu wartosci nieruchomosci, spowodowanego zmianq, planu
zagospodarowania przestrzennego. W obr«bie 1 miasta tereny byly przel.naczone na
L1zytki role i w wyniku zmiany planu zostaly przeksztalcone na dzialki budowlane, co
spowodowalo wzrost wartosci tych dzialek i jezeli w ci't,gu 5 lat wlasciciel sprzeda ww.
nieruchomosc (kt6ra zostala przeksztalcona), to jest obligowany do zaplacenia miastu
renty planistycznej.
Nast«pnie zostala przcdstawiona prezentacja multimedialna na temat realizowanych
w ostatnim okresie inwestycji w miescie.

Ad. 5. Raport 0 stanie oswiaty.
Pani Elzbieta Borysewicz, dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 4, przedstawila "Raport
o stanie realizacji zadan oswiatowych w Szkole Podstawowej Nr 4 w roku
szkolnym 201312014 r.".
Szczegolowa informacja stanowi zalqcznik do niniejszego protokolu,

Pani Graiyna Babiarz, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1, przedstawila
informacj<:( dotycz'tc't realizacji zadan oswiatowych w Przedszkolu Miejskim Nr 1
w roku szkolnym 201312014 r.".
Szczegolowa informacja stanowi zalqcznik do niniejszego protokolu.
Pani Iwona Faluta-Borys, dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3, przedstawila
informacj<:( 0 realizacji zadan oswiatowych w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w roku
szkolnym 2013/2014 r.".
Szczegolowa informacja stanowi zalqcznik do niniejszego protokolu.
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Radny Jerzy Poznar zwr6cil sit( z pytaniem, ile dzieci przyjmowanych jest do
przedszkola z terenu Gminy Chojn6w i czy miejskie dzieci przy naborz n1"~(l
jakies preferencje?
Pa . Iwon
luta-Borys, dyrektor Przedszkola nr 1, wyjasniIa, ze w biezqcym
roku komisja rekrutacyjna bardzo szczeg6Iowo analizowala kaZdy wniosek
o przyjt(cie do przedszko]a. Sprawdzala np. czy osoba ubiegajilca si~ miejsc d a
d iecka w przedszkolu zamieszkuje na terenie miasta Chojnowa i czy np. wnosi
oplaty za odpady. Zaznaczyc nalezy, ze meldunek nie jest wytycznq prz),
przyjmowaniu dziecka do przedszkola, wyt cznqjest miejsce zamieszkania.
W biezilcym roku zadne dziecko z terenu fmi y Wiejskiej Chojn6w nie zostalo
przyjt(te do przedszkola. JednakZe do prz d zkola ucz{'(szczajil dzieci z terenu
gminy, kt6re zostaly przyjt(te w poprzednich Iatach.
Pani Elzbieta Falat, dyrektor Gimnazjum Nr ], przedstawila informacjt( dotyczqcq
realizacji zadan oswiatowych w Gimnazjum Nr 1 w roku szkolnym 201312014 r.".
Szczegolowa informacja stanowi zalqcznik do mniejszego protokolu.
Pan Mariusz Szklarz, dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 3, przedstawil ,,Rap011
o stanie realizacji zadan oswiatowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w roku
szkolnym 2013/2014 r.".
Szczegolowa informacja stanowi zalqcznik do niniejszego protokolu.
Pan Andrzej Urban, dyrektor Gimnazjum Nr 2, przedstawil informacje na temat
realizacji zadan oswiatowych w Gimnazjum Nr 2 w roku szkolnym 201312014 r.".
Szczeg6lowa informacja stanowi zalqcznik do niniejszego protokolu.
Przewodniczqcy rady oglosil 20.minutowa przerwt(.
Po przerwie na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 14 radnych.
Nieobecna byla radna Barbara Kulacz.

