Protokół Nr XXX/2013
z XXX Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2013 roku
Posiedzenie odbyło się o godzinie 10.00
Powiatowego w Chojnicach.

w sali

nr 41 Starostwa

W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną
listą obecności.
Poza tym obecni byli:
1.

Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,

2.

Pan mgr Piotr Stanke – Zastępca Wójta Gminy

3.

Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy

4.

Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy

5.
6.
7.
8.
9.

Pani mgr Bożena Stępień – Radna Rady Powiatu
Sołtysi Gminy Chojnice,
Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy,
Pan Wiesław Fałczyński – p.o. Kierownika Rewiru Dzielnicowych
Media

Obrady Sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy
– Pan Tadeusz Leszczyński, który stwierdził, iż projekt porządku obrad XXX
Sesji Rady Gminy w Chojnicach wszyscy Radni otrzymali w ustawowym
terminie wraz z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Dodał, że na posiedzeniach Komisji Pani Dyrektor GZO zasygnalizowała,
iż z przyczyn organizacyjnych do przesłanego wcześniej przed sesją projektu
porządku obrad należy dodać uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały
Nr XXVIII/331/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: zasad korzystania przez uczniów ze stołówek szkolnych
funkcjonujących w gminnych placówkach oświatowych.
W związku z powyższym Pan Tadeusz Leszczyński zwrócił się do
Radnych z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie niniejszego zagadnienia
pod obrady dzisiejszej sesji i przyjęcie (po zmianach) porządku obrad
w następującym kształcie :

Porządek obrad :
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1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4/ Podjęcie uchwały nr XXX/371/2013 w sprawie zatwierdzenia realizacji
projektu pod tytułem „Z pomocą INNYM” – współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach : Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.
5/ Podjęcie uchwały nr XXX/372/2013 w sprawie wyrażenia przez Radę
Gminy w Chojnicach zgody na prefinansowanie w 2013 roku realizowanego
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach projektu „Moja
przyszłość-aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6/ Podjęcie uchwały nr XXX/373/2013 w sprawie określenia granic obwodu
Szkoły Podstawowej w Lichnowach.
7/ Podjęcie uchwały nr XXX/374/2013 w sprawie określenia granic obwodu
szkolnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem.
8/ Podjęcie uchwały nr XXX/375/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty.
9/ Podjęcie uchwały nr XXX/376/2013 w sprawie wzoru
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

deklaracji

10/ Podjęcie uchwały nr XXX/377/2013 w sprawie wykupu działek
położonych w miejscowości Powałki.
11/ Podjęcie uchwały nr XXX/378/2013 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Małe Swornegacie.
12/ Podjęcie uchwały nr XXX/379/2013 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Małe Swornegacie.

13/ Podjęcie uchwały nr XXX/380/2013 w sprawie określenia zasad
przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych Gminy
oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia kwot
przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2013 roku i latach
następnych.
14/ Podjęcie uchwały nr XXX/381/2013 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na
liniach podmiejskich
łączących
Miasto Chojnice z niektórymi
miejscowościami Gminy Chojnice.
15/ Podjęcie uchwały nr XXX/382/2013 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
16/ Podjęcie uchwały nr XXX/383/2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XXVIII/331/2012 Rady gminy w Chojnicach z dni9a 29 listopada 2012 roku
w sprawie zasad korzystania przez uczniów ze stołówek szkolnych
funkcjonujących w gminnych placówkach oświatowych.
17/ Podjęcie uchwały nr XXX/384/2013 w sprawie przyjęcia planów pracy
Rady i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2013 rok.
18/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
19/ Sprawy bieżące.
20/ Zakończenie obrad.

Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za przyjęciem ww. porządku obrad
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za” przy obecności 15 Radnych/

Przebieg obrad :
1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obradom XXX Sesji Rady Gminy w Chojnicach przewodniczył Pan Tadeusz
Leszczyński, który w imieniu Rady Gminy, Wójta i własnym, powitał wszystkich
zebranych oraz stwierdził obecność 15 Radnych, tj. 100 % składu Rady.
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b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem sesji został Pan Eugeniusz Wirkus – kolejny z listy Radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji był
do wglądu w Biurze Rady i każdy z Radnych miał możliwość zapoznania się
z jego treścią. Wobec tego zaproponował Radnym jego przyjęcie bez odczytania.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXIX/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
– j e d n o g ł o ś n i e – /15 głosami „za” przy obecności 15 Radnych/

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Jarosław Kurek - zwrócił uwagę na bardzo zły stan drogi między
Pawłowem, a Pawłówkiem, który w konsekwencji może prowadzić do utraty
życia bądź zdrowia osób z niej korzystających.
Poruszył również problem złego stanu dróg (nierówności) na nowych
osiedlach spowodowanych rozkopami robionymi w celu doprowadzenia
przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Proponował, aby prace te były robione przez
osoby mające do tego jakieś uprawnienia.
Pani Danuta Łoboda – prosiła Radną Stępień o wyjaśnienia skąd wzięła się
tak wysoka opłata za zajęcie pasa drogowego, która została naliczona naszej
Gminie przez Powiat Chojnicki. (W stosunku do ubiegłego roku opłata ta
wzrosłą z 5 tyś. złotych do 80 tyś. złotych).
Pan Eugeniusz Wirkus - w imieniu sołtysów prosił, aby zwrócić się do
starostwa o odśnieżanie dróg powiatowych.

Ad 3/ Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Ww. informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
(Materiał informacyjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XXX/371/2013 w sprawie zatwierdzenia realizacji
projektu pod tytułem „Z pomocą INNYM” – współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach : Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXX/371/2013
z dnia 29 stycznia 2013 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 5/ Podjęcie uchwały nr XXX/372/2013 w sprawie wyrażenia przez Radę
Gminy w Chojnicach zgody na prefinansowanie w 2013 roku realizowanego
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach projektu „Moja
przyszłość-aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z projektem przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXX/372/2013
z dnia 29 stycznia 2013 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 6/ Podjęcie uchwały nr XXX/373/2013 w sprawie określenia granic
obwodu Szkoły Podstawowej w Lichnowach.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXX/373/2013
z dnia 29 stycznia 2013 roku
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- 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 7/ Podjęcie uchwały nr XXX/374/2013 w sprawie określenia granic
obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXX/374/2013
z dnia 29 stycznia 2013 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 8/ Podjęcie uchwały nr XXX/375/2013 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty.
Pan Tadeusz Leszczyński zanim przystąpił do odczytania przygotowanych na
dzisiejszą sesję projektów uchwał stwierdził, iż nowe zasady ustalania opłat za
wywóz śmieci nie są jeszcze do końca znane dlatego budzą wiele emocji.
Poinformował, że nad projektami uchwał w tej sprawie dwukrotnie dyskutowało
Kolegium Rady w dniu 11 stycznia br. Kolegium zaproponowało przyjąć jako
wariant podstawowy opłatę 10 złotych od jednego mieszkańca.
Rozważano również przyjęcie opłaty w wysokości 10 zł do piątej osoby
w rodzinie i 5 złotych dla każdej kolejnej oraz wariant, w którym to od
podstawowej stawki proponowano 50% zniżki dla każdego dziecka do 18 roku
życia w rodzinie.
Jednak te dwa warianty ze względu na zbyt duże koszty finansowe
(zwiększenie deficytu systemu) członkowie Kolegium zaproponowali odrzucić.
Na posiedzeniu Kolegium Rady w dniu 18 stycznia 2013 roku
Członkowie Kolegium omawiali stawkę wariantu podstawowego w wysokości
10 złotych oraz wariant : 11 złotych od osoby dorosłej i 8 zł od dzieci do 18
roku życia.

