
 

INFORMACJA 
Informujemy o sesji Rady Miejskiej Chojnowa, która odbędzie się   

         25 marca 2021 r. o godz. 13.00 w Domu Schrama                    
(sala nr 17 II piętro) w Chojnowie. Ze względu na zagrożenie 

epidemiczne obrady odbędą się bez udziału publiczności. Transmisja 

sesji dostępna będzie na stronie internetowej chojnow.eu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Nr XXXV/21 z dnia 27.01.2021 r., 

       Nr XXXVI/21 z dnia 01.02.2021 r. oraz Nr XXXVII/21 z dnia 25.02.2021 r. 

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 

5. Podjęcie uchwał: 

a) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

b) w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 

c) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2021”, 

d) w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Chojnowa na lata 2021-2028, 

e) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi, 

f) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Chojnów na 

lata 2021-2023, 

g) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów, 

h) zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Chojnowa 

konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta 

Chojnowa, 

i) w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków 

budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych  

z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa, 

j) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021, 

k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa. 

6. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. 

7. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

 


