Protokół Nr XX/2008
z XX-tej Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2008 roku
Posiedzenie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Silnie i trwało od
godziny 10-tej do godziny 14-tej.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączona listą
obecności.
Poza tym obecni byli:
Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy
Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
Pan Piotr Stanke – Poseł na Sejm RP
Radni Powiatowi
6. Sołtysi Gminy Chojnice
7. Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
8. Związki zawodowe
9. Przedstawiciele Izby Rolniczej
10.Przedstawiciel Policji
11.Związki zawodowe
12.Media
1.
2.
3.
4.
5.

Projekt porządku obrad przesłany Radnym przed Sesją 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 2008 rok.
a/ podjęcie uchwały nr XX/316/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2008 rok.
5/ Przedstawienie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy
Chojnice w 2009 roku.
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a/ podjęcie uchwały nr XX/317/08 w sprawie zatwierdzenia „Gminny programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do
realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2009 roku.
6/ Podjęcie uchwały nr XX/318/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
7/ Przyjęcie budżetu gminy na 2009 rok.
a/ dyskusja
b/ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego,
c/ podjęcie uchwały nr XX/319/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Chojnice na 2009 rok.
8/ Podjęcie uchwały nr XX/320/08 w sprawie wydatków budżetu Gminy
Chojnice, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
9/ Podjęcie uchwały nr
XX/321/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego w 2009 roku.
10/ Podjęcie uchwały nr XX/322/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w 2009 roku.
11/ Podjęcie uchwały nr XX/323/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie
utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej.
12/ Podjęcie uchwały nr XX/324/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie
utrzymania schroniska dla zwierząt.
13/ Podjęcie uchwały nr XX/325/08 w sprawie ustalenia wysokości składki
członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności” na 2009 rok.
14/ Podjęcie uchwały nr XX/326/08 w sprawie udzielenia dotacji w 2009 roku
na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła
w Ostrowitem, gmina Chojnice.
15/ Podjęcie uchwały nr XX/327/08 w sprawie udzielenia dotacji w 2009 roku
na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. św. Barbary w Swornegaciach,
gmina Chojnice.
16/ Podjęcie uchwały nr XX/328/08 w sprawie udzielenia dotacji w 2009 roku
na remont zabytku – Kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Ogorzelinach, gmina Chojnice.
17/ Podjęcie uchwały nr XX/329/08 w sprawie udzielenia dotacji w 2009 roku
na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Nowej
Cerkwi, gmina Chojnice.
18/ Podjęcie uchwały nr XX/330/08 w sprawie ustanowienia zobowiązania
w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslowa jako zabezpieczenia
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prawidłowej realizacji umowy dotyczącej dofinansowania budowy sali
gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Nowej Cerkwi.
19/ Podjęcie uchwały nr XX/331/08 w sprawie wysokości i zasad wypłaty
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
20/ Podjęcie uchwały nr XX/332/08 w sprawie rozpatrzenia wezwania
do naruszenia prawa.
21/ Podjęcie uchwały nr XX/333/08 w sprawie odpłatnego przeniesienia
własności działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
22/ Podjęcie uchwały nr XX/334/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
23/ Podjęcie uchwały nr XX/335/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej działki
położonej w miejscowości Ogorzeliny.
24/ Podjęcie uchwały nr XX/336/08 w sprawie przyjęcia „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chojnice na lata 2008-2018”.
25/ Podjecie uchwały nr XX/337/08 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy
w Chojnicach na 2009 rok.
26/ Podsumowanie Pracy Rady Gminy w Chojnicach za 2008 rok.
27/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
28/ Sprawy bieżące.
29/ Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych, aby wyrazili zgodę na
dołączenie do dzisiejszego porządku obrad pięciu projektów uchwał, które zostały
przygotowane po czasie wysłania materiałów sesyjnych.
- nr XX/338/08 w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/304/08 Rady Gminy
w Chojnicach z dnia 27 listopada 2008 roku,
- nr XX/339/08 w sprawie nieodpłatnego przejęcia urządzeń oświetlenia
drogowego obwodnicy
- nr XX/340/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
- nr XX/341/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Radni zgłoszoną przez Przewodniczącego propozycję poszerzenia porządku
obrad przyjęli
- jednogłośnie-
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Przebieg obrad :
Ad 1/Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady XX Sesji Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Prowadzący obrady powitał wszystkich zebranych, a następnie stwierdził 100%
obecność Radnych.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Radni ustalili, że sekretarzem sesji będzie Pan Edwin Gołochowicz – kolejny
z listy radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował 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 -

