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Szanowni Mieszkańcy Chojnowa

 Realizując ustawowy obowiązek dostępu mieszkańców do infor-
macji publicznej oraz kierując się transparentnością finansów publicz-
nych, Burmistrz Miasta Chojnowa przedstawia uchwalony w dniu
12 grudnia 2017 roku  przez Radę Miejską Chojnowa Budżet Miasta na 
2018 rok, który obejmuje dochody, przychody oraz wydatki i rozchody,
a także planowane zadania inwestycyjne, które zostaną zrealizowane
w 2018 roku.

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies
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Pełny tekst Uchwały Budżetowej wraz z jej zmianami jest dostępny w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie - na stronie internetowej www.chojnow.eu

1. Dochody budżetu miasta w wysokości
     z tego:
    1) dochody bieżące w kwocie
    2) dochody majątkowe w kwocie
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości
    z tego:
    1) wydatki bieżące w kwocie
    2) wydatki majątkowe w kwocie
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości
4. Przychody budżetu miasta w wysokości
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości

51.873.871,50 zł

49.102.343,50 zł
2.771.528,00 zł

57.496.002,68 zł

43.232.146,00 zł
14.263.856,68 zł

5.622.131,18 zł
6.753.869,06 zł
1.131.737,88 zł

Podstawowe wielkości budżetu Miasta Chojnowa
na 2018 rok
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Dochody budżetu Miasta

Dochody budżetu ogółem
51.873.871,50 zł

12.220.163,00 zł
Subwencje otrzymane

z budżetu państwa:

11.891.448,00 zł
Dotacje z budżetu państwa, w tym m.in. na pomoc społeczną

oraz na realizację programu Rodzina 500+

10.433.368 zł
Udziały w podatku dochodowym PIT i CIT

356.528,00 zł
Inne środki ze źródeł zewnętrznych

9.840.111,00 zł
Podatki i opłaty
lokalne m.in.:
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Część
wyrównawcza
3.497.743 zł

Część
oświatowa

8.685.083 zł

Część
równoważąca

37.337 zł

Podatek od
nieruchomości
6.026.000 zł

Opłata za
gospodarowanie

odpadami
2.254.314,00 zł

Podatek rolny,
leśny od środków

transportu
267.297 zł

Dotacje 2%

Dochody własne 53%

Subwencje 24%

Inne środki 1%
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Wydatki bieżące budżetu Miasta

194.900,00 zł

Koszty ponoszone na
utrzymanie cmentarza

14.377.182,00 zł

Pomoc społeczna działalność 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, zasiłki, dodatki 

mieszkaniowe, Rodzina 500+

1.378.888 zł2.254.314 zł

Gospodarka odpadami 
komunalnymi

1.052.635,00 zł

Polityka mieszkaniowa, 
gospodarka gruntami

i nieruchomościami

238.670,00 zł

Bieżące utrzymanie
dróg miejskich

4.384.551,00 zł

Administracja publiczna, funkcjonowanie
Rady Miejskiej, realizacja zadań zleconych

14.494.273,00 zł

Oświata i wychowanie, bieżące utrzymanie szkół
i przedszkoli na terenie miasta

1.009.000,00 zł

Utrzymanie czystości i estetyki miasta
oraz oświetlenia ulic, placów i dróg

Pozostałe wydatki bieżące,
w tym m.in: na gospodarkę 

komunalną, ochronę zdrowia, 
obowiązkowe rezerwy 

budżetu miasta oraz na 
działalność Warsztatu Terapii 

Zajęciowej



Wydatki bieżące ogółem 43.232.146 zł
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120.000,00 zł

48.600,00 zł

Stypendia naukowe
i artystyczne Burmistrza Miasta

Stypendia socjalne
Nagrody sportowe
Burmistrza Miasta

447.821 zł

Opieka wychowawcza,
utrzymanie świetlic szkolnych

175.000,00 zł

Kultura fizyczna,
dotacje na organizację zajęć sportowych,

prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo
w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych

684.812,00 zł

Koszty funkcjonowania żłobka miejskiego

2.376.500,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Obsługa długu publicznego
(zapłata odsetek od

zaciągniętych kredytów
i pożyczek)

PLN
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Najważniejsze inwestycje 2018 roku

4.567.856,68 zł

Budowa Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa

 Gmina Miejska Chojnów pozyskała dofinansowanie w/w inwe-
stycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 3.068.249,82 zł

 Przychodnia ma pełnić funkcję uzupełniającą dla Przychodni Rejonowej 
zlokalizowanej na działce sąsiedniej. W obiekcie przewiduje się pięć poradni 
funkcjonalnych: poradnia RTG, urazowo - ortopedyczna, chirurgiczna, laborato-
rium diagnostyczne oraz nocna i świąteczna pomoc lekarska.

