Protokół Nr II/2014
z II Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 19 grudnia 2014 roku

Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 14.00 i odbywało się
w Wiejskim Domu Kultury w Silnie.
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 inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
3/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy,
4/ Radni Rady Powiatu,
5/ Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy,
6/ Pani st. sierż. Katarzyna Solarek – Kierownik Rewiru Dzielnicowych
w Charzykowach,
7/ Pan Dariusz Dąbrowski – Przewodniczący Izby Rolniczej,
8/ Związki zawodowe,
9/ Sołtysi,
10/Media,

Przebieg obrad:
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Obrady II Sesji Rady Gminy w Chojnicach otworzyła Przewodnicząca Rady
Gminy w Chojnicach – pani Danuta Łoboda.
Podkreśliła, iż jest to ostatnie posiedzenie Rady Gminy w 2014 roku. Dodała, że
tradycyjnie już ze względu na podsumowywanie całorocznej pracy Gminnego
Ośrodka Kultury odbywa się ono poza Urzędem Gminy w jednej
z podległych Dyrektor GOK placówek. Tym razem w Wiejskim Domu Kultury
w Silnie.
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W imieniu Rady Gminy i własnym oraz wszystkich zebranych powitała
Kierownika tego obiektu Panią Edytę Barwinę, Panią Dyrektor GOK Justynę
Rząska oraz pracowników terenowych placówek kulturalnych.
Serdecznie powitała przybyłych na dzisiejszą sesję członków Rady Sołeckiej
sołectwa Silno wraz z sołtysem Ryszardem Szymczykiem.
Powitała Władze Gminy Chojnice – Pana Wójta - Zbigniewa Szczepańskiego,
Jego Zastępcę - Pana Piotra Stanke oraz Panią Sekretarz - Stefanię Majewską
Kilkowską, Panią Skarbnik Aleksandrę Wojcieszyńską oraz wszystkich
przybyłych na dzisiejsze obrady Dyrektorów Wydziałów, Kierowników
Jednostek Organizacyjnych oraz pozostałych pracowników Urzędu Gminy.
Pani Danuta Łoboda poinformowała, że na poprzedzających dzisiejszą
sesję posiedzeniach Komisji omawiano dodatkowo i wnioskowano o
wprowadzenie do dzisiejszego projektu porządku obrad projektu uchwały,
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone
w roku 2015.
Dodała, że projekt tej uchwały został przez wszystkie merytoryczne Komisje
Rady zaopiniowany pozytywnie.
Następnie poprosiła Radnych o przegłosowanie kto z Radnych jest za
poszerzeniem porządku obrad dzisiejszej sesji o ten punkt.

Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła poszerzony porządek obrad bez zastrzeżeń.
- j e d n o g ł o ś n i e – 15 głosami „za”

Po zmianach porządek sesji przedstawiał się następująco:

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 z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4/ Podjęcie uchwały nr II/4/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2014 rok.
5/ Podjęcie uchwały nr II/5/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
3 października 2014 r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy
de minimis dla przedsiębiorców w zakresie
zwolnień z podatku od
nieruchomości.
6/ Podjęcie uchwały nr II/6/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok.
7/ Podjęcie uchwały nr II/7/2014 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
8/ Podjęcie uchwały nr II/8/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr
XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
9/ Przyjęcie budżetu gminy na 2014 rok :
a/ Stanowisko
Gospodarczego,

Komisji

Rolnictwa

Ochrony

Środowiska

i

Rozwoju

b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały nr II/9/2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Chojnice na 2014 rok.
10/ Podjęcie uchwały nr II/10/2014 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Chojnice.

3

11/ Podjęcie uchwały nr II/11/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie zadania
pn. „Budowa drogi powiatowej Chojnice – Lichnowy-Sławęcin”.
12/ Podjęcie uchwały nr II/12/2014 w sprawie udzielenia dotacji w 2015
roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny
w Nowej Cerkwi gmina Chojnice.
13/ Podjęcie uchwały nr II/13/2014 w sprawie udzielenia dotacji w 2015
roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła
w Ostrowitem gmina Chojnice.
14/ Podjęcie uchwały nr II/14/2014 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów przez Gminę Chojnice w podwyższonym kapitale zakładowym
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
15/ Podjęcie uchwały nr II/15/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie
utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej.
16/ Podjęcie uchwały nr II/16/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie Zasania
organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich
łączących miasto Chojnice z niektórymi miejscowościami Gminy Chojnice.
17/ Podjęcie uchwały nr II/17/2014 w sprawie ustalenia wysokości składki
członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności ” na 2014
rok.
18/ Podjęcie uchwały nr II/18/2014 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2015 r.”
19/ Podjęcie uchwały nr II/19/2014 w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Charzykowy.
20/ Podjęcie uchwały nr II/20/2014 w sprawie skargi: Bolesław Harsz oraz
Martyny Harsz zam. ul.31 Stycznia 3, 89-600 Chojnice na uchwałę nr
XXXIV/414/2013 Rady gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w miejscowości Charzykowy, w obrębie geod. Charzykowy, w gminie
Chojnice.

