Protokół nr X/2015
Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego
w Chojnicach i trwało od godz. 10.00 do godz. 13.15.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie
z załączoną listą obecności.
Poza tym obecni byli :
Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,
Pan mgr Piotr Stanke – Zastępca Wójta Gminy,
Pani mgr inż. Stefania Majewska - Kilkowska – Sekretarz Gminy,
Ks. Kanonik Kazimierz Matyja – Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice
Pan mgr Stanisław Skaja – Starosta Chojnicki
Radni Rady Powiatu,
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i Dyrektorzy Wydziałów
Urzędu Gminy,
8. Sołtysi Gminy Chojnice,
9. Rada Sołecka Silno
10. Pani mgr Elżbieta Jażdżewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Silnie
11. Przewodniczący Izby Rolniczej – Pan Dariusz Dąbrowski
12. St. sierż. Pani Katarzyna Solarek – Kierownik Rewiru
Dzielnicowych w Charzykowach
13. Media
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obrady Sesji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy –
Pani Danuta Łoboda , która powitała wszystkich zebranych.
Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 Radnych, czyli wymagane quorum.
Poinformowała, iż projekt porządku obrad X Sesji Rady Gminy
w Chojnicach Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz z materiałami
sesyjnymi i projektami uchwał.
Dodała, że na poprzedzających dzisiejsze obrady posiedzeniach
Komisji, zgłoszono propozycję wprowadzenia zmian do porządku obrad
Sesji polegających na jego poszerzeniu o dwa projekty uchwał .
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- Nr X/ 184/2015 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Chojnicach.
- nr X/185/2015 w sprawie sprzedaży przetargowej działek położonych
w miejscowości Charzykowy.

Rada Gminy w Chojnicach glosowała „za” przyjęciem zaproponowanych
zmian do projektu porządku obrad
–jednogłośnie Po zmianach porządek obrad 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 Gminy w okresie międzysesyjnym.
4/ Podjęcie uchwały nr X/168/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr
IX/164/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie
określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od
nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego.
5/ Podjęcie uchwały nr X/169/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Powiatowi chojnickiemu na dofinansowanie zadania
pn. „Rozbudowa parkingu w obrębie Starostwa Powiatowego w Chojnicach.
6/ Podjęcie uchwały nr X/170/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2015 rok
7/ Podjęcie nr X/171/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady
Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
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8/ Podjęcie uchwały nr X/172/2015 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
9/ Podjęcie uchwały nr X/173/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2016 roku.
10/ Podjęcie uchwały nr X/174/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w 2016 roku.
11/ Przyjęcie budżetu gminy na 2016 rok
a/ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego.
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały nr X/175/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Chojnice na 2016 rok.
12/ Podjęcie uchwały nr X/176/2015 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie
zadania pn. „Przebudowa mostu ul. Dworcowa Silno”.
13/ Podjęcie uchwały nr X/177/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie zadania
pn. „Uporządkowanie centrum wsi Ogorzeliny – Przebudowa ul. Pocztowej, ul.
Obkaskiej i ul. Sławęcińskiej”.
14/ Podjęcie uchwały nr X/178/2015 w sprawie ustalenia wysokości składki
członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności” na 2016
rok.
15/ Podjęcie uchwały nr X/179/2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
16/ Podjęcie uchwały nr X/180/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2015 rok.
17/ Podjęcie uchwały nr X/181/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Chojnice na lata 2010
-2014” za okres 2010-2015.
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18/ Podjęcie uchwały nr X/182/2015 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2016 roku.
19/ Podjęcie uchwały nr X/183/2015 w sprawie przyjęcia Programu
wspierania rodziny w gminie Chojnice na lata 2016-2018.
20/ Nr X/ 184/2015 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka
Kultury w Chojnicach.
21/ Nr X/185/2015 w sprawie sprzedaży przetargowej działek położonych
w miejscowości Charzykowy.
22/ Podsumowanie pracy Rady Gminy w Chojnicach za 2015 rok.
23/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
24/ Sprawy bieżące.
25/ Zakończenie obrad.

Przebieg obrad:

Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
(już nastąpiło
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji został
z listy radnych.

