
Protok61 Dr XLV/14
 
z sesji Rady Miejskiej Cbojnowa
 

z dnia 23 paidziernika 2014 r.
 
==========================================================
 
x J Rady Miejskiej Chojnowa otworzyl PrzewodnicZ4cy Rady Jan Skowronski.
 
Db ady rozpoczE(to 0 godz. 13.00. Po powitaniu radnych i gosci przewodnicz£tcy
 
stwierdzil, ze na ustawowy stan IS radnych na sali jest 12 radnych, co stanowi
 

uorum, przy kt6rym Rada moze obradowac. Podczas otwarcia obrad sesji 
r· eobecni byli radni: Maciej Ciesla i Mariusz Kowalczyk. Na sesji nieobecny byt 
radny Marek Lukaszewski. 

Spoza Rady w sesji uczestniczyli m: .: 
I. Jan Serkies - Burmistrz Miasta hojnowa 
2. Brygida Mytkowska - Sekretarz fia ta Chojnowa 
3. Bogumila Truta - Skarbni Miasta Chojnowa 
4. Michal Huzarski - radny Sejmik jew6dztwa Dolnosl£tskiego 
5. Stanislawa Pakos - Przewodnicz~ca Ra: owiatu Legnickiego 
6. Edward Kosnik - Dyrektor ChZGKiM 
7. Boleslaw Jakubiak - Kierownik Przychodni Rejonowej w Chojnowie 
8. lwona Faluta-Borys - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Chojnowie 
9. Mariusz Szklarz - Dyrektor Szkoly Podstawowej Nr 3 w Chojnowie 
10. Beata Komicka - Wicedyrektor Szk ly Podstawowej Nr 4 w Chojnowie 
II. Magdalena Czapska - Wicedyrektor imnazjum Nr 1 w Chojnowie 
12. Stanislaw Horodecki - Dyrektor MOKSiR w Chojnowie 
13. Barbara Landzberg - Dyrektor MBP w Chojnowie 
14. Jerzy Janus - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Chojnowie 
15. Naczelnicy Wydzial6w UrzE(du Miejskiego w Chojnowie 

• 16. mieszkancy miasta 

Ad. 1. Otwarcie sesji.
 
Przewodnicz£tcy rady otworzyl XLV sesJE( Rady Miejskiej Chojnowa, powital
 
przybylych radnych i gosci.
 

Ad. 2. Przedstawienie porz~dku obrad.
 
Przewodnicz£tcy Rady przedstawil zebranym porz£tdek obrad XLV sesji:
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porz£tdku obrad. 
3. PrzyjE(cie protokolu z sesji Nr XLIVIl4 z dnia 25 wrzesnia 2014 r. 
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miE(dzy sesjami. 
5. Ocena sytuacji rodzin z dziecmi - problemy opiekunczo-wychowawcze 

i sposoby ich rozwi£tzywania. 
6. Podsumowanie kadencji 2010 - 2014 Burmistrza Miasta Chojnowa. 



,

7.	 Podj~cie uchwal: 
a)	 zmieniajllcll uchwal~ w sprawie uchwalenia Programu wsp61pracy Miasta 

Chojnowa z organizacjami pozarzlldowymi i innymi podmiotami 
prowadzllcymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2014; 

) \ I sprawi uchwalenia Programu wsp61pracy Miasta Chojnowa 
Z organizacjami pozarzCldowymi i innymi podmiotami prowadzClcymi 

i' lalnosc pozytku publicznego na rok 2015; 
c)	 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia pomi~dzy Gminll 

MiejskCl Legnica a OminCl MiejskCl Chojn6w w sprawie organizowania, 
prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczni6w wyznania 
prawoslawnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii 
Prawoslawnej Zmartwychwstania Panskiego w Legnicy; 

•
 
d) w sprawie zmiany w budzecie Miasta lojnowa na 2014 rok;
 
e) w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci;
 
f) w sprawie okreSlenia wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych.
 

8. Przedstawienie infOlmacji: 
a) 0 wysokosci ceny zyta, stanowiClcej podstaw~ do ustalenia wysokosci 

podatku rolnego na 2015 r. podanej przez Prezesa OUS; 
b)	 0 wysokosci ceny drewna, stanowiClcej podstaw~ do ustalenia wysokosci 

podatku lesnego na 2015 r. podanej przez Prezesa 0 S. 
9.	 Analiza oswiadczen majCltkowych. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11.	 Informacje i komunikaty PrzewodniczClcego Rady. 
12.	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski, informacje i oswiadczenia. 
14.	 Sprawy r6zne. 
15. Zamkni~cie obrad . 

• PrzewodniczClcy Rady zlo:z:yl wniosek 0 zamian~ kolejnosci punktu 5 z punktem 6. 

"Za" zamianCl kolejnosci punktu 5 z punktem 6 glosowano jednomyslnie. Podczas 
glosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 12 radnych. 
Nieobecni byli radni: Maciej Ciesla, Mariusz Kowalczyk i Marek Lukaszewski. 

Nast~pnie przewodniczClcy Rady przedstawil zebranym porzCldek obrad XLV sesji 
po \vprowadzeniu zmiany: 

1. Otwarcie sesji. 
2.	 Przedstawienie porzCldku obrad. 
3.	 Przyj~cie protokolu z sesji Nr XLIVI14 z dnia 25 wrzeSnia 2014 r. 
4.	 Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi~dzy sesjami .. 
5. Podsumowanie kadencji 2010 - 2014 Burmistrza Miasta Chojnowa. 
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6.	 Ocena sytuacji rodzin z dziecmi - problemy opiekUI1czo-wychowawcze 
i sposoby ich rozwi'tzywania. 

7.	 odj~cie uchwal: 
a) zmieniaj'tc't uchwal~ w sprawie uchwalenia Programu wspolpracy Miasta 

. ojnowa z organizacjami pozarz'tdowymi i innymi podmiotami 
prowadz'tcymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2014; 

b)	 w sprawie uchwalenia Programu wspolpracy Miasta Chojnowa 
Z organizacjami pozarz'tdowymi i innymi podmiotami prowadz'tcymi 
dzialalnosc pozytku publicznego na role 20 15; 

•
 

c) w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia pomi((d min't.
 
Miejsk't Legnica a Gmin't Miejsk't Chojnow w sprawie organizQwania,
 
prowadzenia i finansowania nauki religii d1a uczniow wyznania
 
prawoslawnego w pozaszko1nym punkcie katechetycznym przy Parafii
 
Prawoslawnej Zmartwychwstania Paftskiego w Legnicy;
 

d)	 w sprawie zmiany w budzecie Miasta Chojnowa na 2014 rok; 
e) w sprawie okreSlenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci' 
f) w sprawie okres1enia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych. 

8.	 Przedstawienie informacji: 
a) wysokosci ceny zyta, stanowi'tcej podstaw~ do usta1enia wysokosci podatku 

rolnego na 2015 r. podanej przez Prezesa GUS; 
b)	 wysokosci ceny drewna, stanowi'tcej podstaw(( do usta1enia wysokosci 

podatku 1eSnego na 2015 r. podanej przez Prezesa GUS. 
9.	 Analiza oswiadczeri maj'ttkowych. 

10.	 Interpelacje i zapytania radnych. 
11.	 Informacje i komunikaty Przewodnicz'tcego Rady. 
12.	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
13. Wo1ne wnioski, infOlmacje i oswiadczenia. 

•
 14. Sprawy rozne.
 
15. Zamkni~cie obrad. 

"Za" przyj~ciem zmienionego porz'tdku obrad glosowano jednomySlnie. Podczas 
glosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 12 racInych. 
Nieobecni byli radni: Maciej CieSla, Mariusz Kowalczyk i Marek Lukaszewski. 

Ad. 3. Przyj~cie protokolu z sesji Nr XLIV/14 z dnia 25 wrzesnia 2014 r. 
,,za" przyj~ciem protokohI Nr XLIVI14 z 25 wrzeSnia 2014 r. racIni glosowa1i 
jednomyslnie. Podczas glosowania na sali obrad na ustawowy stan IS radnych 
obecnych bylo 12 radnych. Nieobecni byli radni: Maciej Ciesla, Mariusz Kowalczyk 
i Marek Lukaszewski. 
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Na sesj(( przybyl radny Maciej CieSla. Na sali obrad na ustawowy stan IS radnych 
obecnych bylo 13 radnych. Nieobecni byli radni: Mariusz Kowalczyk i Marek 
Lukaszewski. 