/15 głosów „za”/

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Ww. informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 4/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2008 rok.
Pani Justyna Rząska – na Komisjach Rady przed sesją omawiałam szczegółowe
sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2008 rok.
Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować jedynie dokumentację fotograficzną, tego co
udało się nam zrobić w mijającym roku.
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Podkreśliła, że w placówkach kulturalnych od wielu lat prowadzony jest
program profilaktyczny za co podziękowała Pełnomocnikowi Wójta Gminy
Panu Adamowi Modrzejewskiemu. Dyrektor GOK podziękowała również Radnym
i sołtysom za wszelką pomoc i dotychczasową współpracę.
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach w 2008 roku
zaprezentował Radnym Pan mgr Przemysław Zientkowski.
Przedstawił nowe logo GOK, z którym będą się identyfikować. Tym samym będzie
to ich znak jakości.
/Materiał informacyjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Do przedstawionego sprawozdania Radni uwag nie wnieśli.
a/ podjęcie uchwały nr XX/316/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2008 rok.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/316/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jednogłośnie–

/ 15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Następnie dzieci ze świetlic i domów kultury działających w ramach GOK
zaprezentowały krótki program artystyczny składający się z kolęd i piosenek na
Boże Narodzenie.
Przewodniczący Rady w imieniu zebranych podziękował za piękny występ,
który uatrakcyjnił obrady dzisiejszej sesji i wprowadził świąteczno-noworoczny
nastrój. Podkreślił, że dzięki dzisiejszej prezentacji artystycznej zebrani na
dzisiejszej sesji mogli się zorientować jak bogata i atrakcyjna jest oferta kulturalna
prowadzona w placówkach podległych GOK na terenie gminy Chojnice.
Za włożony trud pochwalił występujących oraz ich instruktorów.
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Ad 5/ Zatwierdzenie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy
Chojnice w 2009 roku.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych, czy jest potrzeba
szczegółowego przedstawiania powyższego Programu skoro był on omawiany na
wszystkich merytorycznych posiedzeniach Komisji przed sesją.
Ponieważ nikt z Radnych nie zgłosił takiej potrzeby przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr XX/317/08 w sprawie
zatwierdzenia „Gminny programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2009 roku.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/317/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XX/318/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2008 r.
Pan Tadeusz Stelmaszyk zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/318/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jednogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 7/ Przyjęcie budżetu gminy na 2009 rok.
a/ Prowadzący obrady podkreślił, że jedną z ważniejszych spraw podejmowanych
w trakcie roku przez Radę Gminy jest uchwalenie budżetu gminy.
Wielkość budżetu gminy określa kondycję finansową samorządu oraz stanowi
podstawę do podejmowania wszelkich działań.
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W myśl przepisu art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym
uchwalenie budżetu gminy należy do wyłącznej własności Rady Gminy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie Radni otrzymali projekt
budżetu wraz z pozostałymi materiałami na 14 dni przed ustalonym terminem sesji.
Ponadto projekt był dokładnie omawiany na wszystkich merytorycznych
posiedzeniach Komisji Rady. Dodatkowo był przedmiotem szczegółowej analizy
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Radni do
przedstawionych materiałów nie wnieśli uwag i zastrzeżeń.
b/ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego,
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie
Stanowiska w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok.
Pan Franciszek Borzych – poinformował, że Budżet Gminy Chojnice po
stronie dochodów wynosi 45.375.144 zł. Na wydatki bieżące przeznacza się
38.167.177 zł, natomiast na wydatki majątkowe (inwestycje) przeznacza się kwotę
11.461.485 zł (stanowi to 23,09 całości budżetu).
Głównym źródłem dochodów są: subwencje (oświatowa, wyrównawcza
i równoważąca) 18.465.516 zł , co stanowi w ogólnych dochodach 40,70%.
Natomiast wpływy z podatków wynoszą 12.016.324 zł tj. 26,48%.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą
7.499.088 zł, tj. 16,53% dochodów ogółem. Łącznie przychody wynoszą 6.321.019
złotych, natomiast rozchody 2.067.501 złotych.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska podkreślił, że
z analizowanych dokumentów wynika, iż zostały zachowane procedury
ostrożnościowe w zakresie długu publicznego. Łączna kwota długu gminy
Chojnice wynosi 16.702.346 zł. Stanowi to 36,81%. Gmina może zadłużać się do
60% planowanych dochodów. Natomiast łączna kwota przypadająca do spłaty
w 2009 roku budżetowym rat kredytów i pożyczek z należnymi odsetkami wynosi
2.567.501 złotych co stanowi 5,66% planowanych dochodów budżetu gminy.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty
rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych
dochodów budżetu gminy.
Przy opracowaniu budżetu na 2009 rok zachowane zostały wszystkie
zasady, które są określone w ustawie o finansach publicznych. Projekt budżetu
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wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami zosta złożony
w ustawowym terminie do 15 listopada 2008 roku w RIO w Gdańsku.
Do przedłożonych dokumentów Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku nie
wniosła zastrzeżeń.
Ponadto Uchwalą nr 127/III/D/08 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dnia
2 grudnia 2008 r. zaopiniowano możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz
prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Chojnice.
W wyniku analizy prognozy łącznej kwoty długu Gminy Chojnice, skład
orzekający stwierdził, że w dokumencie tym przedstawiono przewidywany stan
długu z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku w latach 2008-2015 oraz
przewidziane w latach 2008-2015 wielkości spłat z tych tytułów wraz z należnymi
odsetkami.
Skład orzekający porównując dane zawarte w prognozie długu z danymi
ustalonymi w projekcie budżetu rozbieżności nie stwierdził.
Na podstawie danych zawartych w prognozie długu skład orzekający uznał,
że zachowane zostały wymogi zawarte w art. 169 i 170 ustawy o finansach
publicznych w odniesieniu do budżetu na 2009 rok oraz stwierdził, że
prognozowana kwota długu zapewnia przestrzeganie powyższych przepisów przy
uchwalaniu i wykonywaniu budżetów lat następnych.
Pan Franciszek Borzych - na zakończenie przedstawiania Oceny Budżetu
Gminy Chojnice na 2009 rok zaapelował do Radnych o uchwalenie budżetu gminy,
który będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na kolejny
rok.
c/ dyskusja
Pan Przewodniczący Rady Gminy jeszcze raz podkreślił, że projekt budżetu
Radni otrzymali na dwa tygodnie przed sesją w celu szczegółowego się z nim
zapoznania. Poza tym projekt budżetu był przedmiotem analizy wszystkich
merytorycznych Komisji, wówczas Pani Skarbnik Gminy na bieżąco odpowiadała
Radnym na zgłoszone wątpliwości i pytania.
Na sesji Radni nad projektem budżetu dyskusji nie podjęli.
d/ podjęcie uchwały nr XX/319/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Chojnice na 2009 rok.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/319/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XX/320/08 w sprawie wydatków budżetu Gminy
Chojnice, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady
Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/320/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XX/321/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego w 2009 roku.
Pan Tadeusz Stelmaszyk przedstawił zebranym projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/321/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