Ad. 6. Informacja 0 stanie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa
budynku Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie".
Pan Janusz Mikolajczyk, naczel. Wydz. RG, przedstawil informacj~ 0 realizacji inwestycji
pt. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji".
7.759.988,56 zl.
koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego:
7.770.362,15 Z1.
koszt inwestycji po przetargu:
wynagrod7enie inspektora nadzoru inwestorskiego
68.880,00 zl.
- calkowity koszt projektu wg umowy 0 dofinansowanie:
7.956.252,15 zl.
finansowanie:
1.438.987,48 Z1.
budzet miasta
dofinansowanie w ramach RPO WD (84,99%)
6.517.264,67 z1.
wykonawca: konsorcjum firm:
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Przedsil:(biorstwo AXYO.pl Sp. z 0.0., ul. Zolnierska 47a, Podgorzyn
FILlGRAN Sp. Z 0.0. ul. Lwowska 31/101, Olesniea
podpisanie umowy z Wykonawe'l.:
18.11.2013 r.
termin wykonania inwestyeji:
31.10.2014 r.

A. zakres

rze~zow't

W niu I .11.2013 r. przekazany zostal teren budowy.

Do dnia dzisiejszego wykonano (wg hannonogramu rzeezowo-finansowego):
roboty rozbiorkowe budynkow przyleglyeh oraz w budynku glownym
roboty ziemne i fundamentowe
seiany, stropy i seianki dzialowe
daeh (wymiana pokryeia nad budynkiem glownym, nowe -Had b.dobudowanymi)
stolarka okienna
stolarka drzwiowa
tynki, okladziny seienne (plytki eeramiezne)
podloza podposadzkowe, posadzki
sufity podwieszane
e1ewaeja
roboty sanitame - sieei wod-kan zewn«trzne
instalaeje eentralnego ogrzewania
instalacja wentylacji
instalacje wewnl:(trzne wod-kan
roboty elektryezne - instalacje, monta? tablic
instalaeje niskopr'l.dowe (naglosnienie, sygnalizaeji pOI,am, wlamania, tv przem.)
Wykonawca dostarczyl i zamontowal kr((gielnil:(.

B. zakres finansow
Poniesione do dnia dzisiejszego wydatki w ramach projektu:
1. dokumentacja projektowa
2. roboty bud ow lane
3. nadzor inwestorski
4. szyld infonnacyjny promuj'l.cy projekt
Razem wydano:

100%;
100%;
100%;
75%;
90%;
10%;
80%;
60%;
40%;
30%;
100%;
75%;
60%;
100%;
90%;
90%.

