Protokół Nr XIX/2012
z XIX Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 kwietnia 2012 roku
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chojnicach i trwało od godziny 13.00 do godziny 14.15.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączona listą
obecności.
Poza tym obecni byli :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
Pan mgrPiotr Stanke – Zastępca Wójta
Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy.
Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
Pan mgr Edward Meyer – Radca Prawny
Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy

Obrady prowadził Pan Tadeusz Leszczyński – Przewodniczący Rady
Gminy, który poinformował, że dzisiejsza sesja została zwołana telefonicznie
i ma charakter roboczy. Odbywa się ona w mniejszym niż zazwyczaj gronie, bez
udziału sołtysów. Powodem zwołania niniejszego posiedzenia jest konieczność
udzielenia pełnomocnictwa dla występowania przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w Gdańsku. Przedmiotowa uchwała jest niezbędnego dla
prawidłowej pracy Urzędu.
Z uwagi na ograniczenia czasowe i niewielki zakres tematyczny porządku
obrad, dzisiejszej Sesji nie poprzedziły jej posiedzenia Merytorycznych Komisji.
Zatem wszelkie wyjaśnienia i odpowiedzi na ewentualne pytania będą
udzielanie na bieżąco.
Przewodniczący Rady - prosił Radnych o przegłosowanie, kto jest za
przyjęciem porządku obrad następującej treści :
1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
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2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Podjęcie uchwały w nr XIX/249 /12 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku.
4/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5/ Sprawy bieżące.
6/ Zakończenie obrad.
Ww. porządek obrad został przyjęty przez Radę
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za” )

Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady poinformował, że w dzisiejszej Sesji zgodnie
z listą obecności uczestniczy 15 Radnych, stwierdzając tym samym, iż obrady
są prawomocne.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji była Pan Edwin Gołochowicz – Zastępca
Przewodniczącego Radny Gminy.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Prowadzący obrady - stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji
jest zgodny z jej przebiegiem. Ponadto był do wglądu w Biurze Rady i każdy
z Radnych miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Poprosił zatem o przegłosowanie, kto z Radnych jest za przyjęciem
protokołu z poprzedniego posiedzenia bez odczytania.
Protokół nr XVIII/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
został przyjęty - j e d n o g ł o ś n i e -

(15 głosami „za”)

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Podjęcie uchwały w nr XIX/249 /12 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa
do
występowania
przed
Wojewódzkim
Sądem
Administracyjnym w Gdańsku.
Pan Edward Meyer – poinformował o otrzymanym zawiadomieniu
o rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku, która
odbędzie się 18 kwietnia 2012 roku. ze skargi Hurtowni Artykułów
Spożywczych Bogumiły i Jerzego Ryduchowskich Spółka jawna na uchwałę
Rady Gminy Chojnice z dnia 30 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa dla
adwokata Michała Kruszwickiego oraz Pana Zdzisława Stormanna – Dyrektora
Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej tut. Urzędu.
Dodał ,że wyłączną kompetencją Rady Gminy jest udzielanie tego typu
pełnomocnictw, stąd koniecznoś
zwołania dzisiejszej sesji.
Wójt – źle by się stało, gdyby ten plan został unieważniony. Jako gmina
bardzo liczymy na powstanie galerii w Pawłówku. Wszystko wskazuje na to,
że będzie tam również multikino. Rocznie gmina otrzymywałaby z tego tytułu
1,5 mln. złotych podatku.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/249/2012
z dnia 16 kwietnia 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad 4/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Nie było.
Ad 5/ Sprawy bieżące.
Wójt - poinformował , że dziś rano podpisywał pismo do Starosty
Chojnickiego informujące, iż oczekujemy przywrócenia wszystkich
dotychczasowych przystanków PKS na terenie gm. Chojnice.
Zwrócił się również do Radnych, aby obserwowali rentowność kursów
MZK na terenie gminy przez pryzmat reprezentowania naszych pieniędzy.
Nie stać nas na wysyłanie kursu wieczornego, gdy jeżdżą 2-3 osoby.
Prosił, żeby sygnalizować te kursy, na których jeździ mniej niż 4 pasażerów.
Nie będziemy przecież podstawiać autobusów dla 1-2 osób.
Jako przedstawiciele gminy musimy patrzeć na pieniądze publiczne.
Pani Dyrektor Wydziału Organizacyjnego - Pani Bożena Kubiak
poinformowała Radnych, żeby oświadczenia majątkowe składali w dwóch
egzemplarzach.
Pan Edward Meyer – wspomniał, iż oczekuje wyników pracy wcześniej
powołanej Komisji Heraldycznej, w sprawie sztandaru i zasłużonych dla gminy
Chojnice.
Ad 6/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady
XIX –tej sesji Rady Gminy w Chojnicach. Dziękując wszystkim za przybycie.
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