/15 głosami „za”/
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Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XX/322/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w 2009 roku.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwalę nr XX/322/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XX/323/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie
utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/323/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XX/324/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie
utrzymania schroniska dla zwierząt.
Pan Tadeusz Stelmaszyk przedstawił zebranym projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/324/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
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- jed nogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XX/325/08 w sprawie ustalenia wysokości składki
członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności” na 2009 rok.
Pan Tadeusz Stelmaszyk przedstawił zebranym projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/325/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XX/326/08 w sprawie udzielenia dotacji w 2009 roku
na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła
w Ostrowitem, gmina Chojnice.
Kolejny projekt uchwały przedstawił Radnym Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwalę nr XX/326/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XX/327/08 w sprawie udzielenia dotacji w 2009 roku
na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. św. Barbary w Swornegaciach,
gmina Chojnice.
Pan Tadeusz Stelmaszyk przedstawił zebranym projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/327/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XX/328/08 w sprawie udzielenia dotacji w 2009 roku
na remont zabytku – Kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Ogorzelinach, gmina Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/328/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
17/ Podjęcie uchwały nr XX/329/08 w sprawie udzielenia dotacji w 2009 roku na
remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Nowej
Cerkwi, gmina Chojnice.
Kolejny projekt uchwały przedstawił Radnym Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwalę nr XX/329/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