107.010,00 zl
- 4.710.010,82 zl
49.200,00 zl
920,00 zl
- 4.867.140,82 zl

W ramach realizowanego projektu zgodnie z podpisan'l. umow'l. 0 dofinansowanie Gmina
Miejska Chojnow zlozyla w Urzl:(dzie Marszalkowskim trzy wnioski 0 platnosc:
wniosek ill I na kwotl:( dofmansowania - 88.483,71 zl (wniosek obejmuje poniesione
wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej),
wniosek nr 2 na kwotl:( dofmansowania - 483.708,69 zl (wniosek obejmuje poniesione
wydatki na roboty budowlane i elektryczne oraz wydatki za nadzor inwestorski
i wykonanie szyldu promuj'l.cego projekt);
wniosek nr 3 na kwotl:( dofinansowania - 1.887.726,93 zl (wniosek obejmuje
poniesione wydatki na roboty budowlane, sanitame i elektryczne oraz wydatki
za nadzor inwestorski);
Wszystkie wnioskowane kwoty zostaly zatwierdzone j wyplacone -l'l.cznie 2.459.919,33 z1.
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Ad. 7. Podj~cie uchwal.
W tym punkcie porzqdku obrad przewodniczqcy Rady przedstawil projekty uchwal,
nast~pnie przystqpiono do glosowania. Podczas realizacji tego punktu na ustawowy stan
] 5 -adnych, obecnych na sali bylo 14 radnych. Nieobecna byla radna Barbara Kulacz.
a) Uchw"bt Nr XLIV/219/14 w sprawie utworzenia obwodu glosowania do
prz prowadzenia wybor6w do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6d tw
oraz w6jt6w, bunnistrz6w i prezydent6w miast zarzqdzonych na dzi r.i
161istopada 2014r.;
"Za" przyj(;(ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na saJi obrad na
ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 14 radnych. ieobecna byla: radna Barbara KuIacz.
Uchwala w zalqczeniu.
b) Uchwala Nr XLIV/220/14 w sprawie zmiany regulaminu utrzyrnania czystosci
i porzqdku na terenie Gminy Miejskiej hojn6w;
"Za" przyj(;(ciem uchwaly glosowano jednomysl.nie. Podczas glosowania na sali obrad na
ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 14 radnych. 'ieobecna byla radna
bara Kulacz.
Uchwala w zaIqczeniu.
c) Uchwala Nr XLIV/221/14 zmieniajqca uchwal(;( w sprawie ustalenia slczeg61owego
sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci;
"Za" przyj(;(ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na saIi obrad na
ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 14 radnych. Nieobecna byla radna Barbara Kulacz.
Uchwala w zalq,czeniu.
d) Uchwala Nr XLIV1222/14 zmiemaJq,ca uchwal« w sprawie zasad ustalania
i poboru, tenninu platnosci, wysokosci stawek oplaty targowej oraz zarzq,dzania
poboru oplaty targowej w drodze inkasa i okreslenia inkasenta;
"Za" przyj(;(ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali obrad na
ustawowy stan IS radnych obecnych bylo 14 radnych. Nieobecna byla radna Barbara Kulacz.
Uchwala w zaIq,czeniu.
e) Uchwala Nr XLIV/223/14 zmieniajq,ca uchwal« Rady Miejskiej w Chojnowie w
sprawie zalozenia Gimnazjum Nr I w Chojnowie;
"Za" przyj«ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali obrad na
ustawowy stan IS radnych obecnych bylo 14 radnych. Nieobecna byla radna Barbara Kulacz.
Uchwala w zalq,czeniu.

f) Uchwala Nr XLIV1224/14 w sprawle zmlany w budzecie Miasta Chojnowa
na 2014 rok;
"Za" przyj«ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali obrad na
ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 14 radnych. Nieobecna byla radna Barbara Kulacz.
Uchwala w zalq,czeniu.
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d 8. Informacja z wykonania budzetu za I polrocze 2014 roku:
a) chwaJa Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii 0 przedlolonej prz z
B
istrza Miasta Chojnowa informacji 0 przebiegu wykonania budi t
~a
hojnowa za I polrocze 2014;
Przcwodnicz4.cy rady przedstawil zebranym Uchwalt( Nr 1V236/20 14 Skfadu Orzekaj('tcego
U,UA ..

e1rionalnej Jzby Obrachunkowej we Wrodawiu z dnia 23 wrzeSnia 2014 r. w sprawie
rzedloionej przez BUlTIlistrza Miasta Chojnowa infonnacji 0 przebiegu wykonania budzetu
Gminy ,iejskiej Chojnow za I polrocze 2014 roku.

b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiejl hOjoOW3 0 przebiegu wykonania
budzetu Miasta Chojnowa, 0 ks taU waluu j~ wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji 0 przebieg
0 ,ania planow 1]- ansowych
instytucji kultury i Przychodni ejonowe" z pierwsze polrocze 2014 r.;
Przewodnicz('tcy Komisji Rewizyjnej Jan Tarkow i przedstawil opinit( Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa 0 przebiegu wykonania budzetu Miasta Chojnowa,
o ksztaltowaniu sit( wielo1etniej prognozy finansowej oraz 0 przebiegu wykonania planow
finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za pierwsze polrocze 2014 roku.

c) dyskusja;
Po przedstawieniu ww. opinii przewodnicz('tcy rady otworzyl dyskusjr:(.
Nikt z obecnych na sali obrad nie wyrazil cht(ci zabrania glosu w dyskusji.

d)

przyj~cie

informacji 0 przebiegu wykonania budzetu Miasta Chojnowa
za I polrocze 2014 roku;

"Za" przyjt(ciem "lnfonnacji 0 przebiegu wykonania budzetu Miasta Chojnowa za
pielwsze pohocze 2014 roku, 0 ksztaltowaniu sit( wie101etniej prognozy frnansowej oraz
o przebiegu wykonania planow finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej"
glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych
obecnych bylo 14 radnych. Nieobecna byla radna Barbara Klllacz.

