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Protokół nr IV/07
z IV Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 roku
Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 14-tej.
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/ Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska - Sekretarz Gminy
3/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarnik Gminy
4/ Pan mgr inż. Remigiusz Popielarz – Dyrektor Tucholskiego Krajobrazowego.
5/ Pan mgr inż. Janusz Kochanowski – Dyrektor Parku Narodowego Bory
Tucholskie
6/ Pani mgr inż. Ariadna Maćkiewicz – Dyrektor Zaborskiego Parku
Krajobrazowego
7/ Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
8/ Związki Zawodowe
9/ Sołtysi Gminy Chojnice
10/ Radni Powiatowi
11/ Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego
12/ Przedstawiciele Izby Rolniczej
13/ Media
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/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2006.
a/ dyskusja,
b/ podjęcie uchwały nr IV/30/07 w sprawie przyjęcie sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2006 rok.
5/ Przyjęcie Budżetu na 2007 rok.
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a/ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały nr IV/31/07 w sprawie ustalenia budżetu gminy Chojnice na
2007 rok.
6/ Podjęcie uchwały nr IV/32/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.”Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Klawkowo”.
7/ Podjęcie uchwały nr IV/33/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego
na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań
pożyczek i kredytów.
8/ Podjęcie uchwały nr IV/34/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Miasta Chojnice.
9/ Podjęcie uchwały nr IV/35/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Miasta Chojnice.
10/ Podjęcie uchwały nr IV/36/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Charzykowy obejmującego
działki nr 453/4, 454/6, 453/11, 453/12.
11/ Podjęcie uchwały nr IV/37/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 529 i nr
530 we wsi Swornegacie gm. Chojnice.
12/ Podjęcie uchwały nr IV/38/07 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych.
13/ Podjęcie uchwały nr IV/39/07 w sprawie programu i tryby współpracy Gminy
Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2007.
14/ Podjęcie uchwały nr IV/40/07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Sołectwa Nowa Cerkiew.
15/ Podjęcie uchwały nr IV/41/07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Sołectwa Czartołomie-Jarcewo.
16/ Podjęcie uchwały nr IV/42/07 w sprawie zaopiniowania projektu planu
ochrony Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
17/ Podjęcie uchwały nr IV/43/07 w sprawie sprzedaży przetargowej
nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
18/ Podjęcie uchwały nr IV/44/07 w sprawie sprzedaży przetargowej
nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lotyń.
19/ Podjęcie uchwały nr IV/45/07 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali
mieszkalnych.
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20/ Podjęcie uchwały nr IV/46/07 w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2007 r.
21/ Podjęcie uchwały nr IV/47/07 w sprawie nadania statutu gminnej jednostce
organizacyjnej – Gminnemu Zespołowi Oświaty w Chojnicach.
22/ Podjęcie uchwały nr IV/48/07 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy
w Chojnicach na 2007 rok.
23/ Podjęcie uchwały nr IV/49/07 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych
Komisji Rady Gminy w Chojnicach.
24/ Podjęcie uchwały nr IV/50/07 w sprawie zaopiniowania propozycji włączenia
obszaru „Bory Tucholskie” do sieci Obszarów Natura 2000.
25/ Podjęcie uchwały nr IV/51/07 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na
rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.
26/ Podjęcie uchwały nr IV/52/07 w sprawie przyjęcia na własność Gminy
Chojnice porzuconych pojazdów.
27/ Podjęcie uchwały nr IV/53/07 w sprawie sprzedaży przetargowej
nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłówko.
28/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
29/ Sprawy bieżące.
30/ Zakończenie obrad.
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady IV sesji Rady Gminy w Chojnicach prowadził Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Powitał wszystkich zebranych i stwierdził 100% obecność Radnych.
b/ ustalenie sekretarza sesji
Radni ustalili, iż sekretarzem sesji będzie Pan Wacław Górny – Zastępca
Przewodniczącego Rady.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Pan Tadeusz Stelmaszyk - zaproponował radnym przyjąć protokół z
poprzedniej sesji bez odczytania. Dodał, że był on do wglądu w Biurze Rady
i każdy zainteresowany mógł się z nim zapoznać.
Radni postanowili przyjąć protokół z poprzedniej sesji bez odczytania
- jednogłośnie -
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Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Ww. informację przedstawił zebranym Wójt Gminy Chojnice.
Ad 4/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2006.
Pani Ewa Cisewska – p.o. Dyrektora GOK została poproszona o krótkie
wprowadzenie do materiałów.
Poinformowała, iż Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w 2006 roku już trzeci
rok działalność kolei prowadzi swoją działalność jako Samorządowa Instytucja
Kultury. Działalność kulturalna jest prowadzona w 14 miejscowościach i 17-tu
palcówkach. Oprócz tego prowadzono działalność na dwóch scenach
