Protokół nr XI/2007
z XI Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 roku
Posiedzenie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Ogorzelinach i
trwało od godziny 10-tej do godziny 13.45.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy w Chojnicach – 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 – Skarbnik Gminy
4/ Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
5/ Pan mgr inż. Arkadiusz Weder – Prezes Spółki
6/ Pan dr Jan Kowalski – Dyrektor S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice
7/ Radca Prawny
8/ Poseł na Sejm RP – Pan Piotr Stanke
9/ Komendant Posterunku Policji w Charzykowach
10/ Przedstawiciele Związków Zawodowych
11/ Przedstawiciele Izby Rolniczej
12/ Przedstawiciele Mediów.
Porządek obrad :
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 2007 rok.
a/ podjęcie uchwały nr XI/165/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2007 rok.
5/ Podjęcie uchwały nr XI/166/07 w sprawie uchwalenia zmian w statucie
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
6/ Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnicach.
a/ podjęcie uchwały nr XI/167/07 w sprawie minimalnej wysokości zasiłku
okresowego realizowanego w ramach zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym od 1.01.2008 r. przez GOPS w Chojnicach.
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7/ Przedstawienie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy
Chojnice w 2008 roku.
a/ podjęcie uchwały nr XI/168/07 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
do
realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2008 r.
8/ Podjęcie uchwały nr XI/169/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007rok.
9/ Przyjęcie budżetu Gminy na 2008 rok.
a/ dyskusja,
b/ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego,
c/ podjęcie uchwały nr XI/170/07 w sprawie ustalenia budżetu gminy
Chojnice na 2008 rok.
10/ Podjęcie uchwały nr XI/171/07 w sprawie zmiany uchwały nr
XXIX/499/2006 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 kwietnia 2006 r. w
sprawie wielkości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki
Bank Żywności”.
11/ Podjęcie uchwały nr XI/172/07 w sprawie programu i trybu współpracy
Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
12/ Podjecie uchwały nr XI/173/07 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju
Sołectwa Pawłówko.
13/ Podjęcie uchwały nr XI/174/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
14/ Podjęcie uchwały nr XI/175/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego
Nieżychowice cz.dz. geod. 165/2 w gminie Chojnice.
15/ Podjęcie uchwały nr XI/176/07 w sprawie nadania nazw ulic w
miejscowości Chojniczki.
16/ Podjęcie uchwały nr XI/177/07 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
17/ Podjęcie uchwały nr XI/178/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Charzykowy.
18/ Podjęcie uchwały nr XI/179/07 w sprawie sprzedaży przetargowej
nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Swornegacie.
19/ Podjęcie uchwały XI/180/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
20/ Podjęcie uchwały nr XI/181/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
na rzecz Miasta Chojnice.

3
21/ Podjęcie uchwały nr XI/182/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
na rzecz Miasta Chojnice.
22/ Podjęcie uchwały nr XI/183/07 w sprawie wydatków budżetu Gminy
Chojnice, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
23/ Podjęcie uchwały nr XI/184/07 w sprawie uchylenia uchwały nr X/152/07
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 grudnia 2007 r.
24/ Podjęcie uchwały nr XI/185/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/164/07
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania finansowego dotyczącego modernizacji budynku Urzędu Gminy.
25/ Podjęcie uchwały nr XI/186/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/151/07
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania finansowego dotyczącego realizacji obowiązkowych zadań gminy
w zakresie gospodarki odpadami.
26/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
27/ Sprawy bieżące.
28/ Zakończenie obrad
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Pan Tadeusz Stelmaszyk – Przewodniczący Rady podkreślił, iż dzisiejszą sesję
mamy przyjemność odbywać gościnnie w Wiejskim Domu Kultury w
Ogorzelinach.
Powitał wszystkich uczestniczących w obradach, a szczególnie Pana Zbigniewa
Szczepańskiego – Wójta Gminy Chojnice, Panią Stefanię Majewską-KilkowskąSekretarza Gminy Chojnice oraz radnego i sołtysa – Pana Tadeusza
Kujawskiego, jak również Kierownika Wiejskiego Domu Kultury w
Ogorzelinach – Pana Władysława Kaniowskiego.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji został Pan Jarosław Kurek – kolejny z listy radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
Prowadzący obrady zaproponował przyjąć protokół z poprzedniej sesji bez
odczytania, stwierdzając, że wiernie odzwierciedla on przebieg obrad.
Ponadto był do wglądu w biurze Rady gminy i każdy z Radnych miał
możliwość zapoznania się z jego treścią.
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
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Ww. materiał informacyjny przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
Ad 4/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2007 rok.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach zostało
przesłane paniom i panom radnym przed sesją, zatem nie zachodziła potrzeba
jego przedstawiania.