. d. 4. prawozdanie Burmistrza z pracy mili:dzy sesjami.
 
Vol tym punkcie porz~dku obrad Burmistrz Miasta przedstawil sprawozdanie
 
z pracy W okresie od dnia 25 wrzesnia 2014 r. do dnia 22 paidziernika 2014 r.
 
Z zakresu Wydzialu Rozwoju Gospodarczego m. i.n.:
 

• 

1. Kontynuowana jest przebudowa i rozbudowa budynku MOKSi - r:n.in. 
wykonywane jest pokrycie dachow dachowkq, karpiowk'l., dociep1eni plytami 
styropianowymi elewacji, montaz drzwi wewn~trznych, licowanie scian plytkami 
i wykonanie posadzek z plyt ceramicznych, rnalowanie pomieszczen, montaz 
parapetow granitowych, budowa drogi dojazdowej do rampy . 
2. Trwa modernizacja sali girnnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i budow~ 

sali do squasha w SP4. 
3. Trwa budowa biezni 1ekkoatletycznej wraz z modemizacj~ boiska na Stadionie 
Miejskim. 
4. Zakonczono budow(( linii energetycznych n/n z punktami oswietlenia ulicznego 
w ulicach: Bie1awska-Solskiego, Samorz~dowa (aleja lipowa), Kilinskiego (Park 
Piastowski - aleja glowna), Parkowa (droga dojazdowa do kompleksu garazy) wraz 
z wymian~ 15 slupow oswietlenia drogowego (ul. Kilinskiego) i 7 slupow oswie
tlenia parkowego (uI. Maczka - Lokietka). Trwaj~procedury odbiorowe. 
5. Podpisano umow(( 0 roboty budowlane z wykonawc~ na rozbudow(( sieci oswiet1enia 
wn~trza kwartalu w rejonie ulic: Witosa, Ko1ejowej, Kosciuszki i pI. Dworcowego. 
6. W wyniku rozstrzygni~cia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawc~ 

przebudowy u1icy Poludniowej. 
7. Trwaj~ pace dotycz~ce koncepcji budowy zlobka miejskiego oraz modemizacji 
dworca PKS wraz z budow~ wiaty przystankowej. 
8. Przeprowadzono rownanie drog gruntowych - ul. Fabryczna, Broniewskiego, 
Kusocinskiego, Bie1awska. 
9. Zakupiono kruszywo bazaltowe w celu wyrownania utwardzenia drag gruntowych. 
10. Na terenie zielonym w rejonie "Morskiego Oka" posadzono raze pn~ce. 

11. Sukcesywnie przygotowuje si~ miejsca do posadzenia drzew przy ul. Slowac
kiego i ul. Sienkiewicza. Planowane nasadzenia - wiosna 20 15r. Okolo 30 szt. 
12. Zakonczono realizacj(( umow z PUP w Chojnowie na zatrudnienie pracow
nikow interwencyjnych: 6 meliorantow, 3 robotnikow gospodarczych. 
13. Zakonczono realizacj~ umowy PUP w Chojnowie na organizacj(( stazu dla 
dwoch osob bezrobotnych w zawodzie - robotnik gospodarczy. 
14. Wykoszono tereny zielone oie obj((te przetargiem na caloroczne utrzymani. 
15. Zakonczono roboty remontowe w SP4 - malowanie sal lekcyjnych oraz 
wymiana plytek ceramicznych w toa1etach. 

4 



16. Wymieniono p1ytki gresowe - dojscie do budynku USC. 
I7. Zamontowano ogrodzenie MOKSiR na granicy z dzia1kq przeznaczonq do 
sprz daty od strony ul. Dqbrowskiego. 
l8. Konlynuowane sqprace maIarskie w auli Gimnazjum nr 2. 
J9. N'l mentarzu Komunalnym przystqpiono do wyr6wnania aIejek gruntowy h 
kruszy em bazaltowym, zamontowano nagrobek granitowy na grobie bylych miesz
kancow Chojnowa ekshumowanych z terenu dawnego cmentarza przy ul. Dlugosza na 
biezqco wykonywane Sq prace porzqdkowe. 

Z zakresu Wydzia1u Gospodarki Gruntami i Dchr ny rodowiska m.in.: 
1. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograni onego:
 
- dzia1kE( pod zabudowE( mieszkaniow't jednorodzinn't przy ul. Samorzqdowej za
 
cenq 50.500 zl,
 
- dzia1kE( pod zabudowE( mieszkaniow'tjednorodzinn't przy ul. M1ynarskiej za cen't
 
37.370 zl,
 
- nieruchomosc niezabudowan't polo2:onq przy ul. Samorz'tdowej przeznaczon't
 
pod us1ugi komercyjne za cen't 90.900Zf.
 
- dzia1kE( pod zabudowE( mieszkaniow't jednorodzinn't przy ul. Slowianskiej za
 
cen't 59.590 zl,
 
- dzia1kE( pod zabudowE( mieszkaniow't wielorodzinnq przy ul. D'tbrowskiego za
 
cenE( 98.980 zl .
 
2. Ogloszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz:
 
- nieruchomosci zabudowanej garazem przy ul. W. Witosa ,
 
- dwoch dzia1ek pod zabudowE( mieszkaniow'tjednorodzinnq przy uL Witosa ,
 
3. Wydano 15 wypisow z miejscowego pIanu zagospodarowania przestrzennego
 
miasta,
 

• 
4. Wydano 2 postanowienia pozytywnie opiniuj'tce podzialy dzia1ek polozonych 
przy ul. Zielonej i ul. ZapoIskiej, pod wzglE(dem zgodnosci z pIanem zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
5. Z zakresu nadzoru nad gospodark't drzewostanem:
 
- przy ul. Baczyilskiego - wydano decyzjE( zezwalajqc't na usuni~cie 2 zagrazaj'tcych
 
drzew gatunku swierk, dla osoby fizycznej z obowi'tzkiem nasadzenia 4 drzew,
 
- przy ul. Broniewskiego - wydano decyzjE( zezwalaj'tc't na usuniE(cie 2 zagrazaj'tcych
 
drzew gatunku swierk i 1 drzewa gatunku tuja, dIa osoby fizycznej z obowi'tzkiem
 
nasadzenia 6 drzew,
 
- przy ul. Kwiatowej - wydano decyzjE( zezwalaj'tc't na usuniE(cie zagrazaj'tcych
 
drzew gatunku swierk, dla osoby fizycznej z obowi'tzkiem nasadzenia 2 drzew.
 
- przy ul. Parkowej - wydano decyzjE( zezwalaj'tc't na usuni~cie uschniE(tego drzewa
 
gatunku klon, dla GDDKiA Rejon w Legnicy, z obowi'tzkiem nasadzenia 2 drzew.
 

Z zakresu Wydzia1u Spraw Obvwatelskich m.in.: 

5 



1. Dodatki mieszkaniowe: przyj~to 47 i rozpatrzono 35 wniosk6w 0 przyznanie 
dodatku mieszkaniowego przyznaj'l.c dodatki mieszkaniowe na kwot~ 5.401,29 zt 
W facono dodatki mieszkaniowe w miesi'l.cu pazdzierniku na kwot~ 38.198,0 zt 
2. Dodatki energetyczne: przyj~to 32 i rozpatrzono 22 wnioski 0 przyznani 
dodatku en rgetycznego. 
3. owody osobiste: przyj~to 139 wniosk6w, wydano 115 dowod6w osobistych. 

Z zakresu rz du Stanu C ilneoo m. in.: 
1. ydano: 10 decyzji administracyjnych, 7 zaswiadczen do slubu konkordatowego. 
2. Sporz'l.dzono: 2 akty urodzenia, 9 akt6w mafzenstwa, 5 akt6w zgonu. 
3. Zalatwiono: 110 spraw z biurem ewidencji ludnosci i SC oraz 105 wniosk6w 
o wydanie odpis6w z akt stanu cywilnego. 
4. Sprawdzono okofo 90 wniosk6w 0 wydanie dowodu osobistego. 