Jarosław Kurek -

Pan

kolejna osoba

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca obrady 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.
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Prowadząca obrady 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 IX/2015
z dnia 27 listopada 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 radnych)
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Radny Robert Piesik – prosił, żeby jeszcze raz rozważyć temat
ewentualnych likwidacji kursów autobusowych dowożących w niedzielę ludzi
do kościoła. Uważa, że tak ważny temat należy przedyskutować na zebraniach
wiejskich.
Radny Józef Kołak – podziękował za poprawę infrastruktury
w Charzykowach zakończenie ważnej inwestycji dla miejscowości Charzykowy.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Wyżej wymienioną Informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
(Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr X/168/2015 w sprawie zmiany uchwały
Nr IX/164/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w sprawie
podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego.
Prowadząca obrady odczytała treść ww. projektu uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/168/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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Ad 5/ Podjęcie uchwały nr X/169/2015 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi chojnickiemu na
dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa parkingu w obrębie Starostwa
Powiatowego w Chojnicach.
Projekt ww. uchwały odczytała prowadząca sesję Pani Danuta
Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/169/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr X/170/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2015 rok
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/170/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad 7/ Podjęcie nr X/171/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady
Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Pani Danuta Łoboda – przedstawiła zebranym projekt przedmiotowej
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/171/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr X/172/2015 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Treść kolejnego projektu uchwały odczytała prowadząca obrady.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/172/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr X/173/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2016 roku.
Prowadząca obrady sesji odczytała projekt wyżej wymienionej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/173/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „ za” przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr X/174/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w 2016 roku.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytała Pani Danuta Łoboda –
Przewodnicząca Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/174/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „ za” przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 1a/ Przyjęcie budżetu gminy na 2016 rok
Pani Danuta Łoboda - stwierdziła, że jednym z ważniejszych tematów
podejmowanych w trakcie roku przez Radę Gminy jest uchwalenie budżetu
gminy.
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 na 2 tygodnie przed Sesją. Ponadto projekt budżetu
był 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 Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego.
Prowadzący obrady poprosił Pana Kazimierza Sikorę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego o przedstawienie Stanowiska w sprawie projektu budżetu
gminy na 2016 rok.
Pan Kazimierz Sikora – poinformował, że Budżet Gminy Chojnice po
stronie dochodów wynosi: 58.056.732 zł z tego: dochody bieżące: 54.566.732
zł, - dochody majątkowe: 3.490.000 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę z tego:
61.654.732 zł z tego: wydatki bieżące 53.085.092 zł, - wydatki majątkowe:
8.569.640 zł. Głównym źródłem dochodów 1. Subwencje 21.504.337 zł. tj.
37,0% (w dochodach głównych) w tym: subwencja oświatowa: 16.876.025 zł –
subwencja wyrównawcza: 4.628.312 zł 2.Podatki i opłaty lokalne oraz udziały
stanowiące dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych
oraz podatek dochodowy od osób fizycznych) 21.256.660 zł tj. 36,6%
(w dochodach ogółem) 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
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zleconych gminie ustawami: 6.944.430 zł tj. 11,96% (w dochodach ogółem).
Przychody wynoszą 8.500.000 zł w tym: - kredyt długoterminowy: 5.500.000
zł, pożyczka: 1.000.000 zł, inne źródła (wolne środki): 2.000.000 zł. W
strukturze wydatków najwięcej środków jest skierowanych na: 1. Oświatę
i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą: 20.824.196 zł tj. 33,77%
(w wydatkach ogółem). 2.Pomoc społeczną : 10.393.204 zł tj. 16,9%
(w wydatkach ogółem) 3.Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska:
6.820.903 zł tj. 11,06% (w wydatkach ogółem) 4. Transport i łączność:
4.109.043 zł tj. 6,67% (w wydatkach ogółem). Rozchody wynoszą: 4.902.000
zł. Dotyczą one spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach
poprzednich.
Projekt budżetu wraz z Wieloletnią prognozą finansowa Gminy Chojnice
został złożony w ustawowym terminie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała powyższy projekt
pozytywnie .
Pan Kazimierz Sikora – odczytał zebranym treść dwóch uchwał Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej :
- Nr 199/g217/F/III/15 w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2016-2025,
- Nr 200/g217/P/III/15 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Chojnice na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego
deficytu.
Poinformował, że poinformował, że po zapoznaniu się z przedstawionym
materiałem, Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego zaopiniowała go pozytywnie.
Następnie Pan Kazimierz Sikora - przewodniczący Komisji Rolnictwa zwrócił
się do Radnych o przyjęcie Budżetu w zaproponowanym kształcie na
dzisiejszej sesji.
b/ dyskusja,
Pani
podkreśliła,
W związku
Poza tym

Danuta Łoboda - Przewodnicząca Rady Gminy jeszcze raz
że projekt budżetu Radni otrzymali 14 dni przed sesją.
z tym mieli możliwość dokładnego przeanalizowania jego treści.
projekt budżetu był omawiany na posiedzeniach wszystkich
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merytorycznych Komisji, gdzie Pani Skarbnik bezpośrednio odpowiadała
Radnym na pytania.
Radni na temat budżetu na sesji nie dyskutowali.