Pytań do działalności GOK nie było.
a/ podjęcie uchwały nr XI/165/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2007 rok.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/165/07
z dnia 28 grudnia 2007
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XI/166/07 w sprawie uchwalenia zmian w statucie
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
Przewodniczący Rady poinformował, że do bieżącego funkcjonowania
GOK zachodzi potrzeba dokonania zmian w statucie GOK., które zostały
omówione na komisjach przed sesją.
Następnie przedstawił projekt przedmiotowej uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/166/07
z dnia 28 grudnia 2007
-jednogłośnie–
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 6/ Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnicach.
Pan Tadeusz Stelmaszyk - poinformował, że powyższa informacja została
dołączona również do materiałów sesyjnych.
Na sesji nawiązała do niej Pani Grażyna Dąbrowiecka.
Poinformowała, iż odkąd pojawiły się w GOPS świadczenia rodzinne, budżet
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Ośrodka ciągle rośnie. Lwią część środków stanowią wpływy z budżetu
państwa, mniejsza część to pieniacze gminne. (19%).
Ośrodek realizuje dwa ogromne systemy; system świadczeń rodzinnych
oraz pomoc społeczną. Dużym obciążeniem jest utrzymywanie funkcjonariuszy
w Domach Pomocy Społecznej. Zależnie od miesiąca gminy muszą dopłacać do
kosztów po 6-7 tysięcy. Ostatnio wzrósł zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek z tytułu
rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Poinformowała, że problem ludzi
niepełnosprawnych, na pewno będzie sprawą priorytetową.
Dużą bolączką jest bezrobocie. Obecnie w skali gminy jest ono nieco
niższe,chociaż nadal stanowi poważny problem. Ciekawostką jest, że w
Urzędzie Pracy największą grupę stanowią osoby od 19-tego do 31 roku życia.
Największe problemy, to brak miejsc magazynowych dla otrzymywanych
produktów spożywczych z Banku Żywności i ciasnota lokalowa.
Ponieważ ze strony Radnych nie było uwag do przedłożonego materiału
Rada Gminy przyjęła Informacje o działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chojnicach
-jednogłośnie/Szczegółowy materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
a/ podjęcie uchwały nr XI/167/07 w sprawie minimalnej wysokości zasiłku
okresowego realizowanego w ramach zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym od 1.01.2008 r. przez GOPS w Chojnicach.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/167/07
z dnia 28 grudnia 2007
-jednogłośnie–
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 7/ Przedstawienie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy
Chojnice w 2008 roku.
O krótkie wprowadzenie do tematu prowadzący obrady poprosił Pana
Adama Modrzejewskiego – Pełnomocnika Wójta Gminy ds. uzależnień.
Ww. materiał informacyjny był przesłany radnym przed sesja wraz z
projektami uchwał. Poza tym był on szczegółowo omawiany na posiedzeniach
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Komisji.
Pan Adam Modrzejewski – podkreślił, że bardzo duża grupa ludzi z terenu
gminy Chojnice żyje w otoczeniu osób mającym problem z alkoholem.
Zwrócił uwagę, że dzisiejsza profilaktyka jest już zupełnie inna. Nie wystarczy
już informować, należy wdrażać programy rozwoju interpersonalnego.
Rada Gminy w Chojnicach zatwierdziła „Gminny program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy
Chojnice w 2008 r.
podejmując uchwałę nr XI/168/07
z dnia 28 grudnia 2007
-jednogłośnie–
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XI/169/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007rok.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/169/2007
z dnia 28 grudnia 2007 roku
-jednogłośnie–
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 9/ Przyjęcie budżetu Gminy na 2008 rok.
Pan Tadeusz Stelmaszyk podkreślił, że zasadniczym tematem dzisiejszej
sesji jest „Przyjęcie budżetu gminy na 2008 rok.” W myśl przepisu art. 18 ust. 2
pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym uchwalenie budżetu gminy należy do
wyłącznej właściwości Rady Gminy.
Poinformował zebranych, 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.
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Następnie poprosił Pana Franciszka Borzycha – Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego – o
przedstawienie
stanowiska Komisji w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok.
Pan Franciszek Borzych - poinformował, że Budżet Gminy Chojnice po
stronie dochodów wynosi 36.708.652 złotych. Na wydatki bieżące przeznacza
się 32.507.920 zł, natomiast na wydatki majątkowe (inwestycje) przeznacza się
kwotę 6.573.000 złotych, co stanowi 17% całości budżetu. Głównym źródłem
dochodów są: subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca)
15.276.628 zł, tj. 41,62% w dochodach ogółem, natomiast wpływy z podatków
wynoszą 11.308.918 złotych tj. 30,80%.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
wynoszą 6.405.184 zł tj. 17,45% dochodów ogółem. Łącznie przychody
wynoszą 4.180.632 zł, natomiast rozchody 1.808.364 złotych.