Z zakresu Wydzialu Organizacyjneg, 0' wiaty i ZdrQwia m.in.:
 
Zarz'l.dzenia dotyczyly:
 
1. Powolania komisji do przeprowadzenia odbioru rob6t budowlanych zwi'l.zanych 
z przebudow'l. ulicy Brzozowej i uhcy R dawickiej jako ci£l.gow pieszo-jezdnych 
w ramach pol'l.czenia ukladu komunikacyjnego pieszego z nowo budowan'l. kladk'l. 
nad rzek'l. Skor'l. w Chojnowie; 
2. Przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu wsp6lpracy Miasta Chojnowa 
z organizacjami pozarz'l.dowymi i innymi podmiotami prowadz'l.cymi dzialalnosc 
pOZytku publicznego na 20 15r."; 
3. Zmiany uldadu wykonawczego do uchwaly'r IV/2241 14 z dnia 25 vvrzesnia 2014r.; 
4. Zmiany w budzecie Miasta Chojnowa na rok 2014; 

• 
5. Przeznaczenia do sprzedazy na rzecz najemc6w lokale mieszkalne, b~dCl.ce 

wlasnosciCl. Gminy Miejskiej Chojnow, mieszczCl.ce si~ w budynkach polozonych 
przy ul. Legnickiej 66, ul. Kosciuszki 31 i ul. Wolnosci 7 oraz ogloszenia wykaz6w; 
6. Przeznaczenia do sprzedazy w formie przetargu lokalu mieszkalnego nr 3, 
polozonego w budynku przy ul. D'l.browskiego ill' 11 w Chojnowie wraz z oddaniem 
w uzytkowanie wieczyste ulamkowej cz~sci gruntu oraz ogloszenia wykazu; 
7. Zamiany nieruchomosci dokonywanej w celu uregulowania stanu prawnego 
gruntu zaj~tego po drog~ - ul. Baczynskiego; 
8. Powolania komisji do przeprowadzenia odbioru rob6t budowlanych zwiCl.zanych 
z budowCl. linii energetycznych/n z punktami oswietlenia ulicznego w ulicach: 
Bielawska-Solskiego, SamorzCl.dowa (aleja lipowa), Kilinskiego (Park Piastowski 
aleja gI6wna), Parkowa (droga dojazdowa do kompleksu garaZy) w Chojnowie. 

Radny Jerzy Poznar zwr6cil si~ z nast~pujCl.cymi pytaniami:
 
- kiedy zostanie zakonczona modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem
 
socjalnym w Szkole Podstawowej Nr 4?
 
- czego dotyczy postanowienie w sprawie podzialu dzialek przy ul. Zapolskiej?
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Burmistrz wyjasnil, ze prace zawiqzane z zakoitczeniem modemizacji sali 
gimna tycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 powinny bye ukoitczone do konca 
biez')! ego miesilica. 

P ni uta Wojciechowicz wyjasniia, ze u1. Zapolska nie istniala na mapach, 
dIat go tei wydzielono jq i umieszczono na mapach. 

Radny' zeslaw Podhorodecki zwr6cil si~ z pytaniem, Jakie prace zostanli wykonane 
na pi. Dworcowym i 0 jakiej koncepcji jest mowa w sprawie budowy zlobka. , 

Burmistrz wyjasnii, ze pi. Dworcowy jest wlasnosciq miasta, Obecnie trwajq prace 
nad przygotowaniem koncepcji pod przyszly pro' t - jak ten dwoFzec mialby 
wygllidae, llicznie z wybudowaniem nowej wiaty przystankowej i dodatkowych 
miejsc parkingowych. Zostanie zlecone wykonanie projektu technicznego, kt6ry 
w kolejnych latach b~dzie realizowany. 
Natomiast sprawa budowy zlobka dotyczy wypracowania jak najlepszej koncepcji, 
poniewaz taka instytucja jest potrzebna w naszym mie.scie. Obecnie trudno okresli6 
dokladnli lokalizacj~. Planuje si~ r6wniez wykorzystanie srodk6w pozabudzetowych 
np. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zMinisterstwa Zdrowia itp. 

Na sesj~ przybyl radny Mariusz Kowalczyk. a sari obrad na ustawowy stan 15 
radnych obecnych bylo 14 radnych. Nieobecny byl radny Marek Lukaszewski. 

Ad. 5. Podsumowanie kadencji 2010 - 2014 Burmistrza Miasta Chojnowa. 

• Burmistrz miasta przedstawil "Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa 
za lata 2011 - 2014". 
1. W zakresie inwestycji wykonano m.in. nastepujace zadania: 
1. Budowa sieci wodociqgowej, kanahzacji sanitamej oraz deszczowej wraz 
z przylqczami w rejonie ulic Asnyka, Poludniowej i Zlotoryjskiej (dotacja 
z WFOSiGW - 198.000 zi). 
2. Budowa odcinka sieci wodociqgowej i kanalizacji og6lnospiawnej wraz 
z przylliczami w ul. Slonecznej - dofinansowanie z WFOSiGW w wys, 13.400 z1. 
3. Budowa sieci wodociqgowej, kanalizacji sanitamej i deszczowej oraz 
nawierzchni w ul. Kr6tkiej - dofinansowanie z WFOSiGW w wys. 19.100 zl 
4. Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji na terenie osiedla dom6w jednoro
dzinnych przy ul. Slowianskiej - dotacja uzyskana z WFOSiGW w wys. 35.100 z1. 
5. Wymiana sieci wodociqgowej w ul. Kopemika i Lubiitskiej. 
6. Adaptacja Domu Schrama na Miejski Osrodek KuItury, Sportu i Rekreacji 
inwestycja uzyskala tytul DolnoSlliskiej Budowy Roku 2012 - dofinansowanie 
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z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Dolnosl'l.skiego w w . 
2.101.141 zl. 
7. ewitalizacja centrum miasta obejmuj'l.ca: budowt( ulic i chodnik6w, fontann 
z pomnikicm Tkacza i oswietlenia ulicznego w ul. Rynek, Grottgera, Legnicka, Ks. 
S ie"e eo-o. Dofmansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego ojew6dztwa 
ODin sl'lski go w wys. 3.925.824 z! (69 % koszt6w). Inwestycja wyr6zniona 
w ycji konkursu Dolnoslqska Budowa roku 2012. 
8. nnomodemizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 i kapitalny remont dachu. 
9. Prace kons.erwatorsko-remontowe zabytkow J as ty Tkaczy - dofinansowanie 
uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z Urz((du Marszal
kowskiego w wys. 269.071 z1. 
10. Wymiana instalacji wody zimnej, cieptej i hydrantowej w budynkach Szko!y 
Podstawowej Nr 4. 
II. Przebudowa sieci wodocictgowej na odcinku od stacji uzdatniania wody przy 
ul. Bielawskiej do ul. Chmielnej. 
12. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego, wykonanie oswietlenia, budowa alejek 
okolo 2400 m2

. 

13. Budowa nawierzchni ulic: Bie}awskiej (wraz z oswietleniem drogowym), 
M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, K.r6tkiej, Brzozowej, Radawickiej, 
Poludniowej (w trakcie realizacji). 
14. Budowa zespolu zatok parkingowych p ul. Sikorskiego na 57 miejsc 
postojowych, wymiana nawierzchni chodnik6w w ul. Wojska Polskiego i zpitalnej, 
a na podstawie porozumienia z Powiatem Legnickim modernizacja chodnik6w 
w ul. Chmielnej, Piotra Skargi, Goleszarlskiej. 
15. Budowa k1adki dla pieszych nad rzek'l. Skor'l. i demontaz k1adki wy1'l.czonej 
z uzytkowania. 

• 
16. Budowa cictgu pieszojezdnego w ulicach Brzozowej i Raclawickiej i instalacja 
dodatkowego oswietlenia. 
17. Rewaloryzacja teren6w zielonych przy ulicy Kilinskiego "Morskie Oko" 
montaz fontanny plywaj'l.cej, wykonanie oswietlenia, plazy, boiska do siatk6wki 
plazowej, trawnik6w i alejek. 
18. Wykonanie szkolnych plac6w zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 i przy 
Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach Projektu Rz'l.dowego "Radosna Szko1a" 
uzyskano dofmansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej l'l.cznie w wys. 
127.700 zl 
19. MontaZ wraz z ogrodzeniem ogrodu zabaw przy ul. Wyspianskiego i przy ul. Witosa.
 
20. Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i budow'l. sali do
 
squasha w Szkole Podstawowej Nr 4.
 
- dofinansowanie uzyskane z Dolnosl'l.skiego Funduszu Pomocy Rozwojowej
 
200.000 zl.
 
- dofinansowanie uzyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 100.000 zl.
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21. Budowa przylqcza gazu skladowiskowego na wysypisku w Bialej i zakup 
anallzatora biogazu, dotacja z WFOSiGW - 23.000 zL 
22. Wykonano oswietlenie uliczne w ul.: Zielona, Bielawska-Solskiego, Samorzqpowa 
pr y a1- j hpowej), Parkowa (droga do kompleksu garaZy), w Parku r'iastowskim 

przy aid gJOwnej i wymieniono 22 slupy oswietleniowe w ul. Kiliriskiego oraz 
w ul. Ma zka - Lokietka. 
')3. Wymiana wewn~trznej instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Osrodka 
Pomoe 'polecznej w Chojnowie. 
24. rzebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Osrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji przy ul. Malachowskiego w ramach dofinansowania z Funduszu 
Europejskiego RPO WD w wys. 6.519.630 1 (8499%). Wykonanie nowoczesnej 
sClli kinowej, koncertowej, kr~gielni, nowych pracowni - ceramicznej, muzycznej, 
teatralnej i tanecznej. 
25. Budowa obiektu lekkoatJetycznego raz z modemizacjq boiska miejskiego 
dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wys, 331.500 zL 
26. Podpisano umow~ z wykonawcq na rozbudow~ ieci oswietlenia wn~trza 

kwartalu w rejonie LII. Witosa, Kolejowej, Kosciuszki i 1. Dworcowego. 
27, Trwajct procedury dot. wyboru wykonawcy na remont dachu zabytkowego 
grobowca na Cmentarzu Komunalnym. 
28, Opracowano dokumentacje projektowe: 
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. "Projekt zagospodarowania stawu 
w Chojnowie" 
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu dachu zabytkowej kaplicy 
grobowej na Cmentarzu Komunalnym wraz z pozwoleniem na budow~. 

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu w kwarta1e 
ul. Kolejowa, Kosciuszki, Witosa, P1ac Dworcowy - budowa oswiet1enia, drag 
dojazdowych, parking6w urzctdzenie zieleni, 
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociqgowej z przylqczami 
i sieci kanalizacji sanitamej z przykanalikami dla planowanego zespolu domaw 
jednorodzinnych przy ul. Sikorskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow~, 

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci wodociqgowej z przylqczami 
i sieci kanalizacji sanitamej z przykanalikami w ulicach: Mickiewicza, Witosa, 
Malachowskiego, Bohaterow Getta Warszawskiego, Niemcewicza z wlqczeniem 
kanalizacji do istniejqcej komory w ul. Niemcewicza. 
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budow(( ulic: Rejtana, Broniewskiego 
Reymonta, Ogrodowa. 
- dokumentacja techniczna na budow(( oswietlenia ul icznego w ulicach: Lesna, 
Wrzosowa, 
- inwentaryzacja budowlana dachu budynku Przedszkola ill 1 wraz z kosztorysem 
inwestorskim remontu dachu, 
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i budowy wewn((trznej 
instalacji PP02: w budynku Gimnazjum ill 2. 
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- dokumentaeja projektowo-kosztorysowa budowy sieei wodoeiqgowej, kanalizaeji 
anitamej grawitacyjnej i tlocznej z przepompowni'l sciekow oraz kanalizaeji 

deszc.z wej w ul. Wyspiailskiego w celu uzbrojenia dzialek budowlanyeh. 
29. Miasto otrzymalo dotacjE( z WFOSiGW w wys. 125.460 zl na opracowanie 
dokum ntacji na modemizacjE( oczyszezalni seiekow w Goliszowie - Aglomeracja 

hojnow. 
O. Z, kupiono i przekazano do Chojnowskiego Zakladu Gospodarki Komunalnej i 
ieszkaniowej samochod skrzyniowy, wielofunkcyjny z dzwigiem oraz platform'l 

do odbioru odpadow zebranych selektywnie. 
31. Miasto sfinansowalo wymianE( 676 okien w budynkaeh komunalnych na kwotE( 
502.213 zl 
32. Miasto przekaza10 srodki finansowe w wys. 6 2.884 zl na wykonanie 
remontow dachow na 67 budynkach komunalnych. 
33. Miasto przekaza10 srodki finansowc w wys. 1 mIn 596 tys. zl na fundusz 
remontowy w budynkaeh wspolnot mieszkaniowych (udzial gminy) 

LL_ Wykonane zadania w zakre ie infrastru tury miejskiejl i onmnizacji prac 
interwencvjnych, pubheznych i spo ecznie uzyLeeznych m.in.: 
1. Corocznie odnawia 0 oznakowanje poziome przejsc dla pieszych w ciqgach 
drog miejskich oraz omakowanie miejsc parkingowyeh dla osob niepetnosprawnych, 
wymieniano uszkodzone znaki drogowe i kosze uhezne. 
2. Przeprowadzano kwartalne przegl'ldy oswietlenia uheznego z przedstawicielami 
Energii Pro Koncern Energetyczny oraz przegl'ldy gwarancyjne wykonanych 
instalacj i oswietlenia ulicznego. 
3. Nadzorowano prace zwiClZane z prowadzeniem akcji zimowych na terenie miasta. 
4. Rownano drogi gruntowe sprzE(tem mechanicznym i uzupelniano ubytki 
w nawierzchniach chodnikow. 
5. Wykonano naprawy cZ<l.stkowe nawierzchni ulic miejskich przy uzyciu emulsji 
i grysow i mas'l asfaltow'l na zimno. 
6. Wydano 123 decyzje na zajE(eie pasa drogowego. 
7. Zamontowano 4 witacze przy drogach wjazdowych do miasta. 
8. Zaktualizowano projekt rewitalizacji i zagospodarowania Parku Srodmiejskiego. 
9. Gospodarka mieszkaniowa: w okresie kadeneji przycfzielono: 37 lokali mieszkalnych, 
34 lokale socjalne, 7 lokali zamiennych, 28 lokali po smierci najemcy, 5 lokali po 
wyprowadzeniu siE( najemcy, przedlu2:ono 232 umowy najmu lokaJi soejalnych. 
10. Zawarto i realizowano umowy na zatrudnienie 171 osob bezrobotnyeh 
w ramach organizacji prac interweneyjnych i publicznych i 208 osob bezrobotnych 
w ramach prac spo!ecznie-uzytecznych, ktore wykonywaly nastE(puj'lce prace: 
- obsluga sprz'ltania w budynkach Dom Schrama, USC, Muzeum Regionalne, 
Urz<l.d Miejski, Basen, 
- konserwacja i utrzymanie terenow zielonych nie objE(tych przetargiem, l'lcznie 
z korytem rzeki Skory 
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- konserwacja i utrzymanie ogrod6w zabaw dia dzieci,
 
- prace remontowe, adaptacyjne i malarskie w obiektach jednostek miejskich, pofZCldkowanie
 
teren6v./

- pra 

~ 

orz'ldkowe na ulicach i chodnikach i prace przy remontach, prowadzonych
 
p zChZ . 
- remont mum obronnego przy Muzeum Regionalnym,
 
- malowanie mostu na ul. Wolnosci i kladki dia pieszych na ul. Grad· teJ.
 