amfiteatralnych. Poza tym GOK zajmował się koordynacją gminnego sportu.
Sprawozdania były przedstawiane na wszystkich Komisjach, na których informacja
o działalności Gminnego Ośrodka Kultury była przedstawiana w sposób
multimedialny. Na Komisjach do przedstawianych materiałów radni uwag nie
wnosili.
Poinformowała również, że na dzisiejszą sesję pracownicy GOK przynieśli kroniki
działalności poszczególnych placówek, z którymi można się zapoznać podczas
przerwy w dzisiejszych obradach.
a/ dyskusja,
nie było.
b/ podjęcie uchwały nr IV/30/07 w sprawie przyjęcie sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2006 rok.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/30/07
z dnia 26 lutego 2007 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e - ( 15 glosami „ za” )
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 5/ Przyjęcie Budżetu na 2007 rok.
a/ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
,
Szczegółowej Oceny Budżetu Gminy Chojnice dokonywała przed Sesją
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący tej Komisji - Pan Franciszek Borzych zaznaczył, iż przy
opracowaniu budżetu na 2007 rok zachowane zostały wszystkie zasady, które są
określone w ustawie o finansach publicznych.
Podkreślił, że prawie trzy i pół miliona złotych wyniesie deficyt budżetu gminy
Chojnice.
Planuje się że w 2007 roku dochody gminy wyniosą 37 mln. złotych, a wydatki
40,6 mln. zł. 4,6 mln. złotych przeznaczono na administrację publiczną.
W tej kwocie ujęto remont budynku Urzędu Gminy, którego koszt ma wynieść ma
wynieść półtora miliona zł. Ponad 300 tys. zł więcej będą kosztować
wynagrodzenia pracowników tej instytucji wraz z pochodnymi.
Na oświatę w tym roku radni przeznaczyli 11,4 mln. zł.
W tegorocznych planach inwestycyjnych gminy ujęto oprócz remontu urzędu
budowę: kanalizacji sanitarnej w Klawkowie, chodnika w Nowej Cerkwi oraz dróg
w Chojniczkach, Moszczenicy i drugiego etapu ulicy w Topoli. Łączny koszt
wszystkich przedsięwzięć wynosi 11,4 mln. zł. W tym roku ma być przeznaczone
na inwestycje ponad 8 mln. złotych. Pieniądze będą pochodzić z różnych źródeł.
Gmina Chojnice postanowiła zaciągnąć 3,7 mln. zł długoterminowego kredytu na
pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniejszych kredytów i pożyczek.
Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniem
został złożony w ustawowym terminie do 15 listopada 2006 roku w regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. RIO uchwalą nr 145/III/2006 składu
orzekającego z dnia 7 grudnia 2006 stwierdziła, że projekt uchwały budżetowej
został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 184 ust.1 i 3 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.) oraz uchwalą Nr XLI/537/2006 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
30 czerwca 2006 roku w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz
szczególności materiałów towarzyszących projektowi budżetu gminy Chojnice.
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Ponadto RIO poinformowała, że analiza zawartości merytorycznej projektu
uchwały budżetowej na 2007 rok wykazała, że uwzględniono możliwe źródła,
z których gmina czerpie dochody. Zaplanowano także wydatki na realizację
obligatoryjnych zadań własnych gminy jak również zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej.
W objaśnieniach do budżetu podano podstawy kalkulowania dochodów
i wydatków budżetowych. W zakresie wydatków omawiano zadania bieżące
i inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007 roku . Informacja o stanie
mienia komunalnego sporządzona na dzień 31 października 2006 r. zawiera dane
wymagane w art. 180 ustawy o finansach publicznych. Daje ona obraz majątku
gminy oraz dochodów, jakie gmina z posiadanych praw majątkowych czerpie.
Pan Franciszek Borzych - budżet omawiany był na wszystkich posiedzeniach
Komisji. W związku z powyższym wniósł o uchwalenie budżetu, który będzie
podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2007 roku.
b/ dyskusja,
nie było.
c/ podjęcie uchwały nr IV/31/07 w sprawie ustalenia budżetu gminy Chojnice na
2007 rok.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią uchwały budżetowej.
Do projektu budżetu, jak również do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/31/07
z dnia 26 lutego 2007 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad 6/ Podjęcie uchwały nr IV/32/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.”Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Klawkowo”.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/32/07
z dnia 26 lutego 2007 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr IV/33/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu
komercyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych zobowiązań pożyczek i kredytów.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady
Gminy.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/33/07
z dnia 26 lutego 2007 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad 8/ Podjęcie uchwały nr IV/34/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Miasta Chojnice.
Pan Tadeusz Stelmaszyk - odczytał kolejny projekt uchwały.
Jak poinformowała Skarbnik Gminy – dotyczy on udzielenia pomocy finansowej
miastu Chojnice zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie utrzymania
Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 38.400 zł.
Do powyższego projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/34/07
z dnia 26 lutego 2007 roku
-jednogłośnie-

