Protokół nr XVIII/08
z XVIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 listopada 2008 roku
Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30.
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 – Sekretarz Gminy
3. Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
4. Pan Zdzislaw Stormann – Dyrektor Wydziału Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej.
Przewodniczący Rady poinformował, że dzisiejsza sesja ma charakter
ponadplanowy i została zwołana w trybie pilnym w związku z tym, że Rada
Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, w ramach którego z budżetu państwa
współfinansowane będą zadania związane z budową i modernizacja dróg gminnych
i powiatowych.
Gmina Chojnice zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji
z powyższych środków na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi
gminnej Jarcewo-Czartołomie –Chojnice” oraz zabezpieczenie środków na jego
realizację.
W związku z tym, że termin składania wniosku o przyznanie
przedmiotowej dotacji wyznaczono do 20 listopada 2008 roku zachodzi
konieczność zwołania dzisiejszego posiedzenia Rady Gminy.
Porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco:
1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
2/ Podjęcie uchwały nr XVIII/296/08 w sprawie przystąpienia do realizacji
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Jarcewo-Czartołomie” oraz
zabezpieczenie środków na jego realizację.
3/ Podjęcie uchwały nr XVIII/297/08 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych.
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4/Sprawy bieżące.
5/Zakończenie obrad.
Ww. porzadek obrad został przyjęty
- jednogłośniePrzebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
Obradom XVIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Przewodniczył Pan Tadeusz
Stelmaszyk – Przewodniczący Rady Gminy, który powitał wszystkich zebranych
oraz stwierdził 100% quorum..
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem sesji został Pan Wacław Górny.
Ad 2/ Podjęcie uchwały nr XVIII/296/08 w sprawie przystąpienia do realizacji
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Jarcewo-Czartołomie” oraz
zabezpieczenie środków na jego realizację.
Projekt uchwały nr XVIII/ 296/08 odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVIII/296/08
z dnia 14 listopada 2008 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 3/ Podjęcie uchwały nr XVIII/297/08 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych pan Przewodniczący Rady
Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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