- pomoc przy remontach mieszkan i obiekt6w oraz urzqdzeft wykonywanych prz z
 
Zaldad Remontowy i Zaklad Wodociqg6w i Kanali acji h_ GKiM.
 

podlewanie kolumn kwiatowych oraz donic z kwiatami umieszczonym.i na 
siupach oswietieniowych (360 szt), 
11. Na terenie miasta, w okresie kadencji posadzono 760 drzew, (353 - przez 
sluzby miejskie, 407 - instytucje i osoby fizyczne) 

III. Z zakresu oswiaty, kultury, spraw obywatelsJslch i promocji: 
1. Wydano 34 decyzje w sprawie przyznania dofinansowania koszt6w poniesionych 
w zwiqzku z naukq zawodu mlodocianego pracownika na kwot(( 266.369 zl. 
2. Wydano 1.102 decyzje w sprawie rzyznania stypendium szkolnego i zasilku 
szkoJnego dla uczni6w na kwot(( 566.784 Fl. 
3. Uchwalono zasady przymawania dla uczni6w szk6.f podstawowych, girnnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych stypendi6w naukowych i artystycznych oraz nagr6d 
sportowych. Przyznano stypendia i nagrody na kwot(( 19.400 zl 
4. Przeprowadzono 10 post((powaft kwaliflkacyjnych 0 uzyskanie awansu na 
stopier) nauczyciela mianowanego. 
5. Rozpatrzono wnioski i przyznano dia nauczycieli 18 nagr6d Burmistrza Miasta 
Chojnowa. 
6. Zawarto Porozumienie z Gminq Wiejskq Chojn6w w sprawie finansowania 
zadaft oswiatowych dot. realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego przez 
dzieci 5 i 6-cio letnie oraz obowiqzku szkoinego przez uczni6w b((dqcych 
mieszkancami gminy Chojn6w w przedszkolach i szkolach podstawowych miasta 
Chojnowa. 
7. W mijajqcej kadencji nasze miasto otrzymalo kilka prestizowych nagr6d 
np. w auli Uniwersytetu Jagielloftskiego mialem zaszczyt odebra6 certyfikat 
"Samorzqdowego Lidera Edukacji" za ponadprzeci((tnq aktywnosc na rzecz 
rozwoju edukacji na poziomie lokainym. Zostalismy docenieni za ilos6 i rozmiar 
miejskich inwestycji w oswiacie, za wybudowanie basenu, wyposazenie szk61 
w sprz((t multimedialny i za realizacj(( ciekawych prajekt6w edukacyjnych jak 
finansowanie przez samorzqd nauki plywania dla uczni6w w szk61 podstawowych 
i gimnazjainych, za wspieranie inicjatyw Mlodziezowej Rady Miasta. 
8. Sprawy obywatelskie: dowody osobiste: przyj((to 5209 wniosk6w, wydano 5066 
dowod6w osobistych, wydano 599 zaswiadczeft 0 utracie dowodu osobistego, 
przeprowadzono 121 post((powaft administracyjnych, przyj((to 408 akt6w urodzeft, 
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485 akt6w malZenstwa, 525 akt6w zgonu, dodatki mieszkaniowe: rozpatrzono 
2.381 wniosk6w, wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwo~ 2.237.963z1, dodatki energetycme 
r zpatrzono 268 wniosk6w, wyplacono dodatki energetyczne na kwotl:( 12.347 z1. 
spra wojskowe: do kwalifikacji wojskowej zglosilo si~ 329 osob. 
9. ' okr s' minionej kadencji przekazano dotacj~ w wys. 608.000 dla organizacji 
po-' qdowych i stowarzyszen na rea1izacj~ zadan w ramach konkursow ofert. 
10.	 0 fLl1ansowano Przychodni Rejonowej zakup Ufz'ldzen i sprzl:(tu rehabilitacyjnego 
. wys. 79.287 z1. 
11. uzewn Regionalne wydalo ksiqtkl:( "Chojnowianie znani i luZeni 1945-2010 cZ.l" 
12. Miejskiej Biblioteka Publiczna wydaJa "A]manach Chojnowskiego Klubu 
Literackiego Wyrazic Siebie". 
13. Opracowano miejski ka]endarz imprez kultura1nych sportowych i relaeacyjnych. 
14. W szkolach podstawowych i gimnazjach w Miejskitn Osrodek Pomocy Spolecznej, 
Miejskim Osrodku Kultury, Sportu i Rekreacji i . iejskiej Bibliotece Pub[icznej 
zrealizowano projekty ze srodkow europejskich i laajowych l'lcznie na kwot~ 

ponad 1 mIn 118 tys. Zf 

IV, Z zakresu os odarki runtami i ochronvsrodowiska m.in.: 
1. Sprzedano na rzecz dotychczasowych najemcow 150 10kali mieszkalnych przy
 
zastosowaniu bonifikaty, 4 dzialki zabudowane garazami przy ul. Drzymaly,
 
ul. Samorz'ldowej, ul. D'lbrowskiego oraz 4 garate przy ul. Witosa i ul. Drz maly,
 
2. Sprzedano 8 dzialek na poprawl:( warunk6w zagospodarowania nieru homosci
 
przyleglej przy ul. Lokietka, ul. Mfynarskiej, ul. Lubinskiej, ul. Witosa i ul. Olazei.
 
3. Sprzedano grunt na rzecz uzytkownika wieczystego przy ul. Rejtana 6A oraz
 
dzialki gruntu na rzecz wlascicieli 10ka[i budynkow polozonych przy ul. Luzyckiej
 
i ul. Legnickiej, ktore wraz z dotychczasowymi wydzielonymi dzialkami b~d'l
 

spelnialy wymogi dzialek budowlanych.
 
4. Prowadzone s'l dzialania zmierzaj'lce do aktywizacji Legnickiej SpecjaInej
 
Strefy Ekonomicznej - Podstrefa w Chojnowie. Pomimo niewielkiej ilosci terenow,
 
jakimi moze dysponowac nasze miasto, zaklady, kt6re rozpoczl:(ly dziala1nosc
 
w Strefie do dzisiaj zatrudnily OkOfO 350 os6b. Aktualnie trwaj'l negocja~ie z inwestorem,
 
ktory uzyskal zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci, celem rozbudowy firmy
 
i stworzenia nowych miejsc pracy.
 
5. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
 
- 2 nieruchomosci niezabudowane przeznaczone pod mieszka1nictwo z uslugami,
 
polozone przy ul. Witosa i ul. D'lbrowskiego,
 
- 12 dzialek pod zabudow~ jednorodzinn'l przy ul. Broniewskiego, ul. Slowiailskiej,
 
ul. Dlugosza, ul. Witosa,
 
- 20 dzialek pod budow~ garaz:y przy ul. Parkowej i ul. D'lbrowskiego,
 
- nieruchomosc zabudowan'l budynkiem portierni i wiat'lpolozon'l przy ul. Fabrycznej,
 
- nieruchomosc przeznaczon'l pod zabudow~ mieszkaniow'l wie10rodzinn'l przy
 
ul. Kosciuszki
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- 4 Jokale mieszkalne: przy ul. Samorz'l.dowej, ul. Grunwaldzkiej, ul. D'l.browskiego
 
i uJ. Legnickiej,
 
- J k I iytkowy przy ul. Drzymaly (byla swietliea) oraz lokal uzytkowy przy
 
uI. K sciuszki 17,
 

nie chomosei zabudowane garazami przy ul. Samorz'l.dowej i ul. Witosa, 
- nieruchomosc zabudowan'l. ramp'l. betonow'l. w rejonie ul. Fabryeznej, 
- ni ruchomosc zabudowan'l. budynkiem magazynowym przy ul. Fabryeznej, 
- dzialk~ po zabudow~ mieszkaniow'l. przy ul. Rejtana, 
6. okonano zamiany dzialek z osobami fizye nymi w celu pozyskania dziaiek
 
pod zabudow~ mies7.kaniow'l. w obr~bie 1 miasta. G lina otrzymala prawo ,,1asDosei
 
gruntow przeznaczonyeh pod drogi gminne w obr~bie 1 i 2 miasta 0 l'l.cznej
 
pow. 0,74 ha.
 
7. Wydano 32 decyzje w sprawie przeksztat enja prawa uZytkowania wieczystego
 
w prawo w1asnosei.
 
8. Zawarto 77 umow dzierzawy na grunty uiytkowane rolniczo, na prowadzenie
 
dzia1alnosci handlowej na targowisku miejskim, pod ogrody przydomowe, na
 
grunty pod staejami transformatorowymi oraz zawarto 52 aneksy do umow
 
dzierzawy w zwi'l.zku ze zmian'l. wysokosci podatku VAT.
 