21/ Podjęcie uchwały nr II/21/2014 w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
22/ Podjęcie uchwały nr II/22/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy Chojnice.
23/ Podjęcie uchwały nr II/23/ 2014 w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2015 r.
24/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
25/ Sprawy bieżące.
26/ Zakończenie obrad.

dalszy przebieg obrad :

b/ ustalenie sekretarza sesji,
Poinformowała, że sekretarzem sesji jest kolejny z listy radnych obecny na
dzisiejszej Sesji - Pan Borzych Franciszek.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjąć protokół
z poprzedniej sesji bez odczytania stwierdzając, że był on do wglądu w Biurze
Rady i każdy z Radnych mógł się zapoznać z jego treścią.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr I/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 15 głosami „za”/
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Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Józef Kołak - zwrócił się z prośbą o pozytywnie rozpatrzenie podania
Chojnickiego WOPR i ze względu na kąpiele tzw. Morsów umożliwienie im jak
najbliższego dojazdu
do
pomostu
nad Jeziorem w Charzykowach
w okresie od listopada do marca od godziny 12.00-12.30.
Pan Józef Kołak – mówił o niebezpieczeństwie grożącym na drodze
prowadzącej z Klawkowa do drogi na Brusy. Tam jest ograniczenie do 40 km/h,
ale ludzie poruszają się z lękiem po tej drodze. Docelowo ma tam być ścieżka
rowerowa, ale może
warto byłoby pomyśleć o jakimś przewężeniu
w celu naturalnego zmniejszenia prędkości.
Pan Józef Kołak – sugerował, żeby zastanowić się nad powołaniem dni
Gminy Chojnice (poza dożynkami). Była by to promocja gminy.
Pan Robert Piesik – prosił, żeby mieć na uwadze remont drogi PowałkiKłodawa. Stwierdził, że pewne deklaracje padły już na zebraniach wiejskich.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wyżej wymienioną informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr II/4/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2014 rok.
Ww. sprawozdanie w wersji medialnej przedstawiła Pani Justyna Rząska –
Dyrektor GOK.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/4/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 5/ Podjęcie uchwały nr II/5/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
3 października 2014 r. w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy
de minimis dla przedsiębiorców w zakresie
zwolnień z podatku od
nieruchomości.
Projekt w. uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Danuta
Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/5/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr II/6/2014 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok.
Z projektem ww. uchwały zapoznała zebranych Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/6/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr II/7/2014 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Pani Danuta Łoboda przedstawiła zebranym projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/7/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr II/8/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/
486/2013 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Chojnice.
Projekt w. uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Danuta
Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/8/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 9/ Przyjęcie budżetu gminy na 2015 rok :
Pani Danuta Łoboda - przypomniała, iż jednym z ważniejszych tematów
podejmowanych w trakcie roku przez Radę Gminy jest uchwalenie
budżetu gminy.
Podkreśliła, że w myśl przepisu art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie
gminnym uchwalenie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości Rady
Gminy.
Przypomniała Radnym, a pozostałych poinformowała, że Projekt budżetu
został dostarczony Radnym w ustawowym terminie na 14 dni przed Sesją.
Ponadto był on przedmiotem wnikliwej analizy na wszystkich posiedzeniach
Komisji Rady, a szczególnie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Rozwoju Gospodarczego. Do przedstawionych materiałów nie wniesiono
zastrzeżeń.

a/ Stanowisko
Gospodarczego,

Komisji

Rolnictwa

Ochrony

Środowiska

i

Rozwoju

Pan Kazimierz Sikora - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego przedstawił Ocenę przygotowanego
budżetu gminy na 2015 rok.
Pan Kazimierz Sikora – poinformował, że Budżet Gminy Chojnice po
stronie dochodów wynosi 59.690.077 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono
w nim
53.714.077 zł, natomiast na wydatki majątkowe (inwestycje)
przeznaczono kwotę 5.976.000 zł.
Głównym źródłem dochodów są : 1/ subwencje: oświatowa i wyrównawcza
w łącznej kwocie 22.301.106 zł która stanowi 37,36 % w ogólnych
dochodach budżetu.
2/ Podatki i opłaty lokalne oraz udziały stanowiące dochód budżetu państwa
(podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób
fizycznych) wynoszą 20.339.180 zł co stanowi 34,07 % w dochodach ogółem.
3/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
wynoszą 7.173.905 złotych tj. 12,02 % w dochodach ogółem.
Nadwyżka budżetowa wynosi 2.059.590 zł.
Przychody wynoszą 2.500.000 złotych.
W strukturze wydatków najwięcej środków skierowanych jest na :
1/ Oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.- 20.847.327 tj.
36,17 %
2/ Pomoc społeczną – 10.513.407 zł tj. 18,24 %
3/ Gospodarkę Komunalną i Ochronę Środowiska – 5.753.185 zł tj. 9,98%
4/ Transport i łączność - 3.742.165 zł tj. 6,49%
5/ Administracja Publiczna – 5.417.139 zł tj. 9,4%
Rozchody wynoszą: 4.559590 zł.
Dotyczy to spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych
poprzednich.
9

