
INFORMACJA 

Informujemy o sesji Rady Miejskiej Chojnowa, która odbędzie się                     

20 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w sali nr 11 (II piętro) Urzędu Miejskiego      

w Chojnowie. Transmisja sesji dostępna będzie na stronie internetowej 

chojnow.eu. 

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie sesji. 

  2. Przedstawienie porządku obrad. 

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr LXVIII/22 z dnia 30 listopada 

       2022 r.  

  4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 

  5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa: 

a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chojnowa 

przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok; 

b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Chojnowa. 

  6. Uchwalenie budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok. 

a) przedstawienie projektu budżetu na 2023 rok przez Burmistrza; 

b) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedło-

żonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa projekcie uchwały budżetowej 

Miasta Chojnowa na 2023 rok; 

c) opinie komisji stałych Rady; 

d) dyskusja; 

e) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok. 

  7. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szcze-

gółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 

nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chojnów, 

b) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Chojnowa z organi-

zacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2023, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów. 

  8. Sprawozdania z pracy Komisji stałych za rok 2022. 

  9. Przyjęcie planów pracy Rady i Komisji stałych na 2023 rok. 

10. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. 

11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie obrad. 
 