9. W wyniku rozwi'tZania umowy uZytkowania wieezystego w drodze ugody
 
s'l.dowej przej~to od Spoldzielni Mieszkaniowej "M10dosc" 2 dzia1ki 0 powierzehrti
 
0,76 ha.
 
10. Wydano 53 deeyzje na podzial dzialek, 16 zaswiadezen w sprawie zmiany
 
nazwy ulLey i zmiany numeraeji nieruchomosei.
 
II. Zarz'l.dzanie kryzysowe: wydano 20 decyzji 0 nalozeniu swiadezen, w tym 19
 
uchylaj'l.cyeh obowi'l.zek,
 
- uezestniezono w treningu zgrywaj'l.cym system wezesnego ostrzegania i alaIIDOWania
 
o zagrozeniach,
 
- uruehomiono system powiadamiania mieszkaneow miasta 0 potenejalnych
 
zagrozeniach - Samorz'l.dowy Informator SMS, sporzqdzono plan akcji kurierskiej
 
dla miasta Chojnowa.
 

Bunnistrz na zakonezenie wypowiedzi poinformowal, ze w kadenej i 2010 - 2014 
w ramaeh programow europejskich i krajowych pozyskano 15.233.000 z1
Sq to srodki pozabudzetowe, dzi~ki ktorym mozna bylo zrealizowac tak duzo 
inwestycji w Chojnowie. 
Doda1, ze sytuaeja finansowa miasta jest bardzo dobra, poniewaz zadluzenia miasta 
jest minimalne i wynosi 8,12% w stosunku do planowanego dochodu budzetowego, 
przy mozliwosei maksymalnego zadluzenie do 60%. Z czego wynika, ze miasto ma 
mozliwosc pozyskiwania srodk6w na kolejne inwestyeje. 
Na zakOl1czenie wystqpienia burmistrz podzi~kowal wszystkim, dzi~ki ktorym 
przedstawione sprawozdanie bylo tak obszeme. Gorqeo podzi~kowal wszystkim, 
ktorzy przyezynili si~ do realizaeji tych inwestyeji. Podzi~kowa1 pracownikom 
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Urz~du, kierownikom i pracownikom jednostek podleg!ych Wysokiej Radzie 
za podj~te inicjatywy, za trosk~ 0 miasto. 

Jedno snie podczas sprawozdania zosta!a przedstawiona prezentacja multimedialna 
na temat r alizowanych w okresie kadencji 2010 - 20]4 inwestycji w mieScie 
i wydar en kulturalnych. 

d. 6. Deena sytuaeji rodzin z dziecmi - p blemy opiekunezo~wyehowaweze 

i sposoby ieh rozwi~zywania. 

Pani Ma1gorzata Matla, kierownik MOPS w .hojnowie przedstawila infonnacj~na 
temat sytuacji rodzin z dziecmi - problem· opiekm1Cz.o-wychowawcze i sposoby 
ich rozwiqzywania. 
Ustawa 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zaste(pczej w pO!qczeniu z UStaw'i. 
o pomocy spo!ecznej stworzyla podstawy do budowania nowego systemu wspierania 
rodziny, kt6ry daje tez mozliwosc wsparcia rodziny niewydolnej wychowawczo na 
r6znych etapach jej funkcjonowania w zaleznosci od stopnia nasilenia tych 
problem6w: od problem6w opiekunczo-wychowawczych wymagaj'i.cych okresowego 
wsparcia do sytuacji, w kt6rej dziecko zosta1o umieszczone w pieczy zast~pczej. 

Charakteryzuj'i.c rodziny, kt6re S'i. adresatami systemu wspierania rodziny mozna 
wyr6znic trzy podgrupy: 

•	 rodziny jeszcze wydolne, kt6re S'i. zagrozone wystqpieniem trudnosci 
opiekunczo wychowawczych lub trudnosci wyst~puj'i. okresowo 

•	 rodziny niewydolne - wieloproblemowe, w ktorych wyst~puj'i. nasilone 
trudnosci opiekunczo-wychowawcze oraz rodziny zagrozone ograniczeniem 
praw rodzicielskich 

•	 rodziny patologiczne czyli rodziny z cz~sciowym ograniczeniem praw 
rodzicielskich obj{(te nadzorem kuratora, rodziny z dzieckiem w pieczy 
zast~pczej rokuj'i.ce mozliwosc powrotu dziecka do rodziny naturalnej oraz 
rodziny z dzieckiem w pieczy zast~pczej, u kt6rych nie stwierdzono 
mozliwosci powrotu dziecka do rodziny naturalnej. 

Wiele czynnik6w moze oslabiac wartosc rodziny jako srodowiska wychowawczego. 
Do zagrozenia stabilizacji i poczucia bezpieczenstwa dochodzi najcz~sciej wtedy, 
gdy tych destabilizuj'i.cych czynnik6w jest kilka i gdy tworz'i. - co jest niemal regu1'i. 
w takich przypadkach- z!ozony, wzajemnie warunkuj'i.cy si{( splot niepowodzeri. Cz~sto 

sami czlonkowie rodziny nie Scl. w stanie okrdlic, kt6re z nich maj'i. charakter 
pierwotny, a kt6re wt6my. Sprawia to, ze ich eliminacja, a nawet pr6by ograriiczenia 
szkodliwosci S'i. bardzo trudne i rzadko w pehli skuteczne. Do takich destabilizuj'i.cych 
czynnik6w nalety bez w'i.tpienia niedostatek, a zw!aszq:a ub6stwo. Jedn'i. z g16wnych 
przyczyn niedostatku, a takze kolejnym czynnikiem destabilizuj'i.cym zycie rodziny 
jest bezrobocie. Brak dochod6w z pracy jednego, a bywa, ze i obojga rodzic6w 
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z reguly obniza poziom zaspokojenia potrzeb bytowyeh rodziny, wprowadza w jej 
zycie poezueie napi~eia i niepokoju 0 jutro, doprowadza do kontliktow. Tru Inosei 
potl;(gujq si~ w przypadku dlugotrwalego bezroboeia, zwlaszeza jedynyeh zywi,cie!i 
rodzin, utraty prawa do zasilku, braku realnyeh perspektyw zmiany swojej sytuacji 
w przy .losei. Wiele rodzin niszezy naduzywanie alkoholu. Jego nadmieme 
pozy ie powoduje konflikty i zaburzenia wi~zi mi~dzy ludimi. 

\IV uboe rlym roku problem bezradnosei opiekunezo-wyehowawezej dotyezy! 34 
rodzin z dziecmi, co stanowilo ponad 18 % ogo!u rodzin z dziecmi (187 rod- in) 
korzystajqeyeh z pomoey Miejskiego Osrodka Pomoey Spoleeznej w Chojnowie. 
Rodziny korzystajqee z pomoey spolecznej to rodziny wieloproblemowe, kt6re 
o ile otrzymajq wszeehstronnq pomoc - maj'l potenejal do tego, aby realizowac 
podstawowe funkeje opiekuneze i wychowawc wobee dzieei. Zatem konieezne 
bylo obj~cie tych rodzin intensywn'l i kompl ksow<l pomocq, aby poprawic ieh 
funkejonowanie. Praea z rodzin'l prowadzona jest w szezegolnosci w formie: 
konsultacji i poradnietwa specjalistyeznego (konsultant ds. dzieci i mlodziezy, 
radca prawny, psyeholog), uslug opiekunezyeh dla rodzin z dziecmi oraz pomoey 
finansowej. Nadmienic nalezy, ze rodziny z dziecmi znajdujqce si~ w trudnej 
sytuaeji materialnej obejmowane Set roznymi forrnami wsparcia finansowego 
zarowno w ramaeh ustawy 0 pomoey spoleczn~j, ustawy 0 swiadczeniaeh rodzinnych 
oraz ustawy 0 pomocy osobom uprawnionym do alimentow. Elementarnq fOnTIq 
w zakresie wspareia finansowego i rzeezowego dla rodzin z dziecmi jest 
zapewnienie dzieeiom i mlodziezy ze srodowisk zagrozonych i dysfunkcyjnyeh 
ciep!ych posilkow. Wszystkie dzieci obj~te o[Hekq, wychowaniem i edukacjq od 
przedszkola do szkoly ponadgimnazjalnej maj'l mozliwosc skorzystania z tej formy 
pomocy. 
Praca soejalna z rodzina.rrli z problemami opiekunezo-wyehowawezymi prowadzona 
jest przez pracownik6w soejalnych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej 
ktorych dzialania nakierowane Sq na zabezpieczenie podstawowyeh potrzeb 
socjalno-bytowyeh dzieci. W przypadku, gdy osrodek pomoey spolecznej 
powezmie informaeje 0 rodzinie przezywajetcej trudnosei w wypelnianiu funkeji 
opiekunczo-wyehowawczych, praeownik socjalny przeprowadza wywiad srodowiskowy 
i po analizie sytuacji moze zawnioskowac 0 przydzielenie rodzinie asystenta 
rodziny. Wspolpraea mi~dzy rodzinq a asystentem opiera si~ na wspolnym 
opracowaniu i realizacji planu pracy. Dzialania pracownikow soejalnyeh zostaly 
wzmocnione poprzez prac~ asystenta rodziny od 1 wrzesnia 2014r. W zaleznosei 
od indywidualnej sytuacji rodziny plan praey obejmuje udzielanie przez asystenta 
wspareia w nast~pujqeych obszarach: 
•	 w poprawie sytuaeji Zyeiowej, w tym w zdobywaniu umiej~tnosci prawid!owego 