Wydział Rolnictwa przedstawił również sposób wyliczenia kosztów oraz
kalkulację opłaty od mieszkańca.
Zwrócono także uwagę jaki deficyt dla budżetu będą generowały poszczególne
omawiane warianty.
Problemy śmieciowe wywoływały również gorącą dyskusję na posiedzeniach
merytorycznych Komisji.
Komisja Oświaty w dniu 23 stycznia 2013 roku rozważała przyjęcie dwóch
wariantów opłat za gospodarowanie odpadami :
I wariant : 10 złotych od mieszkańca,
II wariant : 11 złotych od osoby dorosłej i 7 złotych od dzieci do 18 roku
życia
Po przeprowadzeniu głosowania przeszedł wariant I, 10 złotych od
mieszkańca, za którym to opowiedziało się 2 radnych i 2 głosowało przeciw,
(przeważył głos Przewodniczącego Komisji).
II wariant w głosowaniu nie przeszedł, ponieważ uzyskał tylko 1 głos za
(2 Radnych głosowało przeciw, 1 się wstrzymał.)
Dyskutowano również inne warianty zaproponowane przez Radnego Józefa
Kołaka, które przewidywały zróżnicowanie opłat w zależności od liczebności
osób w gospodarstwie domowym. Radny Kołak proponował m.in. ustalenie
opłaty w wysokości 10 złotych od osoby w gospodarstwie o liczebności od 1-5
osób, 5 złotych w gospodarstwie od 6-14 osób , a powyżej 15-tej osoby
w gospodarstwie odstąpić od pobierania opłaty.
Komisje łączone (Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej) w dniu 24
stycznia 2013 roku rozważały 3 warianty metod i stawki ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wejściem w życie nowej
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
I wariant : stawka 10 złotych od 1 mieszkańca,
II wariant : stawka 10 złotych od 1 dorosłego mieszkańca i 8 złotych na dzieci
do lat 18-tu.
III wariant : 10 złotych od 1 mieszkańca 9 na dzieci do lat 18-tu.
Po przeprowadzeniu głosowania przeważył wariant II, czyli stawka 10
złotych od 1 dorosłego mieszkańca i 8 złotych na dzieci do lat 18-tu.
Wariant ten który uzyskał 6 głosów „za” wariantem I opowiedziały się 3 osoby.
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Wójt zwrócił uwagę, że stawka proponowana po 10 złotych już na wstępie
zakłada dofinansowanie systemu w wysokości 28% tj. ok. 1 mln. złotych.
Tyle gmina będzie musiała dopłacić do całego systemu zakładając, ze
ściągalność opłaty śmieciowej będzie na poziomie 100%. Przyjęcie wariantu
II-go przez obie (połączone komisje) spowoduje dodatkowa dopłatę z budżetu
gminy w kwocie 102 tyś. złotych. Tak wskazują aktualne wyliczenia kosztów
całego systemu gospodarki odpadami. Aby opłaty za gospodarowanie odpadami
pokryły wszystkie koszty stawka opłaty powinna wynosić 14,50 złotych na
jednego mieszkańca.
W związku z tym na dzisiejszą sesję przygotowano dwa warianty
projektów uchwał.
Pierwszy wg stawki 10 zł od osoby w gospodarstwie domowym, a drugi 10
złotych od osoby dorosłej w gospodarstwie domowym i 8 zł od osoby, która nie
ukończyła 18 roku życia.
Dyskusja :
Pan Józef Kołak podziękował Panu Przewodniczącemu za przeprowadzoną
analizę stawek. Dodał, że jego zdaniem gmina przewiduje zbyt duże koszty,
a szacunki są zbyt ostrożne. Sądził, iż ta opłata od osoby wliczając transport do
zakładu zagospodarowania odpadami w Nieżychowicach, powinna wynieść
8 złotych. Wyjaśnił, iż po przeanalizowaniu danych liczbowych, które otrzymał
od firm komunalnych odstawiających śmieci wyliczył jakie powinny być stawki.
Założył, iż nastąpi wzrost o 25%.
Wójt - rzeczywiste koszty wywozu śmieci będą wynosiły nawet 14,40 zł od
osoby. Milion, który zabraknie ma zamiar wyłożyć gmina, jednak do tego trzeba
będzie jeszcze dołożyć ok. 100 lub 200 tys.
złotych na dodatkowe
sfinansowanie mniejszej opłaty za dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Poza tym nie wiemy jeszcze jaka będzie ściągalność. Nie wiemy też ile osób
trzeba będzie odliczyć ze względu na ich czasową nieobecność. Chodzi tu
o studentów i o osoby pracujące za granicą. Należy pamiętać również o tym,
że w pierwszym roku amortyzacja zakładu zagospodarowania odpadów
wyniesie 5 mln zł, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w powiecie to
miesięcznie aż 3,50 zł.
Sekretarz Sesji – Pan Eugeniusz Wirkus – odczytał pismo skierowane przez
Radną Rady Powiatu – panią Bożenę Stępień do Wójta i Radny Gminy
w Chojnicach z dnia 20.01. 2013 roku z propozycjami opłat za wywóz odpadów.
(Ww. pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu i było rozdane
wszystkim Radnym przed sesją).

