Protokoł Nr I/06
I Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 listopada 2006 r
Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny 14.30.
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 – Z-ca Wójta
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/ Sołtysi
8/ Media
Porządek obrad przedstawiał się następująco :
1. Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ ustalenie Sekretarza sesji,
2. Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej oraz wręczenie
zaświadczeń o wyborze Radnych.
3. Ślubowanie Radnych.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.
a/ powołanie komisji skrutacyjnej,
b/ zgłaszanie kandydatów,
c/ głosowanie,
d/ ogłoszenie wyników głosowania,
e/ podjęcie uchwały Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy.
5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady.
a/ powołanie komisji skrutacyjnej,
b/ zgłaszanie kandydatów,
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c/ głosowanie,
d/ ogłoszenie wyników głosowania,
e/ podjęcie uchwały Nr I/2/2006 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego
Rady Gminy,
6. Ślubowanie Wójta Gminy.
a/ wystąpienie Wójta
7. Określenie rodzajów stałych komisji i ilości ich członków.
a/ podjęcie uchwały Nr I/3/2006 w sprawie określenia rodzaju stałych komisji i
ilości ich członków.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad.

Przebieg obrad :
Ad 1. Sprawy porządkowe :
I sesję V kadencji Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Wacław Górny –
najstarszy spośród radnych. Powitał wszystkich zebranych, a następnie
poinformował, iż czuje się zaszczycony, iż jako Radny Senior do chwili wyboru
nowego Przewodniczącego może prowadzić obrady I sesji nowo wybranej Rady
Gminy w kadencji 2006-2010. Podkreślił, że przez kolejne 4 lata wspólnie
tworzyć będziemy historię samorządu. Niezmiernie ważne jest, żebyśmy od
początku mówili jednym językiem i wspólnie pracowali na rzecz rozwoju naszej
„Małej Ojczyzny”.
Stwierdził, że na ogólną liczbę 15 Radnych, w sesji uczestniczy 15, czyli
100% składu Rady, a zatem dzisiejsze obrady są prawomocne.
Sekretarzem sesji zgodnie z Regulaminem Pracy Rady został Pan Franciszek
Borzych- pierwszy na liście radnych w porządku alfabetycznym.
Porządek obrad otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji.
Prowadzący obrady dodał, iż 12 listopada br. z terenu gminy wybranych zostało
w 12 okręgach wyborczych 15 Radnych.
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Otrzymanie mandatu Radnego, to wysokie wyróżnienie społeczne, które
zobowiązuje do aktywnej pracy na rzecz środowiska, swojego sołectwa, a tym
samym całej gminy.
Prowadzący sesję życzył sobie i innym Radnym znalezienia jak najlepszych
rozwiązań dla wspólnego dobra mieszkańców naszej społeczności gminnej, które
służyć będą jej rozwojowi. Podkreślił, że jako Radni przede wszystkim
powinniśmy uczynić wszystko, aby nie zawieść otrzymanego zaufania społecznego
wyborców.
W obliczu tragedii jaka wydarza się w kopalni Hallemba zaproponował
minutą ciszy uczcić pamięć 23 ofiar katastrofy kopalni Hallemba.
Ad 2. Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej oraz
wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnych.
Przed przystąpieniem do ślubowania Radnych – Pan Wacław Górny poprosił
Pana Andrzeja Solińskiego – Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
w Chojnicach o wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Gminy
w Chojnicach oraz o wyborze Wójta.
Ad 3. Ślubowanie Radnych.
Następnie zgodnie z art. 23 „a” ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia
8 marca 1990 r. Radni przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania.
Prowadzący obrady poprosił wszystkich o powstanie, a następnie odczytał
treść roty :
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
po czym najmłodszy wiekiem Radny – Pan Eugeniusz Wirkus kolejno wymieniał
nazwiska radnych, którzy potwierdzali wolę złożenia ślubowania słowem
„ślubuję”.
Następnie Pan Górny złożył wszystkim radnym gratulacje i życzenia, aby
w tej społecznej i odpowiedzialnej pracy znaleźli zadowolenie i satysfakcję
z dobrze pełnionej roli, jaka im przypadła w udziale.
