Protokół Nr II/06
z II Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 grudnia 2006 roku
Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.15.
W posiedzeniu udziale 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 - Z-ca Wójta Gminy
3/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
4/ Pani mgr Krystyna Kijek – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
5/ Pan mgr Andrzej Sosiński – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
6/ Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
7/ Media
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
1A/ Ślubowanie Wójta.
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Powołanie Przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady
Gminy w Chojnicach. /Uchwała nr II/4/06/
4/ Podjęcie uchwały Nr II/5/06 w sprawie wykupu nieruchomości położonej
w miejscowości Swornegacie.
5/ Podjęcie uchwały nr II/6/06 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów
podatku rolnego.
6/ Podjęcie uchwały nr II/7/06 w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/2003 Rady
Gminy w Chojnicach z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia dziennych
stawek opłaty miejscowej oraz terminie płatności i sposobie jej poboru.
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7/ Podjęcie uchwały Nr II/8/06 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/537/2006 Rady
Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie procedury tworzenia
i uchwalenia budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi
budżetu gminy Chojnice.
8/ Podjęcie uchwały nr II/9/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
9/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10/ Sprawy bieżące.
11/ Zakończenie obrad.
Wraz z zawiadomieniem o terminie sesji Radni otrzymali porządek obrad II
sesji oraz materiały sesyjne. Po wysłaniu zawiadomień o sesji w przesłanym
porządku obrad należało wprowadzić dwie zmiany.
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
II Sesję Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Tadeusz Stelmaszyk Przewodniczący Rady Gminy w Chojnicach.
Prowadzący obrady powitał wszystkich zebranych, stwierdził 100 % quorum
pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Zgodnie z dotychczasowym regulaminem pracy Rady Gminy w Chojnicach
Sekretarzem sesji wybrano Pana Edwina Gołochowicza kolejnego z listy radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
Prowadzący obrady stwierdził, że protokół z ostatniej Sesji jest zgodny z jej
przebiegiem. Był on do wglądu w Biurze Rady i każdy z radnych miał możliwość
zapoznania się z jego treścią.
Zapytał, czy radni są skłonni przyjąć go bez odczytania.
Protokół z ostatniej sesji został przyjęty bez odczytania –
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/W załączeniu do protokołu/.
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Ad 1A/ Ślubowanie Wójta.
Pani Dyrektor Kijek poinformowała, że Pan Wójt składał już ślubowanie na
na I-szej sesji Rady Gminy. Niestety zgodnie z treścią nadesłanego w dniu 24
listopada 2006 r pisma z Urzędu Marszałkowskiego odbyło się ono zbyt wcześnie,
ponieważ nastąpiło przed ogłoszeniem II-giej tury wyników wyborów
na Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów. W związku z tym należy je powtórzyć.
(Pismo wyjaśniające w tej sprawie otrzymaliśmy po sesji Rady Gminy).
Następnie Prowadzący obrady poprosił wszystkich zebranych o powstanie, a
Pana Wójta o złożenie ślubowania.
Pan Zbigniew Szczepański złożył ślubowanie następującej treści:
„Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuje, że dochowam wierności
prawu, powierzony urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i
pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Powołanie Przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji
Rady Gminy w Chojnicach. /Uchwała nr II/4/06/
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady Gminy
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/4/06
z dnia 7 grudnia 2006 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 4/ Podjęcie uchwały Nr II/5/06 w sprawie wykupu nieruchomości położonej
w miejscowości Swornegacie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Pan Andrzej Brunka – Dyrektor Wydziału Rolnictwa wyjaśnił, że projekt ww.
uchwały sporządzono już po wysłaniu Radnym materiałów sesyjnych.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/5/06
z dnia 7 grudnia 2006 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr II/6/06 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla
celów podatku rolnego.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/6/06
z dnia 7 grudnia 2006 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr II/7/06 w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/2003
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia
dziennych stawek opłaty miejscowej oraz terminie płatności i sposobie jej poboru.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/7/06
z dnia 7 grudnia 2006 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 7/ Podjęcie uchwały Nr II/8/06 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/537/2006
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie procedury
tworzenia i uchwalenia budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących
projektowi budżetu gminy Chojnice.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/8/06
z dnia 7 grudnia 2006 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr II/9/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006
rok.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr II/9/06
z dnia 7 grudnia 2006 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Nie było.
Ad 10/ Sprawy bieżące.
Pani Danuta Łoboda – zapytała czy Gmina jest przygotowana do wdrażania
w życie nowego Regulaminu dot. utrzymywania czystości i porządku na terenie
gminy Chojnice.
Pan Brunka – wyjaśnił, że opracowany Regulamin musi być wcielany w
życie. Nasi mieszkańcy będą dodatkowo jeszcze informowani na ten temat na
zebraniach wiejskich, a także do wydawanych gazetek gminnych będą zrobione
dodatkowe wkładki zawierające cenne informacje na ten temat. Do pewnych rzeczy
zmuszają nas dyrektywy unijne i nie ma od tego odwrotu.
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