prowadzenia gospodarstwa domowego, 
•	 pomocy w rozwictzywarllu problemow soejaJnyeh, psyehologieznych, wyehowawezych 

z dziecmi, 
•	 motywowaniu ez!onkow rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

15 



i pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 
•	 motywowaniu do udzialu w zaje:ciach grupowych dJa rodzicow, maj'lcych na 

elu ksztaltowanie prawidlowych wzorcow rodzicielskich i umi j((tnosci 
psychospolecznych. 

Nalei)' zwrocic uwag((, ze wsparcie rodziny jest prowadzone za jej zgod'l i przy 
aktywnym wspoldzialaniu. Aktualnie wsparciem asystenta obj((tych jest 6 rodzin 
z problemami opiekunczo wychowawczymi, 3 rodziny nie wyrazil zgody na 
wsparcic ze strony asystenta. Asystentur'l rodzinn'l w pierwszej kolejnosci obj to 
rodziny, przejawiaj'lce najwi((ksze trudnosci prawidlowej opiece i wychowaniu 
dzieci, a tym samym zagrozone umieszczeniem dzieci w pieczy zast((pczej. 
Praca asystenta odbywa si(( zawsze w miejscu zamieszkania rodziny. od opiek'l 
jednego asystenta nie moze pozostawac wi((cej nii 20 rodzin (zmiana ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast((pczej prz widuje od 1 stycznia 2015r. 
wsparcie max 15 rodzin przez 1 asystenta). Asy ent pracuje w zadaniowym czasie 
pracy. Warunki te umozliwiaj'l intensyfikacj(( i indywidualizacj(( pracy z rodzinami 
w niwelowaniu bl((dow, trudnosci oraz braku umiej((tnosci sprawowania wlasciwej 
opieki. Asystent uczy ekonomicznego gospodarowania budzetem domowym, 
wypehliania codziennych obowiqzk6w zvvi'tZ£lDych z prowadzeniem domu, utrzymywania 
czystosci rowniez osobistej, zalatwiania spraw urz((dowych, wyrabia nawyki 
kontaktu z plac6wkami opieki zdrowotnej, placowkami oswiatowymi i innymi 
instytucjami, motywuje do podejmowania terapii uzaleznien, poszukiwania pracy 
lub uzyskania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pomaga w sporz'ldzaniu 
pism, wnioskow, podan. Zach((ca i uswiadamia rodzinom korzysci z uzyskania 
wsparcia w placowkach i instytucjach dzialaj'lcych na rzecz dzieci i rodzin. 
W sytuacji, gdy pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej stanowi zagrozenie 
dla jego bezpieczenstwa lub zycia kon[ecznym jest odseparowanie go od 
dotychczasowego srodowiska przez umieszczenie w pieczy zast((pczej. Takie 
rozwi'lzanie nakazuj'l zarowno przepisy kodeksu rodzinnego i opiekunczego, jak 
i ustawa 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast((pczej oraz ustawa 
o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie. Te akty prawne wyposazaj'l sruzby s'ldowe 
i spoleczne do podejmowania w okreslonych sytuacjach dzialan zabezpieczaj'lcych 
wobec dziecka poprzez zapewnienie mu prawidlowych warunk6w zycia i rozwoju 
w pieczy zast((pczej do czasu powrotu pod opiek(( rodzicow, znalezienia rodziny 
adopcyjnej lub usamodzielnienia dziecka. 
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zast((pczej, na 
przestrzeni trzech ostatnich lat: 2011 - 17,2012 - 15,2013 - 19. 
Praca z rodzinami jest procesem zlozonym i dlugotrwalym. Efekty pracy z rodzinami 
w przewazaj'lcym stopniu zalez'l od aktywnosci tych rodzin, otwarcia na 
otrzymywane wsparcie, ch((ci wprowadzenia w swoim zyciu zmian. Obj((cie 
rodziny wsparciem asystenta nie zawsze gwarantuje przywrocenie rodzinie 
zdolnosci do prawidlowego wypelniania funkcji opiekurlczo-wychowawczych. 
W stosunku do 1 rodziny niezb((dne byly dzialania interwencyjne, kt6rych efektem 
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bylo umieszczenie dziecka w pieczy zast~pczej. DziE(ki uzyskanemu przez rodzinE( 
w parciu ze strony asystenta zmieniajit siE( relacje panujitce w rodzinie. 
Iiminowane Sit blE(dy wychowawcze, rodzice dziE(ki stalemu motywowaniu pr ez 

asysten a rodziny biorit udzial w r6znego rodzaju terapiach odpowiednich do 
'tctpuj cych problem6w, Rodziny wieloproblemowe objE(te sit wsparciem z 

tony '0 nych instytucji, m.in. osrodka pomocy spolecznej placowek
 
oswiato vych, sluzby zdrowia, Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problem6w
 
Alkoholowych, Miejskiego Zespolu Interdyscyplinarnego oraz Sitdu, istotne wiE(c
 
staje siE( tworzenie sp6jnego wsparcia dla dzieci i rodzin - systematycznie
 
realizowanego przez jednostki organizacyjne pomocy spolecznej oraz
 
wsp6lpracujitce instytucje i organizacje poz3rz'tdowe. Wieloaspektowa praca
 
z rodzinit naturaln'l, ochrona odpowiedniego oziomu zycia rodzin oraz rozw6j
 
specjalistycznego wsparcia pozwoli na ogra i e i_ umieszczania dzieci
 
w r6znych formach pieczy zastE(pczej.
 

Przewodniczitcy rady oglosil 30.minutowa przerwE(.
 
Po przerwie na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 13 radnych.
 
Nieobecni byli radni: Marek Lukaszewski i zestaw Podhorodecki.
 

Ad. 7. Podj~cie uchwal.
 
W tym punkcie porzll.dku obrad przewodniczitcy Rady przedstawil projekty
 
uchwal, nastE(pnie przystqpiono do glosowania. Podczas reaJizacj i tego punktu na
 
ustawowy stan IS radnych, obecnych na sali bylo 13 radnych. Nieobecni byli
 
radni: Marek Lukaszewski i Czeslaw Podhorodecki.
 

a)	 Ucbwala Nr XLV/225/14 zmieniajitcll. uchwalE( w sprawie uchwalenia 
Programu wsp6lpracy Miasta Chojnowa z organizacjami pOza..r'Z4dowymi i innymi 
podmiotami prowadzitcymi dzialalnosc poZytku publicznego na rok 2014; 

"Za" przYJE(ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali
 
obrad na ustawowy stan IS radnych obecnych bylo 13 radnych. Nieobecni byJi
 
radni: Marek Lukaszewski i Czesfaw Podhorodecki.
 
Uchwala w zalll.czeniu.
 

b)	 Uchwala Nr XLV/226/14 w sprawie uchwalenia Programu wsp6lpracy 
Mjasta Chojnowa z organizacjami pozarzitdowymi i innymi podrniotami 
prowadzll.cymi dzialalnosc pOZytku publicznego na rok 2015; 

"Za" przyj~ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali
 
obrad na ustawowy stan IS radnych obecnych bylo, 13 radnych. Nieobecni byli
 
radni: Marek Lukaszewski i Czeslaw Podhorodecki.
 