W ramach zadania zostanie również zakupiony sprzęt medyczny, w tym: 
t�XZTPLJFK�LMBTZ�DZGSPXZ�BQBSBU�SFOUHFOPXTLJ�	35(
�EP�XZLPOZXBOJB�[EKǗǎ
  kostno-płucnych wyposażony m.in. w płaski detektor cyfrowy DR wraz
  z wyposażeniem
t�BQBSBU�64(�PSB[�TUP�Z�[BCJFHPXF�EMB�QPSBEOJ�DIJSVSHJD[OFK
  i ortopedyczno-urazowej.



Najważniejsze inwestycje 2018 roku
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500.000,00 zł

Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego,
Gmina Miejska Chojnów pozyskała dofinansowanie w/w inwestycji ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w wysokości 311.528 zł

200.000,00 zł

Zagospodarowanie placu 
dworcowego, w związku
z modernizacją budynku 

dworca kolejowego 
prowadzoną przez spółkę 

PKP Nieruchomości

800.000,00 zł

Przebudowa kuchni
wraz ze stołówką

w Szkole Podstawowej Nr 4
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Najważniejsze inwestycje 2018 roku

3.126.000,00 zł

Budowa oraz przebudowa nawierzchni ulic Matejki, 
Solskiego, Andersa, Słowiańskiej, Asnyka, Witosa, 

Mickiewicza, Bohaterów. Getta Warszawskiego

1.420.000,00 zł

Przebudowa oraz budowa chodników w ulicach 
Paderewskiego, Wyspiańskiego, Bolesławieckiej,

Kilińskiego, Niemcewicza, Pl. Konstytucji 3-go Maja

685.000,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego
przy ul. Samorządowej, Legnickiej, 

Niemcewicza, Pl. Konstytucji
3-go Maja

732.010,00 zł

Budowa kładki dla pieszych na rzece 
Skora w ciągu ulicy Matejki

1.750.000,00 zł
Inwestycje związane z gospodarką 

ściekową i ochroną wód, w tym m.in.:
budowa rurociągu przesyłowego 

wody z ujęć wodnych w Konradówce 
do Stacji Uzdatniania Wody

w Chojnowie,
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyj-

nej w ul. Komuny Paryskiej

500.000,00 zł
Dotacje dla mieszkańców miasta na 

wymianę pieców węglowych
w ramach „Programu ograniczania 

niskiej emisji na terenie Miasta 
Chojnowa”, sfinansowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Legnicy



221.990 zł
Przebudowa dojazdu do budynku nr 12

przy ul. Sikorskiego z włączeniem do
ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego.
W ramach inwestycji wykonano 42 nowe 

miejsca postojowe dla samochodów.

83.715 zł

Budowa monitoringu miejskiego w ramach 
zadania zamontowano 10 kamer

na terenie miasta

175.913 zł

Budowa oświetlenia w Parku Śródmiejskim

202.477 zł
Budowa parkingu dla samochodów osobowych 
przy ul. Grunwaldzkiej - 32 miejsca postojowe. 

Wymiana nawierzchni wraz z krawężnikami 
dojazdów do parkingu z ulic: Grunwaldzka, 
Bolesława Chrobrego i Paderewskiego wraz

z przebudową zatoki postojowej

159.762 zł
Budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej 

na stadionie miejskim, parkingu oraz 
terenów przy siłowni terenowej i ogrodu 

zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji

410.544 zł

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328
w zakresie budowy chodnika na odcinku 

Michów - Chojnów w ramach porozumienia

395.775 zł
Przebudowa i budowa miejsc postojowych 

przy ul. Sikorskiego oraz ciągów
komunikacyjnych - pieszych wraz
z wymianą nawierzchni jezdni od
ul. Kilińskiego do budynku nr 10

90.639 zł

Budowa placów zabaw dla dzieci
i młodzieży w Parku Piastowskim przy

ul. Kilińskiego oraz przy ul. Samorządowej

Inwestycje zrealizowane w 2017 roku
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841.364 zł
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

do budynków, kanalizacji ogólnospławnej
z przykanalikami, wpustów kanalizacji 

deszczowej z przyłączami - etap II i III ul. Witosa, 
Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego.

