Protokół nr XXIII/ 2012
z XXIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 8 sierpnia 2012 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach
i trwało od godziny 12-tej do godziny 13-tej.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli :
1.
2.
3.
4.

Pan mgr Piotr Stanke – Zastępca Wójt Gminy Chojnice,
Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
Pani Aleksandra Wojcieszyńska– Skarbnik Gminy,
Pani mgr Bożena Kubiak - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
5.
Pan mgr Edward Meyer -Radca Prawny Urzędu Gminy w Chojnicach
6.
Pani mgr Beata Burda –Kierownik Biura Programów Rozwojowych.
Prowadzący obrady poinformował, iż dzisiejsza sesja ma charakter
ponadplanowy i odbywa się w mniejszym niż zazwyczaj gronie (bez udziału
sołtysów). Została ona zwołana telefonicznie w celu podjęcia uchwał
niezbędnych dla prawidłowej pracy Urzędu i nie poprzedziły jej posiedzenia
Komisji. W związku z tym wszelkie wyjaśnienia do przygotowanych na dzisiaj
projektów uchwał będą się odbywały na bieżąco.
Projekt porządku przedstawiał się następująco:
Porządek obrad :
1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Podjęcie uchwały nr XXIII/296/2012 w sprawie zatwierdzenia zmiany
„Planu Odnowy Miejscowości Silno na lata 2010-2017” przyjętej uchwałą
nr II/1/2012 Zebranie Wiejskiego z dnia 04.07.2012 roku „w sprawie zmian w
Planie Odnowy Miejscowości Silno na lata 2010-2017”.
4/ Podjęcie uchwały nr XXIII/297/2012 w sprawie zatwierdzenia zmiany
„Planu Odnowy Miejscowości Ogorzeliny na lata 2011-2018” przyjętej
Uchwałą nr II/1/2012 Zebrania Wiejskiego z dnia 04.07. 2012 „ w sprawie
zmian w Planie Odnowy Miejscowości Ogorzeliny na lata 2011-2018”.
5/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6/ Sprawy bieżące.
7/ Zakończenie obrad.
Ww. porządek obrad został przyjęty
-jednogłośnie–

(15 głosami „za”
przy obecności 15 Radnych)

Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady XXIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Tadeusz
Leszczyński. Powitał wszystkich zebranych, a następnie poinformował,
że w dzisiejszych obradach zgodnie z załączoną listą obecności uczestniczy
15 Radnych, czyli wymagane quorum. Tym samym dzisiejsze obrady
są prawomocne.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem dzisiejszej sesji został Pan Józef Kołak.

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
Pan Tadeusz Leszczyński – zwrócił się do Radnych o przyjęcie protokołu
z poprzedniej sesji bez odczytania.
Dodał, że protokół był dostępny w biurze Rady i każdy z Radnych miał
możliwość zapoznania się z jego treścią i wniesienia ewentualnych uwag.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXII/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
- jednogłośnie - (15 głosami „za” przy obecności 15 Radnych)
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Podjęcie uchwały nr XXIII/296/2012 w sprawie zatwierdzenia zmiany
„Planu Odnowy Miejscowości Silno na lata 2010-2017” przyjętej uchwałą
nr II/1/2012 Zebranie Wiejskiego z dnia 04.07.2012 roku „w sprawie zmian
w Planie Odnowy Miejscowości Silno na lata 2010-2017”.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/296/2012
z dnia 8 sierpnia 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za” przy obecności 15 Radnych/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XXIII/297/2012 w sprawie zatwierdzenia zmiany
„Planu Odnowy Miejscowości Ogorzeliny na lata 2011-2018” przyjętej
Uchwałą nr II/1/2012 Zebrania Wiejskiego z dnia 04.07. 2012 „ w sprawie
zmian w Planie Odnowy Miejscowości Ogorzeliny na lata 2011-2018”.

Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/297/2012
z dnia 8 sierpnia 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za” przy obecności 15 Radnych/
(Uchwala stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 5/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Nie było.
Ad 6/ Sprawy bieżące.
Radny Zbigniew Nojman: poinformował o zainicjowanej przez siebie akcji
„Zeszyt dla ucznia”, mającej na celu zebranie w okresie letnim środków
finansowych na zakup pomocy szkolnych dla najbardziej potrzebujących
uczniów Gminy Chojnice.
Akcja była by przeprowadzana na podobnych zasadach jak „Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy”, która odbywa się w II-gą niedzielę stycznia. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
muszą być
przygotowane stosowne identyfikatory dla wolontariuszy, którzy tym razem
będą zbierali pieniądze na dożynkach powiatowych i festynach wiejskich.
Zachęcał do udziału w zbiórce, która potrwa do 31 października.
Pani Danuta Łoboda – stwierdziła, że pomysł jest bardzo dobry, jednak
korzystać ze środków pozyskanych w tej akcji powinny wszystkie dzieci, nie
tylko te z GOPSU.
Pan Ryszard Kontek – poparł inicjatywę pomocy uczniom stwierdzając,
iż zebrane w ten sposób pieniądze na pewno się przydadzą. Zasugerował
rozważenie przekazania ich na zakup książek do szkół bądź na ksero.
Pan Tadeusz Leszczyński - zaproponował, aby na tym etapie nie
zastanawiać się jeszcze nad rozdysponowaniem pozyskanych ze zbiorki

środków, a w przyszłości i w razie ewentualnych wątpliwości zasięgnąć opinii
Pani Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty bądź Dyrektor GOPS.

Ad 7/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął
obrady XXIII
sesji Rady Gminy w Chojnicach dziękując wszystkim
za przybycie.