(14 głosami „za”)

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr IV/35/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Miasta Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Dotyczy on przekazania kwoty w wysokości 50.000 złotych na dofinansowanie
utrzymania schroniska dla zwierząt.
Do powyższego projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/35/07
z dnia 26 lutego 2007 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad 10/ Podjęcie uchwały nr IV/36/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Charzykowy obejmującego
działki nr 453/4, 454/6, 453/11, 453/12.
Prowadzący obrady poinformował, że podczas omawiania ww. projektu
uchwały na posiedzeniach Komisji przed dzisiejszą sesją, Wójt zaproponował
wprowadzić następujący zapis w Rozdziale 2 § 5 ust. 6 pkt 8 ”w zakresie
materiałów stosowanych na pokrycia dachowe wprowadza się nakaz zachowania
kolorystyki jednolitej dla wszystkich obiektów budowlanych w kolorze
czerwonym – naturalnej cegły, przy zastosowaniu materiałów pokryć dachowych:
dachówek ceramicznych lub betonowych, blachodachówki, dopuszcza się krycie
dachów trzciną.”
Do zaproponowanych zmian Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/36/07
z dnia 26 lutego 2007 roku
-jednogłośnie-

(14 głosami „za”)

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pan Czesław Jaśkiewicz zapytał, czy w miejscach gdzie już są niebieskie
dachy trzeba będzie je teraz zmieniać?
Wójt wyjaśnił, że zapis ten nie dotyczy wcześniejszej zabudowy.
Natomiast będzie stanowił istotny instrument w planowaniu przestrzennym gminy.
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr IV/37/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 529 i nr
530 we wsi Swornegacie gm. Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy. Do projektu
uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/37/07
z dnia 27 lutego 2007 roku
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-jednogłośnie-

(15 głosami „za”)

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr IV/38/07 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/38/07
z dnia 27 lutego 2007 roku
-jednogłośnie-

(15 głosami „za”)

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr IV/39/07 w sprawie programu i trybu współpracy
Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2007.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/39/07
z dnia 27 lutego 2007 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 IV/40/07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Sołectwa Nowa Cerkiew.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/40/07
z dnia 27 lutego 2007 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 IV/41/07 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Sołectwa Czartołomie-Jarcewo.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/41/07
z dnia 27 lutego 2007 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 IV/42/07 w sprawie zaopiniowania projektu planu
ochrony Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/42/07
z dnia 27 lutego 2007 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 IV/43/07 w sprawie sprzedaży przetargowej
nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/43/07
z dnia 27 lutego 2007 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 IV/44/07 w sprawie sprzedaży przetargowej
nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lotyń.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/44/07
z dnia 27 lutego 2007 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 IV/45/07 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali
mieszkalnych.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.Do projektu uchwały Radni uwag nie
wnieśli.
Pan Andrzej Brunka wyjaśnił, że w stosunku do projektu uchwały
przedstawianego na komisjach, dzisiejszy projekt jest skorygowany o zgłoszone
wówczas uwagi i wnioski.
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Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/45/07
z dnia 27 lutego 2007 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 IV/46/07 w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2007 r.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/46/07
z dnia 27 lutego 2007 roku
- jednogłośnie-

(15 głosami „za”)

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr IV/47/07 w sprawie nadania statutu gminnej
jednostce organizacyjnej – Gminnemu Zespołowi Oświaty w Chojnicach.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/47/07
z dnia 27 lutego 2007 roku
-jednogłośnie -

(15 głosami „za”)

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
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Ad 22/ Podjęcie uchwały nr IV/48/07 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Gminy w Chojnicach na 2007 rok.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/48/07
z dnia 27 lutego 2007 roku
-jednog łośnie-

(15 głosami „za”)

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 23/ Podjęcie uchwały nr IV/49/07 w sprawie przyjęcia planów pracy Stałych
Komisji Rady Gminy w Chojnicach.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/49/07
z dnia 27 lutego 2007 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 24/ Podjęcie uchwały nr IV/50/07 w sprawie zaopiniowania propozycji
włączenia obszaru „Bory Tucholskie” do sieci Obszarów Natura 2000.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że opinia Rady Gminy
w Chojnicach odnośnie włączenia obszaru „Bory Tucholskie” do sieci Natura 2000
jest negatywna.
Następnie prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem uchwały.
Do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
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podjęła uchwałę nr IV/50/07
z dnia 27 lutego 2007 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 25/ Podjęcie uchwały nr IV/51/07 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na
rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.
Projekt uchwały zakłada udzielenie pomocy rzeczowej w formie darowizny
na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach Rewir Charzykowy na
realizację zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
mieszkańcom miejscowości Charzykowy, w postaci decybelomierza.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/51/07
z dnia 27 lutego 2007 roku
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 26/ Podjęcie uchwały nr IV/52/07 w sprawie przyjęcia na własność Gminy
Chojnice porzuconych pojazdów.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/52/07
z dnia 27 lutego 2007 roku
- j e d n o g ł o ś n i e (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)

Ad 27/ Podjęcie uchwały nr IV/53/07 w sprawie sprzedaży przetargowej
nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłówko.
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