w latach

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska podkreślił, że
analizowanych dokumentów wynika, iż zostały zachowane procedury
ostrożnościowe w zakresie długu publicznego i indywidualnego limitu spłat
pożyczek kredytów oraz poręczeń.
Łączny procent
długu Gminy Chojnice wynosi 50,74 %.
Natomiast łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz
z należnymi odsetkami oraz poręczeń wynosi 6.164.061 zł w tym :
- spłata kredytów i pożyczek - 4.559.590 zł,
- obsługa długu (odsetki)
764.000 zł,
- poręczeń
840.471 zł.
Dopuszczalny wskaźnik indywidualnego limitu spłaty wynosi 10,45%.
Projekt budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową został złożony
w ustawowym terminie w Regionalnej Izbie Obrachunkowe w Gdańsku.
Do przedłożonych dokumentów Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
nie wniosła zastrzeżeń i postanowiła zaopiniować projekt naszego budżetu
pozytywnie następującymi uchwałami:
- uchwałą Nr 224/g217/P/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 listopada 2014 r w sprawie opinii
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2015 rok
- uchwałą nr 223/g217/F/III/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie opinii
o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata
2015-2025.
Pan Kazimierz Sikora - na zakończenie przedstawiania projektu Budżetu
Gminy Chojnice na 2015 rok uznał że można ocenić go pozytywnie i zwrócił się
do Radnych o jego przyjęcie.
b/ dyskusja,
Dyskusji nad projektem budżetu nie było.
Pani Danuta Łoboda – Przewodnicząca Rady Gminy podkreśliła, że projekt
budżetu gminy na Radni otrzymali na dwa tygodnie przed dzisiejszą sesją.
W związku z tym była możliwość dokładnego przeanalizowanie jego treści.

Dodatkowo Skarbnik Gminy szczegółowo omawiała projekt budżetu na
wszystkich posiedzeniach merytorycznych Komisji.
c/ podjęcie uchwały nr II/9/2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Chojnice na 2015 rok.
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/9/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr II/10/2014 w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Z projektem ww. uchwały zapoznała zebranych Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/10/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr II/11/2014 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Chojnice – LichnowySławęcin”.
Pani Danuta Łoboda przedstawiła zebranym projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/11/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr II/12/2014 w sprawie udzielenia dotacji w 2015
roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny
w Nowej Cerkwi gmina Chojnice.
Projekt w. uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Danuta
Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/12/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr II/13/2014 w sprawie udzielenia dotacji w 2015
roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła
w Ostrowitem gmina Chojnice.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/13/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 14 Podjęcie uchwały nr II/14/2014 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów przez Gminę Chojnice w podwyższonym kapitale zakładowym
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Pani Danuta Łoboda przedstawiła zebranym projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/14/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr II/15/2014 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej.
Projekt w. uchwały odczytał Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Danuta
Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/15/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr II/16/2014 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.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/16/2014
z dnia 19 grudnia 2014 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 17/ Podjęcie uchwały nr II/17/2014 w sprawie ustalenia wysokości
składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności ” na
2014 rok.
Pani Danuta Łoboda przedstawiła zebranym projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/17/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr II/18/2014 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2015 r.”
Projekt w. uchwały odczytał Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Danuta
Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/18/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr II/19/2014 w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Charzykowy.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/19/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr II/20/2014 w sprawie skargi: Bolesław Harsz
oraz Martyny Harsz zam. ul.31 Stycznia 3, 89-600 Chojnice na uchwałę nr
XXXIV/414/2013 Rady gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w miejscowości Charzykowy, w obrębie geod. Charzykowy, w gminie
Chojnice.
Pani Danuta Łoboda przedstawiła zebranym projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/20/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr II/21/2014 w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
Projekt w. uchwały odczytał Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Danuta
Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/21/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad 22/ Podjęcie uchwały nr II/22/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Wójta Gminy Chojnice.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/22/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 23/ Podjęcie uchwały nr II/23/ 2014 w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na
które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2015.
Pani Danuta Łoboda przedstawiła zebranym projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/23/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 24/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Wójt wyraził przekonanie, że sprawa zgłoszona przez Pana Kołaka zostanie
załatwiona pozytywnie.
Zadeklarował również, że odnośnie drogo Klawkowo-Brusy będzie
rozmawiał z odpowiednimi osobami.
Panu Piesikowi Wójt odpowiedział, że pomocy w zgłoszonej przez niego
sprawie mogą udzielić Radni Powiatowi.
Ad 25/ Sprawy bieżące.
Pani Danuta Łoboda – podkreśliła, iż dzisiejsze spotkanie jest już
ostatnim w 2014 roku . Złożyła wszystkim Radnym i wszystkim
uczestniczącym w naszych obradach najlepsze życzenia Świąteczne
i Noworoczne. Życzyła wszystkim zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń
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