Pan Eugeniusz Wirkus – nawiązując do odczytanego pisma zastanawiał się,
a co wówczas z rodzinami 1 osobowymi? Pytał daczego babcia, która otrzymuje
800 zł renty ma płacić tyle co rodzina 4 osobowa.
Sołtys Eugeniusz Śliwiński – stwierdził, iż obecnie rodzina 6-cio osobowa
płaci 90 złotych , a po reformie zapłaci 200 złotych. Uważał, że powinno się
płacić abonament, byłby on najbardziej sprawiedliwy.
Sołtys Krzysztof Majer – zasugerował, by samotni bądź rodziny dwuosobowe
płaciły jak za odpady segregowane, ale bez obowiązku segregacji. Wówczas nie
musiałyby trzymać trzech pojemników.
Wójt – przypomniał, że zmiany są po to, by nie tylko wywozić śmieci, ale też je
segregować.
Pan Zbigniew Nojman – nikt nie wie dzisiaj jak to będzie, pewne jest jedynie
to, iż będzie drożej. Proponował, żeby Radni uchwalili przygotowane na
dzisiejszą sesję projekty uchwał. Przekonajmy się jak to będzie funkcjonowało,
a po upływie jakiegoś czasu zawsze będzie można to zmienić.
Pan Jarosław Kurek – na temat ustawy śmieciowej zostało już tyle
powiedziane i na tym etapie dalsze dyskusje nie wniosą chyba nic nowego.
Proponował, przystąpić do głosowania przygotowanych na dzisiejszą sesję
projektów uchwał.
Wójt – każdy samorząd w Polsce ma obecnie te dylematy. Jest tyle różnych
niewiadomych. Gminy oczywiście mają możliwość późniejszej weryfikacji
opłat. Najwcześniej możemy przeprowadzić taką weryfikację po upływie 4-rech
miesięcy, ale to prawdopodobnie i tak jeszcze nie odzwierciedli sytuacji.
Dodał, że zaproponowany przez nasz samorząd system dosyć mocno chroni
osoby samotne.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do odczytania projektów
uchwał.
Wariant I
oddano „0” głosów
Wariant II
oddano 14 głosów „za”
1 głos „przeciw”
Wobec powyższego prowadzący obrady stwierdził, iż zgodnie z przebiegiem
głosowania Rada Gminy opowiedziała się za wariantem drugim przygotowanego na dzisiejszą sesje projektu uchwały.
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Projekt przedmiotowej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXX/375/2013
z dnia 29 stycznia 2013 roku
-jednogłośnie -

/14 głosami „za” i 1 głosie przeciwnym./

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pan Tadeusz Leszczyński podsumował - od lipca śmieci z naszych
pojemników wywiezie firma, którą w przetargu wyłoni gmina. Nie zapłacimy jej
jednak za wykonaną usługę, tylko uiścimy opłatę śmieciową do Urzędu.
Na dzisiejszej sesji Radni ustalili jej wysokość, choć nie wiadomo jeszcze z kim
i jaka umowa zostanie podpisana. Trzeba było jednak podjąć tę decyzję, choć
na wiele pytań nie ma jeszcze odpowiedzi. Dyskusja przed przyjęciem opłaty
śmieciowej była emocjonalna, ale koniec końców przyjęto wersję, którą
rekomendował Wójt. Mieszkańcy w naszej Gminie za śmieci zapłacą
prawdopodobnie najmniej w Powiecie.

Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XXX/376/2013 w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z projektem przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXX/376/2013
z dnia 29 stycznia 2013 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 10/ Podjęcie uchwały nr XXX/377/2013 w sprawie wykupu działek
położonych w miejscowości Powałki.
Następnie Pan Tadeusz Leszczyński odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXX/377/2013
z dnia 29 stycznia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za” przy obecności 13 radnych/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XXX/378/2013 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Małe Swornegacie.
Z treścią ww. projektu uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady
Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXX/378/2013
z dnia 29 stycznia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za” przy obecności 13 radnych/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXX/379/2013 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Małe Swornegacie.
Prowadzący obrady - zapoznał zebranych z treścią ww. projektu uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXX/379/2013
z dnia 29 stycznia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za” przy obecności 13 radnych/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXX/380/2013 w sprawie określenia zasad
przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych Gminy
oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia kwot
przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2013 roku i latach
następnych.
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Następnie Pan Tadeusz Leszczyński odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXX/380/2013
z dnia 29 stycznia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za” przy obecności 13 radnych/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)

Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XXX/381/2013 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na
liniach podmiejskich
łączących
Miasto Chojnice z niektórymi
miejscowościami Gminy Chojnice.
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXX/381/2013
z dnia 29 stycznia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za” przy obecności 13 radnych/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)

Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XXX/382/2013 w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt kolejnej
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXX/382/2013
z dnia 29 stycznia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za” przy obecności 13 radnych/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)

Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XXX/383/2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XXVIII/331/2012 Rady gminy w Chojnicach z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie zasad korzystania przez uczniów ze stołówek szkolnych
funkcjonujących w gminnych placówkach oświatowych.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXX/383/2013
z dnia 29 stycznia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za” przy obecności 13 radnych/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)

Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XXX/384/2013 w sprawie przyjęcia planów
pracy Rady i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2013 rok.
Pan Tadeusz Leszczyński zauważył, iż ostatni na dzisiejszej sesji projekt
uchwały dotyczy organizacji pracy Rady Gminy w 2013 roku.
Propozycje do planu pracy Rady i Komisji były zgłaszane odpowiednio
wcześniej i omawiane na posiedzeniach Komisji przed sesją. Niektóre tematy,
które zawarto w planach pracy są narzucone ustawowo.
Następnie przystąpił do odczytania projektu uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXX/384/2013
z dnia 29 stycznia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za” przy obecności 13 radnych/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)

Ad 18/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Wójt – wszyscy wiemy jak bardzo niebezpieczny jest 1,5 km odcinek drogi od
obwodnicy do Pawłowa. Naprawa tej drogi ma kosztować 40.000 złotych.
Jutro wybieram się na spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego
i przedstawię mu ten problem.
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Pani Bożena Stępień – Radna Rady Powiatu prosiła o przekazanie jej kopi
pisma w sprawie naliczania wysokich opłat dla Gminy przez Powiat za zajęcie
pasa drogowego w celu wyjaśnienia sprawy.

Ad 19/ Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady – poinformował o terminie kolejnej sesji Rady
Gminy w Chojnicach, która odbędzie się 7 lutego o godz. 13.00 w sali
obrad Urzędu Gminy w Chojnicach w mniejszym niż zazwyczaj gronie
(bez udziału sołtysów). Sesję tę zwołuje się w celu nadania imienia
Szkole Podstawowej
w Kłodawie i Gimnazjum w Pawłowie oraz w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu pod usługi, w tym budowę obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m obręb
Pawłówko gmina Chojnice.
Przed sesją o godzinie 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich
merytorycznych Komisji.

Ad 20/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął
obrady XXX Sesji Rady Gminy w Chojnicach.
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