c/ podjęcie uchwały nr X/175/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Chojnice na 2016 rok.
Prowadząca obrady odczytała treść ww. projektu uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/175/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Wójt – Zbigniew Szczepański – podziękował za takie głosowanie nad
najważniejsza uchwałą w roku. Rozumie, że jest to uznanie dla pracy Wójta
i całej załogi, bez której Urząd by nie istniał. Stwierdził, że jest optymistą
i widzi zagrożeń w realizacji tych zamierzeń w roku przyszłym.
Pan Jóżef Kołak – cieszy się, że przygotowany przez Wójta budżet na
kolejny rok spotkał się z aprobatą. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten
niewielki deficyt
będzie jak najszybciej zmniejszony. Jest to budżet
wymagający. Jest również wiele pokus dofinansowania inwestycji ze środków
z zewnątrz.
Wójt – potwierdził, że będzie dążył do zmniejszenia deficytu, bądź
zniwelowania go do zera. Dodał, my patrzymy na zrównoważony rozwój
gminy Chojnice. Dla każdej miejscowości mamy wizję najważniejszych
inwestycji na najbliższe 10-20 lat. Ostatnio znacząco wzrosły konta sołeckie.
Starosta Chojnicki – Pan Stanisław Skaja – pogratulował przyjęcia budżetu.
Sądzi, że budżet ten będzie realizowany we współpracy z Powiatem.
Budżet Powiatu ma tzw. „pieniądze znaczone”. Z czego 50% należy
przeznaczyć na edukację. Wspomniał też o wysokim zadłużeniu. Stwierdził,
że gdyby chcieli realizować wszystkie zadania musieliby podzielić los innych
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Powiatów. Liczą również na pomoc Gminy Chojnice, z która do tej pory
współpracowało się im bardzo dobrze. Wyraził taką nadzieję, że ta współpraca
nadal będzie dobra.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr X/176/2015 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie
zadania pn. „Przebudowa mostu ul. Dworcowa Silno”.
Projekt ww. uchwały odczytała prowadząca sesję Pani Danuta
Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/176/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr X/177/2015 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie centrum wsi Ogorzeliny –
Przebudowa ul. Pocztowej, ul. Obkaskiej i ul. Sławęcińskiej”.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/177/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr X/178/2015 w sprawie ustalenia wysokości
składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności”
na 2016 rok.
Pani Danuta Łoboda - odczytała kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/178/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr X/179/2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Treść kolejnego projektu uchwały odczytała prowadząca obrady.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/179/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”) przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr X/180/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2015 rok.
Pani Dyrektor GOK – Justyna Rząska przedstawiła w skrócie, w sposób
multimedialny przedstawiła roczną działalność Gminnego Ośrodka Kultury.
Materiały informacyjne w wersji papierowej zostały przesłane Radnym wraz
z projektami uchwał i były szczegółowo omawiane na posiedzeniach Komisji.
Prowadząca obrady odczytała projekt wyżej wymienionej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/180/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „ za” przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
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Ad 17/ Podjęcie uchwały nr X/181/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Chojnice na lata 2010
-2014” za okres 2010-2015.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytała Pani Danuta Łoboda –
Przewodnicząca Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/181/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „ za” przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr X/182/2015 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2016 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/182/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr X/183/2015 w sprawie przyjęcia Programu
wspierania rodziny w gminie Chojnice na lata 2016-2018.
Pani Danuta Łoboda zapoznała zebranych z projektem kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/183/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 radnych)
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 20/ Podjęcie uchwały Nr X/ 184/2015 w sprawie zmiany Statutu
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
Treść wyżej wymienionej uchwały odczytała Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/184/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 21/ Podjęcie uchwały Nr X/185/2015 w sprawie sprzedaży
przetargowej działek położonych w miejscowości Charzykowy.
Prowadząca obrady odczytała projekt wyżej wymienionej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/185/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „ za” przy obecności 14 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 22/ Podsumowanie pracy Rady Gminy w Chojnicach za 2015 rok.
Sprawozdanie na temat pracy Rady Gminy w 2016 roku odczytała
zebranym - Pani Danuta Łoboda.
Ad 23/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Wójt – nasza intencją nie jest likwidacja dojazdów do kościołów , ale
zracjonalizowanie tych kursów. Kurs jest opłacalny dopiero wówczas, gdy
jedzie nim co najmniej 6 osób. Są sytuacje, że do kościoła jedzie jedna
osoba. Tego jako samorząd finansować nie możemy. Musimy racjonalnie
wydawać publiczne pieniądze. Oczywiście temat ten będzie poruszany na
zebraniach wiejskich.
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