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Ad 4. Wybór Przewodniczącego Rady.
Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Prowadzący obrady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur
Pan Jarosław Kurek – zaproponował na stanowisko Przewodniczącego Rady
Pana Wacława Górnego. Uzasadniał, że zgłoszony kandydat ma już doświadczenie
w tej pracy, ostatnie 4 lata Przewodniczył Radzie Gminy, jest emerytem, ma sporo
wolnego czasu w związku z tym w pełni może poświęcić się pracy społecznej.
Pan Wacław Górny – nie wyraził zgody na kandydowanie. Uzasadniał, to tym,
że piastował to stanowisko przez ostatnie 4 lata, ma świadomość tego, iż z roku na
rok jest coraz starszy dlatego zaproponował na to stanowisko Pana Tadeusza
Stelmaszyka – długoletniego Radnego Rady Gminy.

Pan Tadeusz Stelmaszyk wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko
Przewodniczącego Rady.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Następnie przystąpiono do powołania 3 osobowej komisji skrutacyjnej dla
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Zgłoszono kandydatury następujących radnych :
Andrzeja Grali
Ryszarda Kontka
Tadeusza Kujawskiego
Ww. osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
Następnie Pan Górny przedstawił Regulamin wyboru Przewodniczącego
Rady spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.
1. Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady spośród
nieograniczonej liczby kandydatów w glosowaniu tajnym.
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2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych.
3. Radni głosują na kartkach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady
Gminy w Chojnicach, na których widnieje treść „Karta do glosowania w
wyborach na przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach” oraz pytanie,
czy jesteś za wyborem radnego……../imię i nazwisko kandydata/ na
przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach.
Obok nazwiska z prawej strony znajdują się dwie kratki: jedna nad wyrazem
„tak”, druga nad wyrazem „nie”.
4. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce nad
wyrazem „tak”, opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce nad
wyrazem „nie”, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego
kandydata.
5. Jeżeli radny na karcie do glosowania postawi znak „X” jednocześnie w
kratce nad wyrazem „tak” jak i w kratce nad wyrazem „nie”, jego głos uważa
się za nieważny.
6. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez komisję i nieopatrzone
pieczęcią rady Gminy oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi.
7. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawił znaku „X” w kratce ani
nad wyrazem „tak”, ani nad wyrazem „nie” jego głos uważa się za ważny
bez dokonania wyboru.
8. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji
Skrutacyjnej wg listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do
urny i w obecności komisji Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do
głosowania.
9. Wybór Przewodniczącego rady następuje bezwzględną większością
głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
10.Za wybranego uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu uzyska taką
ilość głosów, których liczba przewyższa połowę liczby radnych obecnych
na sesji i biorących udział w głosowaniu /znaków „X” w kratce nad
wyrazem „tak”/
11.Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza
protokół.
12.Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący komisji Skrutacyjnej.
Następnie poprosił Komisję Skrutacyjna o przystąpienie do pracy
i przygotowanie kart do głosowania.
Po zarządzonej przerwie poproszono przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej – pana Ryszarda Kontka o ogłoszenie wyników na Przewodniczącego
Rady Gminy.
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Pan Ryszard Kontek odczytał, iż zgodnie z protokołem Komisji
Skrutacyjnej, Przewodniczącym Rady Gminy zostaje Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Ww. uzyskał 14 głosów „za” i jeden głos „przeciw” na ogólną liczbę 15
głosujących Radnych.
/Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Prowadzący obrady stwierdził wybór Radnego, Pana Tadeusza Stelmaszyka
na Przewodniczącego Rady Gminy.
e/ podjęcie uchwały Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy
Uchwała nr I/1/06
z dnia 24 listopada 2006
została przyjęta
-jednogłośnie/załącznik do protokołu/
Pan Tadeusz Stelmaszyk – Podziękował za wybór na to zaszczytne
stanowisko. Zapewnił, że przy udziale Radnych będzie się starał godnie wypełniać
swoją funkcję i reprezentować Radę na zewnątrz. Stwierdził, że od dziś
powinniśmy tworzy jedną, zwartą grupę ludzi, którzy mądrze będą realizować
program wyborczy, bo tylko wtedy nie zawiedziemy nadziei naszych mieszkańców.