/15 głosami „za”/
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Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XX/330/08 w sprawie ustanowienia zobowiązania
w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslowa jako zabezpieczenia
prawidłowej realizacji umowy dotyczącej dofinansowania budowy sali
gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Nowej Cerkwi.
Pan Tadeusz Stelmaszyk przedstawił zebranym projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/330/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XX/331/08 w sprawie wysokości i zasad wypłaty
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/320/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XX/332/08 w sprawie rozpatrzenia wezwania
do naruszenia prawa.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że z wnioskiem w powyższej
sprawie wystąpili Państwo Risopp jednocześnie prowadzący obrady
scharakteryzował stan sprawy, która była szczegółowo omawiana na posiedzeniach
Komisji Rady przez Dyrektora Wydziału Budownictwa i Planowania
Przestrzennego Urzędu Gminy – Pana inż. Stormanna.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały
w powyższym temacie wraz z uzasadnieniem.
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Radni obecni na Sesji, jak również osoby zaproszone nie wniosły żadnych
uwag do projektu uchwały i w tej sytuacji Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/332/08
z dnia 29 grudnia 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwala stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XX/333/08 w sprawie odpłatnego przeniesienia
własności działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
Pan Tadeusz Stelmaszyk przedstawił zebranym projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/333/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 22/ Podjęcie uchwały nr XX/334/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/334/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

/15 głosami „za”/
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Ad 23/ Podjęcie uchwały nr XX/335/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działki położonej w miejscowości Ogorzeliny.
Kolejny projekt uchwały przedstawił Radnym Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwalę nr XX/335/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 24/ Podjęcie uchwały nr XX/336/08 w sprawie przyjęcia „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chojnice na lata 2008-2018”.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/336/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 25/ Podjęcie uchwały nr XX/337/08 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Gminy w Chojnicach na 2009 rok.
Pan Tadeusz Stelmaszyk przedstawił zebranym projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/337/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie-

/15 głosami „za”/
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 26/ Podjęcie uchwały nr XX/338/08 w sprawie uchylenia uchwały
nr XIX/304/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 listopada 2008 roku.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że podjętą na poprzedniej sesji uchwałę należy
wycofać ze względu na to, iż Centrum Pomocy w Rodzinie wyręczyło samorządy
z finansowania części kosztów zakupu samochodu. W związku z tym nie będzie
tego wydatku w naszym budżecie.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/338/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jed nogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 27/ Podjecie uchwały nr XX/339/08 w sprawie nieodpłatnego przejęcia
urządzeń oświetlenia drogowego obwodnicy.
Wójt - do tej pory jako samorząd nie chcieliśmy przejąć oświetlenia,
ponieważ byliśmy przeciwni absurdalnym i krzywdzącym dla naszej gminy
przepisom, które nakładają na nas obowiązek przejęcia oświetlenia obwodnicy
za niebagatelne pieniądze – około 200 tyś. złotych rocznie. Niewątpliwie na zmianę
naszej decyzji wpłynęły głosy odwołujące się do roztropności, w stylu – co
będzie, gdy na obwodnicy dojdzie do jakiegoś strasznego wypadku, a także cała
seria spotkań z samorządowcami różnych szczebli począwszy od burmistrza
Chojnic i starosty, aż do wicemarszałka Struka i wojewody Zaborowskiego,
a nawet Teresy Kamińskiej, szefowej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Wójt - nie byłbym sobą, gdybym w tej skomplikowanej sytuacji czegoś dla
siebie nie wytargował. Liczę więc, że nasz upór w sprawie oświetlenia obwodnicy
gminie Chojnice tak czy owak się opłaci, bo już mamy pewne obietnice
i zobowiązania od starosty, burmistrza i marszałka. Zaś Teresa Kamińska już
nawet nie chce, aby gmina dokładała się na asfalt na skrzyżowanie Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Topoli. Najważniejsze jednak dla mnie jest to,
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że w Gdańsku rozumieją nasze argumenty i podzielają nasz pogląd, że przepisy są
niesprawiedliwe dla gmin.
Wójt podkreślił, że sprawy ruszyły po interpelacji obecnego na dzisiejszej
sesji Posła na Sejm RP – Pana Piotra Stanke i na innym szczeblu. Mają być
konsultacje, o które zwróciło się ministerstwo gospodarki do ministerstwa
finansów, a problem nazwano następująco – czy drogi krajowe powinny być
finansowane przez gminy?
Wójt podziękował obecnemu na sesji Panu Piotrowi Stanke, który jako
jedyny Poseł od początku pilotuje ten temat.
Dodał, że gmina wiele zyskała nagłaśniając problem z oświetleniem obwodnicy.
Pan Tadeusz Kujawski - wcześniej, czy później gmina będzie musiała przejąć
to oświetlenie, natomiast miasto powinno oświetlić ulicę Angowicką i oświetlić
wiadukt.
Wójt - wyjaśnił, że Gmina Chojnice na mocy Trybunału Konstytucyjnego
musi przejąć infrastrukturę, nie ma natomiast obowiązku włączenia lamp.
Oświetlenie jest bowiem tylko elementem poprawiającym bezpieczeństwo.
Niezależnie od tego 16 grudnia br. złożyłem wniosek do ENEI Bydgoszcz
o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla potrzeb zasilania oświetlenia
drogowego w obrębie obwodnicy Chojnic (skrzyżowania Pawłowo, Lipienice,
Chojnaty).
Następnie Wójt zwrócił się z wnioskiem do Rady Gminy o podjęcie
pozytywnej uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia urządzeń oświetlenia
drogowego obwodnicy.
Projekt uchwały nr XX/339/08 odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/339/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./