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych.
Nikt

Z

obecnych na sali nie zabrat glOSll w tym punkcie porz('tdku obrad.

Ad. 10. Informacje i komunikaty

przewodnicz~cegoRady.

Przewodnicz('tcy Rady poinfonnowal, ze nastr:(pna sesja Rady odbr:(dzie sir:( 23 paidziemika br.
Natomiast sesja na zakonczenie kadencji odb((dzie sit( 13 listopada 2014 r.

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Sekretarz Miasta przedstawila odpowiedz na wniosek radnego Jerzego Poznara
z poprzedniej sesji 0 przyspieszenie dzialan w celu ustalenia stanu prawnego
ul. Zlotoryjskiej i mostu nad rzek't Skor't
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Ad. 12. Wolne wnioski, informacje i oswiadczenia.
adny Czeslaw Podhorodecki zwrocil si(;( z prosb't
egregacji odpad6w (plastyk i szklo) na ul. Chopina.

0

ustawienie dwoch pojenmikow do

ra·

Ad 13. pra .
ne.
Radny erzy Poznar zwrocil si(;( z nast(;(puj'tcyrni sprawami:
- kiedy zostanie rozpOCZ(;(ty remont dachu w Przedszkolu nr 1;
- zaproponowal zrobienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3;
- zaproponowal przeniesienia swietlicy i stolowki do budylilku szkoly.
Bunnistrz wyjasnil, ze Szkola Podstawowa r 3 ma dobr't baz~ sportowa: boisko
z tworzyw syntetycznych, plac zabaw, mal't salC( gimnasnyczn't. lednakZe zanim rozpocznie si~
jakies inwestycje nalezy spojrzec na demografi~, porozumicnie z Gmin'tWiejsk't.
atomiast przeniesienie swietlicy do budynku szkoly b~dzie zalezalo od przeprowadzonej
inwentaryzacji i projektu, kt6re pozwol't na adoptowanie pomieszczen stryc.howych na
swietlic~.

W sprawie Przedszkola Nr 1, zostala uruchomiana procedura remontu dachu, jednahe
przedlo:zone oferty wykonawc6w przewyZszaly finansowo zaplanowane w budzecie
srodki. W zwi'tzku z czyrn zwi~kszono w budzecie kwot~ na ten cel i w przyszlym
tygodniu b~dzie uruchomiana procedura maj'tca na cclu wylonienie wykonawcy.
Radny Andrzej Matuszewski zwrocil si~ z prosb't 0 zasypanie grysem dziur na ul. Rejtana.
Radny Maciej Ciesla zwrocil si~ 7, prosb't do dyrektora ChZGKiM, aby po usuni~ciu
awarii wodno-kanalizacyjnych, zaklad odtwarzal powierzchnie asfaltowe na ulicach.
Pan Edward Kosnik, dyrektor ChZGKiM, poinformowal, ze w przyszlyrn roku
odtwarzane wszystkie nawierzchnie po awariach.

Ad. 14.

Zamkni~cie

b~d't

obrad.

W zwi'tzku z wyczerpaniem porz'tdku obrad Przewodnicz'tcy Rady Miejskiej zarnkJl'tl
obrady sesji Rady Miejskiej Chojnowa, lednoczesnie podzi~kowal radnym i gosciom za
udzial w obradach, Obrady zakonczono 0 godz, 17.40,

Ja

Protokolowala: Maria Zawislanska
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