Stwierdził, że Rada nie ma prawa zaprzepaścić dotychczasowego dorobku
samorządu osiągniętego dzięki mądrej, wyważonej polityce poprzedniej kadencji
Rady i gospodarza gminy – Wójta Zbigniewa Szczepańskiego.
Ad 5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady.
Rada Gminy przystąpiła do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady
Gminy wg tych samych zasad, które obowiązywały przy wyborze
Przewodniczącego Rady.
Prowadzący obrady poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatur na stanowisko
Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.
Radni opowiedzieli się, aby nad prawidłowością wyboru czuwała powołana
wcześniej Komisja Skrutacyjna.
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Pan Tadeusz Stelmaszyk – zgłosił kandydaturę Pana Wacława Górnego.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Pan Wacław Górny – wyraził zgodę na kandydowanie.
Po rozdaniu kartek przez Komisję i głosowaniu zarządzono krótką przerwę,
po której Przewodniczący Komisji ogłosił wyniki głosowania.
Radny Górny w tajnym głosowaniu otrzymał 15 głosów „za” na 15
głosujących.
/Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6. Ślubowanie Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie.
Następnie Pan Wójt złożył ślubowanie następującej treści:
„Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie Przewodniczący Rady wręczył Panu Wójtowi kwiaty i złożył
gratulacje.
a/ wystąpienie Wójta:
Wójt – Przedstawił Radnym swój program wyborczy, jako kandydata na Wójta
Gminy Chojnice, zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Gminy
Chojnice. Programem tym posługiwał się Pan Wójt w trakcie trwania Kampanii
w Wyborach Samorządowych 2006 i pozwolił on pokonać rywali do tego
stanowiska.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Deklarował współpracę z miastem Chojnice i Starostą Chojnickim.
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Podkreślił, że dobre stosunki między sąsiednimi samorządami są powodzeniem
sukcesu.
Zwrócił uwagę, że rok 2007 będzie okresem przygotowywania się do inwestycji.
Chciałby dokończyć większość kanalizacji gminnych. Podłączenie jednego domu
do tej pory kosztowało 10.000 zł.
Jeśli koszty te będą wyższe będziemy myśleli o oczyszczalniach przydomowych.
Podkreślił, że jako gmina będziemy aktywnie zachęcali rolników do reanimowania
Spółek Wodnych.
Wyjaśnił, że jako samorząd możemy dofinansowywać meliorację jedynie
w ramach swoich nieruchomości.
Poinformował o zamiarze utworzenia zakładu utylizacji w Nieżychowicach oraz
o wprowadzeniu systemu segregacji odpadów.
Zauważył, iż ze względu na spore koszty finansowe w oświacie, w najbliższym
czasie należy zastanowić się nad zmianą rodzaju ogrzewania. Prawdopodobnie
w Charzykowach z olejowego na gazowe. Opalanie szkół pochłania znaczne ilości
środków.
Wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie powstanie na naszym terenie około
500-1000 nowych miejsc pracy.
Ad 7. Określenie rodzajów stałych komisji i ilości ich członków.
a/ podjęcie uchwały Nr I/3/2006 w sprawie określenia rodzaju stałych komisji
i ilości ich członków.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk – Przewodniczący
Rady Gminy.
Ad 8. Sprawy bieżące.
Następnie Przewodniczący Rady nadmienił, że Radnym przed sesją rozdano
kartę ewidencyjną. Jest prośba o jej wypełnienie, ponieważ uzyskane dzięki temu
dane ułatwią prowadzenie ewidencji oraz ułatwią przekazywanie diet.
Ponadto wszyscy Radni otrzymali jednolity tekst ustawy samorządzie
gminnym, która będzie pomocna przy wypełnianiu radnego.
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