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
stwierdziła, ze zostały zachowane procedury ostrożnościowe w zakresie długu
publicznego.
Łączna kwota długu gminy Chojnice wynosi 13.094.847 złotych stanowi to
35,67 %. Gmina może zadłużać się do 60% planowanych dochodów. Natomiast
łączna kwota przypadająca do spłaty w 2008 roku budżetowym rat kredytów i
pożyczek z należnymi odsetkami wynosi 2.158.364 złote, co stanowi 5,88%
planowanych dochodów budżetu gminy.
Przy opracowaniu budżetu na 2008 rok zachowane zostały wszystkie zasady,
które są określone w ustawie o finansach publicznych.
Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i
objaśnieniem złożony został w ustawowym terminie do 15 listopada 2007 r. w
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Uchwalą nr 182/III/2007 składu
orzekającego z dnia 18 grudnia 2007 roku, stwierdziła, ze 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.).
W wyniku analizy projektu budżetu pod względem merytorycznym skład
orzekający stwierdził, ze zostały uwzględnione 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 omówiono zadania bieżące i inwestycyjne przewidziane
do realizacji w 2008 roku.
Budżet omawiany był na wszystkich posiedzeniach Komisji i z zgodnie
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z opinią RIO został opracowany zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawy
o finansach publicznych.
Wobec powyższego zwrócił się do radnych o uchwalenie budżetu na 2008
rok.
/Szczegółowe stanowisko Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
b/ dyskusja,
Nie było.
c/ podjęcie uchwały nr XI/170/07 w sprawie ustalenia budżetu gminy
Chojnice na 2008 rok.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/170/07
z dnia 28 grudnia 2007 r.
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XI/171/07 w sprawie zmiany uchwały nr
XXIX/499/2006 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 kwietnia 2006 r. w
sprawie wielkości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki
Bank Żywności”.
Projekt ww. uchwały odczytał zebranym Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/171/07
z dnia 28 grudnia 2007 r.
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
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Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XI/172/07 w sprawie programu i trybu współpracy
Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady projektu powyższej
uchwały
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/172/07
z dnia 28 grudnia 2007 r.
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XI/173/07 w sprawie zatwierdzenia Planu
Rozwoju Sołectwa Pawłówko.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwalę nr XI/173/07
z dnia 28 grudnia 2007 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XI/174/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Pan Tadeusz Stelmaszyk odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/174/07
z dnia 28 lutego 2007 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

10
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XI/175/07 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego
Nieżychowice cz.dz. geod. 165/2 w gminie Chojnice.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/175/07
z dnia 28 lutego 2007 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XI/176/07 w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Chojniczki.
Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady projektu powyższej
uchwały
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/176/07
z dnia 28 grudnia 2007 r.
-jednogłośnieAd 16/ Podjęcie uchwały nr XI/177/07 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Został on przyjęty bez uwag. Wobec powyższego
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/177/07
z dnia 28 grudnia 2007
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XI/178/07 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Charzykowy.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Został on przyjęty bez uwag. Wobec powyższego
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/178/07
z dnia 28 grudnia 2007
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XI/179/07 w sprawie sprzedaży przetargowej
nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Swornegacie.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Został on przyjęty bez uwag. Wobec powyższego
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/179/07
z dnia 28 grudnia 2007
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 19/ Podjęcie uchwały XI/180/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z
tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Został on przyjęty bez uwag. Wobec powyższego
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/180/07
z dnia 28 grudnia 2007
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XI/181/07 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Miasta Chojnice.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Został on przyjęty bez uwag. Wobec powyższego
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/181/07
z dnia 28 grudnia 2007
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XI/182/07 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Miasta Chojnice.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Został on przyjęty bez uwag. Wobec powyższego
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/182/07
z dnia 28 grudnia 2007
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 22/ Podjęcie uchwały nr XI/183/07 w sprawie wydatków budżetu Gminy
Chojnice, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Został on przyjęty bez uwag. Wobec powyższego
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/183/07
z dnia 28 grudnia 2007
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 23/ Podjęcie uchwały nr XI/184/07 w sprawie uchylenia uchwały nr
X/152/07 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 grudnia 2007 r.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Został on przyjęty bez uwag. Wobec powyższego
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/184/07
z dnia 28 grudnia 2007
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 24/ Podjęcie uchwały nr XI/185/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr
X/164/07 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego modernizacji budynku
Urzędu Gminy.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Został on przyjęty bez uwag. Wobec powyższego
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/185/07
z dnia 28 grudnia 2007
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 25/ Podjęcie uchwały nr XI/186/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr
X/151/07 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego realizacji obowiązkowych
zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami.
Pan Tadeusz Stelmaszyk odczytał zebranym ostatni już na dzisiejszej sesji
projekt uchwały. Został on przyjęty bez uwag. Wobec powyższego
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/186/07
z dnia 28 grudnia 2007
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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