18

Pan Tadeusz Leszczyński – poruszył problem braku oświetlenia na ulicy
Lichnowskiej w Chojnicach do wiaduktu. Stwierdził, że jest tam tak ciemno, że
może dojść do nieszczęścia.
Wójt - wyjaśnił, że decyzja Radnych niczego nie zmieni. Do włączenia
oświetlenia nie wystarczy przejęcie lamp. Żeby one zaświeciły, potrzebne są
jeszcze trafostacje. Wcześniej gmina nie zgodziła się na przejecie trzech trafostacji.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych do tej pory nie dogadała się z Eneą, co do
trafostacji. Dodał, że możliwości organizacyjne GDDKiA skończyły się na zakupie
w pasmanterii wstęgi do przecięcia podczas otwarcia obwodnicy.
Decyzja Rady o przejęciu lamp wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podkreślił, że my jako gmina chcemy, żeby na obwodnicy było oświetlenie.
Gminę stać na prąd, mamy pieniądze. Jesteśmy tylko przeciwko absurdalnym
przepisom. Nasze zdanie podziela także Wojewoda.
Pan Piotr Stanke – podziękował Wójtowi za słowa „dziękuję”, za wzorową
współpracę, która służy mieszkańcom. Podzielał pogląd, że za te 200.000 złotych
wkładane w oświetlenie można by w gminie zrobić inne rzeczy.
Stwierdził ,ze interpelacja poselska nie tyle dotyczy kwoty, co problemu.
Z wyjaśniającego pisma jasno wynika, że powinna być zwiększona subwencja o te
200.000 złotych na oświetlenie. Dodał, że dlaczego gmina ma ponosić te koszty,
skoro przekazuje się jej zdewastowaną drogę.
Ad 28/ Podjęcie uchwały nr XX/340/08 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2008 rok.
Pani Skarbnik poinformowała zebranych, że zaistniała pilna potrzeba
wprowadzenia do budżetu gminy na 2008 rok następującej zmiany, a mianowicie
zwiększenia rozchodów o kwotę 2.000 złotych z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚ
i GW Gdańsk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/340/08
z dnia 29 grudnia 2008
- jednoglośnie -

/15 głosami „za”/

/Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad 29/ Podjęcie uchwały nr XX/341/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2008 rok.
Pani Skarbnik – poinformowała Radnych, iż zaistniała potrzeba zwiększenia
planu dochodów budżetowych o kwotę 2.000 złotych z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych. Plan dochodów budżetowych po zmianach
wynosi 41.276.121 złotych.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zastrzeżeń.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/340/08
z dnia 29 grudnia 2008
- jednoglośnie -

/15 głosami „za”/

/Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 30/ Podsumowanie Pracy Rady Gminy w Chojnicach za 2008 rok.
Podobnie jak w latach ubiegłych Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
zebranym sprawozdanie z działalności Rady Gminy w Chojnicach za miniony rok.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 31/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Nie było.
Ad 32/ Sprawy bieżące.
Poseł Stanke – poinformował, że nie udało się przeforsować w Sejmie wniosku
o zwiększenie świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawne dziecko do kwoty
720 złotych. Dziś świadczenie pielęgnacyjne wynosi 420 złotych i jest to kwota
żenująco niska, w sytuacji, gdy rodzice są zmuszani często do zrezygnowania
z pracy zawodowej, by zająć się chorym dzieckiem. Zresztą wysokość świadczenia
nie była zmieniana od kilku lat.
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