Uchwala w zalitczeniu.
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c)	 Uchwala Nr XLV1227/14 w sprawie wyrazenia zgody na ~ warcie 
porozurnienia pomi~dzy Grnin't Miejsk'l Legnica a Gmin't Miejsk't Chojnow 
w prawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii d a 
tiC ni6\\l wyznania prawoslawnego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 
przy Parafii Prawoslawnej Zmartwychwstania Panskiego w Legnicy; 

~:Z " przyjt(ciem uchwaly glosowalo 12 radnych, przy 1 glosie "wstrzymuj'tcym 
si '. odczas glosowania na sali obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych 
byto 13 radnych. Nieobecni byli radni: Marek Lukaszewski i zeslaw Podhorodecki. 
Uchwala w zal'tczeniu. 

d)	 Uchwala Nr XLV/228114 w sprawle zmlany w budzecie Miasta 
Chojnowa na 2014 rok; 

"Za" przyj~ciem uchwaly glosowano jcdnomyslnie. Podczas glosowania na sali 
obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 13 radnych. ieobecni byli 
radni: Marek Lukaszewski i Czeslaw Podhorodecki. 
Uchwala w zal'tczeniu. 

Na sal~ obrad przybyl radny Czeslaw Podhorodecki. Na sali obrad na ustawowy 
stan 15 radnych obecnych bylo t4 radnych. Nieobecny byl radny Marek Lukaszewski. 

e)	 Uchwala Nr XLV/229/14 w sprawie okreslenia wysokosci stawek 
podatku od nieruchomosci~ 

"Za" przyj~ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali 
obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 14 radnych.. ~ieobecny byl 
radny Marek Lukaszewski. 
Uchwala w zal'tczeniu. 

f)	 Uchwala Nr XLV1230/14 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku 
od srodkow transportowych; 

"Za" przyj~ciem uchwaly glosowano jednomyslnie. Podczas glosowania na sali 
obrad na ustawowy stan 15 radnych obecnych bylo 14 radnych. ieobecny byl 
radny Marek Lukaszewski. 
Uchwala w zal'tczeniu. 

Ad. 8. Przedstawienie informacji:
 
a) 0 wysokosci ceny zyta, stanowi~cej podstaw~ do ustalenia wysokosci
 
podatku rolnego na 2015 r. podanej przez Prezesa GUS;
 
Przewodnicz'lcy rady odczytal uzasadnienie do przyj~cia ceny Zyta, stanowi'tcej
 
podstaw~ ustalania wysokosci podatku rolnego na 2015 L, podanej przez Prezesa
 
Glownego Urz~du Statystycznego.
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Stawka podatku rolnego na 2015 r. uzalezniona jest od sredniej ceny skupu zyta za 
okres 11 kwarta16w poprzedzajilcych kwartal poprzedzajilcy rak podatkowy. ena ta, 

edlu komunikatu Prezesa G16wnego Urz~du Statystycznego z dnia 20 paidziemika 
2014 . wyniosla 61,37 zl za q. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym, podatek rainy od 1 ha przeliczeniowego grunt6w gospodarstw 
ro]nych wynosi r6wnowartosc pieni~znil 2,5 q Zyta, co stanowic b~dzie w 20 IS 1". 

,43 zt. Natomiast podatek rolny od pozosta1ych grunt6w wynosi r6wnowartosc 
pi ni«zoCl. 5q Zyta, co daje na 2015 L stawk~ 306,85 Zf. 

tawa 0 podatku rolnym daje radom gmin prawo obnizenia cen skupu, podanych 
w komunikacie. 
Cena zyta przyj~ta za podstaw~ do obliczenia podatku rolnego na 2015 L jest 
nizsza niz w roku podatkowym 2014 r. (0 11,42%). 
W zwiilzku z powyzszym przyjmuje si~ do podatku rolnego na 2015 L cen~ Zyta 
podanil przez Prezesa GUS w wysokosci 61,37 zl. 

b) 0 wysokosci ceny drewna, stanow·. cej podtawl( do ustalenia wysokosci 
podatku lesnego na 2015 r. podanej przez rezesa GUS; I 

Przewodniczilcy rady odczytal nast~pujqce uzasadnienia do przyj~cia ceny drewna, 
stanowiilcej podstaw~ ustalania wysokosci podatku lesnego na 2015 L, podanej przez 
Prezesa G16wnego Urz~du Statystycznego. 
Stawka podatku lesnego na 2015 rok uzalezniona jest od sredniej ceny skupu 
drewna za okres pierwszych trzech kwarta16w 2014 r. Cena ta, wedlug komunikatu 
Prezesa G10wnego Urz~du Statystycznego z dnia 20 paidziemika 2014 r., wyniosla 
w 2014 L 188,85 zl za 1 m3

. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 paidziemika 2002 r. 
o podatku lesnym, podatek lesny od 1 ha wynosi rownowartosc pieni~znil 0,220 mJ 

drewna, co stanowic b~dzie w 2015 r. - 41,55 z1. 
Ustawa 0 podatku leSl1ym daje radom gmin prawo obnizenia ceny sprzedazy 
drewna, podanej w komunikacie. 
Cena drewna przyj~ta za podstaw~ do obliczenia podatku lesnego na 2015 L jest 
wyzsza niz w roku podatkowym 20 14r. (0 10,41 %). 
Z uwagi na fakt, ze podatnikiem podatku lesnego na terenie miasta Chojnowa jest 
Miasto Chojnow (Las 1,7229 ha), przyjmuje si~ cen~ podanil przez Prezesa GUS 
na 2015r. w wysokosci 188,85 z1. 

Ad. 9. Analiza oswiadczen maj'ltkowych. 
Przewodniczilcy rady odczyta1 analiz~ oswiadczen majqtkowych za 2013 rok i z tytulu 
zakonczenia kadencji Rady 2010 - 2014 radnych Rady Miejskiej Chojnowa. 
Nast~pnie burmistrz przedstawil informacj~ w sprawie analizy oswiadczeti. 
majiltkowych za 2013 r. podleglych mu sluzb. 
Przedstawione analizy stanowiq zalqczniki do niniejszego protokolu. 
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d~ 10. Interpelaeje i zapytania radnyeb. 
Nikt z obecnych na sali nie zabrat gtosu w tym punkcie porz'ldku obrad. 

d lJ.lnfor aeje i komunikaty przewodnicz~eegoRady. 
rzewodnicz'lcy Rady poinformowat, ze sesja podsumowuj'lca prac(( Rady Miejskiej 
~hojnowa w kadencj i 2010 - 20 14 odb~dzie si~ 13 listopada 2014 r. 
ast((pnie zaprosii wszystkich do obchodow Dnia 11 listopada - Swi~ta 

Niepodlegtosci. 

Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytani rad yeh. 
Przewodnicz'lcy rady poinformowat, ze na poprzedniej sesji nie bylo interpelacji 
i zapytan radnych. 

Ad. 13. Wolne wnioski, informacje i oswiadczenia. 
Nikt z obecnych na sal! nie zabrai glosu w tym punkcie porz'ldku obrad. 

Ad. 14. Sprawy ro.ine. 
Radny Jan Tarkowski zvvrocii si(( z prosb'l 0 pOsprz'ltanie chodnika na ul. Piotrowickiej. 

Radny Mariusz Kowalczyk zaprosil wszystkich na uroczystosci pn. "Tydzien 
Patriotyzmu" organizowane przez Powiatowy Zespol Szkot w Chojnowie w dniach 
12 - 15 listopada 2014 r. 

Ad. 15. Zamkni~eie obrad. 
W zwi'lzku z wyczerpaniem porz'ldku obrad Przewodnicz'lcy Rady Miejskiej 
zamkn'li obrady sesji Rady Miejskiej Chojnowa. JednoczeSnie podzi((kowal 
radnym i gosciom za udziai w obradach. Obrady zakonczono 0 godz. 16.25. 

Przewodnic ~ey 

Rady Miej hojnowaI 

fa 

Prorokofowala: Maria Zawislanska 
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