380.369 zł
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

do budynków, kanalizacji ogólnospławnej
z przykanalikami samitarnymi, wpustów 

kanalizacji deszczowej z przyłączami - etap I - 
ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3-go Maja, 

Niemcewicza

149.304 zł

Wymiana okien na parterze i I piętrze 
budynku Biblioteki Miejskiej

115.267 zł

Modernizacja kotłowni gazowej, obsługującej 
budynki Urzędu Miejskiego, Biblioteki Miejskiej

i Muzeum Regionalnego

84.227 zł

Budowa parkingu z odwodnieniem przy 
Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

392.565 zł
Remont boiska wielofunkcyjnego przy 

Stadionie Miejskim w Chojnowie,
współfinansowany ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej

231.874 zł

Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 1

105.889 zł

Termomodernizacja budynku Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej

Inwestycje zrealizowane w 2017 roku



Budżet obywatelski Miasta Chojnowa na 2018 rok
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 Budżet obywatelski, nazywany też budżetem partycypacyjnym, to wydzielona 
część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy
w wyniku głosowania.
W ten sposób zwiększa się bezpośredni wpływ mieszkańców na rozwój i wygląd ich 
miasta. Władza samorządowa, którą mieszkańcy wyłaniają w wyborach powszechnych, 
zachęca w ten sposób do większego zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta.

 Z budżetu Miasta Chojnowa do dyspozycji mieszkańców oddano 200 tys. zł – 
z tego 100 tys. zł na projekty zlokalizowane na terenie miasta po północnej stronie rzeki 
Skora i 100 tys. zł na projekty zlokalizowane na terenie miasta po południowej stronie 
rzeki Skora.

 Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Chojnowa na rok 2018 mogą być zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkałych na 
terenie Miasta Chojnowa, którzy ukończyli 18 lat. Zgłoszenia projektu dokonuje się 
poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie „Formularza zgłoszenia 
projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.” stanowiącego 
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/215/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 
2017 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 15.02.2018 r.

Każdy złożony projekt musi spełnić następujące wymagania: 
- data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnowie do dnia 15.02.2018 r., 
- osoba składająca projekt jest stałym mieszańcem Chojnowa (zameldowanym)
   i ukończyła18 lat,
- projekt jest poparty przez co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców stale
  zamieszkałych na terenie Miasta Chojnowa (listę z podpisami należy załączyć
  do formularza),
- zgłoszona propozycja  dotyczy projektów inwestycyjnych i należy do zakresu zadań 
  własnych Miasta,
- proponowany projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania
  przestrzennego, teren, na którym ma być zlokalizowana realizacja projektu stanowi
  mienie Gminy Miejskiej Chojnów z wyłączeniem terenów zarządzanych przez miejskie 
  jednostki organizacyjne, 
- szacunkowy koszt realizacji projektu nie przekracza 100 tysięcy złotych, 
- projekt jest możliwy do zrealizowania. 

 Pozytywnie zaopiniowane projekty przez Zespół ds.  weryfikacji projektów 
zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zostaną umieszczone na liście do konsultacji. 
Lista będzie opublikowana do 9 marca 2018 roku na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Chojnowie www.chojnow.eu. 

 Od 9 kwietnia do 7 maja 2018 roku (w dni robocze w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Chojnowie) odbędzie się głosowanie nad projektami. Karty do głosowania 
z  umieszczonymi pozytywnie zaopiniowanymi projektami będą wydawane w trakcie 
głosowania w  sekretariacie w  Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Każdy głosujący może 
oddać jeden głos. Głosować można wyłącznie osobiście.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 14 maja 2018 roku.
Opracowywane jest oprogramowanie umożliwiające głosowanie  przez Internet.



Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów
tel. +48 76 81 88 285, fax +48 76 81 87 515

www.chojnow.eu
e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu, um.sekretariat@chojnow.eu

Ważne informacje

Z dniem 1 stycznia 2018 roku w Chojnowie świadczenia medyczne
z zakresu opieki ambulatoryjnej i wyjazdowej nocnej oraz świątecznej

opieki lekarskiej i pielęgniarskiej realizuje
NZOZ NOXMED Sp. z o.o.

Świadczenia ambulatoryjne realizowane są w siedzibie
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego “Niebieski Parasol”

w Chojnowie, ul. Szpitalna 20
w godzinach:

18.00 - 8.00 w dni powszednie
8.00 - 8.00 w soboty, niedziele i święta

tel. kontaktowy: 76 818 10 75 lub tel. kom. 663 50 01 71

W Urzędzie Miejskim w Chojnowie funkcjonuje system SMS - powiadamiania
o zagrożeniach meteorologicznych, stanach ostrzegawczych,

ważnych wydarzeniach i imprezach miejskich.
Zachęcamy do przystąpienia do systemu i wysyłanie SMS z kodem rejestrującym

TAK.DLE01 na numer 661 000 112 (przystąpienie do systemu to koszt jednego sms,
powiadomienia będą bezpłatne).

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców uruchomiono 10 punktów
monitoringu wizyjnego, obsługiwanych przez firmę ochroniarską
„Piast” Patrol Sp. z o.o. z/s w Legnicy. Kontakt nr tel. 76 856 57 58


