Protokół Nr XXI/2009
z XXI-szej Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 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/ Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008
rok.
- podjęcie uchwały nr XXI/342/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5/ Podjęcie uchwały nr XXI/343/09 w sprawie nadania statutu Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach.
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6/ Sprawozdanie z wykonania „Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego na
terenie Gminy Chojnice w 2008 roku.
- podjęcie uchwały nr XXI/344/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2008
roku.
7/ Informacja dot. prac projektowych w zakresie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Chojnice.
8/ Podjęcie uchwały nr XXI/345/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 296/5-LP
obręb Charzykowy gm. Chojnice.
9/ Podjęcie uchwały nr XXI/346/09 w sprawie porozumienia z Gminą Miejską
Chojnice, w zakresie realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu
zbiorowego.
10/ Podjęcie uchwały nr XXI/347/09 w sprawie nadania nazw ulicom
w miejscowości Charzykowy.
11/ Podjęcie uchwały nr XXI/348/09 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Charzykowy.
12/ Podjęcie uchwały nr XXI/349/09 w sprawie sprzedaży przetargowej działki
niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
13/ Podjęcie uchwały nr XXI/350/09 w sprawie sprzedaży przetargowej
pomieszczenia gospodarczego usytuowanego na działce położonej w miejscowości
Silno.
14/ Podjęcie uchwały nr XXI/351/09 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Powałki.
15/ Podjęcie uchwały nr XXI/352/09 w sprawie wykupu lokali mieszkalnych
w miejscowości Gockowice.
16/ Podjęcie uchwały XXI/353/09 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
17/ Podjecie uchwały XXI/354/09 w sprawie darowizny na rzecz Gminy Chojnice
działki położonej w miejscowości Nowa Cerkiew.
18/ Podjęcie uchwały XXI/355/09 w sprawie darowizny na rzecz Gminy Chojnice
działki położonej w miejscowości Nowy Dwór.
19/ Podjęcie uchwały nr XXI/356/09 w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki
położonej w miejscowości Lichnowy.
20/ Podjęcie uchwały nr XXI/357/09 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego w miejscowości Lichnowy.
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21/ Podjęcie uchwały nr XXI/358/09 w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń
magazynowych położonych w obrębie geodezyjnym Nieżychowice w byłym POM
Nieżychowice.
22/ Podjęcie uchwały nr XXI/359/09 w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania, opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2009.
23/ Podjęcie uchwały nr XXI/360/09 w sprawie określenia szczegółowego trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania
przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub
osoby prawne na terenie Gminy Chojnice.
24/ Podjęcie uchwały nr XXI/361/09 w sprawie ustalenia kwoty najniższego
wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu w celu
określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników
nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i internacie założonych
i prowadzonych przez Gminę Chojnice.
25/ Podjęcie uchwały nr XXI/362/09 w sprawie w sprawie Regulaminu
określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
26/ Podjęcie uchwały nr XXI/363/09 w sprawie przyjęcia Programu współpracy
Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzonymi
przez działalność pożytku publicznego na rok 2009.
27/ Podjęcie uchwały nr XXI/364/09 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Zagospodarowania Odpadów
Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w Nowym Dworze.
28/ Podjęcie uchwały nr XXI/365/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009
rok.
29/ Podjęcie uchwały nr XXI/366/09 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Gminy w Chojnicach.
30/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
31/ Sprawy bieżące.
32/ Zakończenie obrad.
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Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Poinformował, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 15 Radnych, czyli 100%
składu Rady. Tym samym podjęte dziś przez Rade Gminy w Chojnicach uchwały
będą prawomocne.
Projekt porządku obrad XXI Sesji Rady Gminy w Chojnicach wszyscy radni
otrzymali w ustawowym terminie wraz z materiałami sesyjnymi i projektami
uchwał.
Projekty uchwal były szczegółowo omawiane na posiedzeniach
merytorycznych Komisji i spotkały się z akceptacją Radnych.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady Gminy sekretarzem sesji jest kolejny
`z listy radnych – pan Wacław Górny.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji jest
zgodny z jej przebiegiem. Ponadto był do wglądu w Biurze Rady i każdy
z Radnych miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Następnie poprosił o przegłosowanie, kto z Radnych jest za przyjęciem
protokołu z poprzedniego posiedzenia bez odczytania.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XX/08
z dnia 29 grudnia 2008 roku
-jednogłośnieAd 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Radny Zbigniew Nojman – złożył wniosek o poprawienie bezpieczeństwa na
węźle obwodnicy w Chojnicach. Stwierdził, że od momentu otwarcia obwodnicy
zwiększył się na tym węźle ruch samochodów ciężarowych. Piesi, którzy chodzą
pomiędzy Chojnicami, a Chojnatami narażeni są na niebezpieczeństwo. Już doszło
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tam do jednego potrącenia. Największe niebezpieczeństwo dla pieszych na tym
odcinku występuje w momencie mijania się na tych odcinku dwóch aut
ciężarowych. Piesi muszą chować się za drzewami, przydałby się chodnik między
Chojnatami, a Chojnicami.
Trzeba by również na węźle Chojnaty ograniczyć prędkość z 90 km przynajmniej
do 70 km. Lepiej „dmuchać na zimne” zanim zdarzy się kolejne nieszczęście.
Wójt – poinformował, że w przyszłym tygodniu zajmie się poprawą
bezpieczeństwa na węźle. Mamy już zaplanowane spotkanie z Panem Zenonem
Ciszewskim z GDDKiA i czekamy na jego propozycję poprawy bezpieczeństwa,
między innymi na węźle w Chojnatach.
Jeśli chodzi o chodnik przy drodze powiatowej do węzła w Chojnatach do
Chojnic, to sprawa ta leży w gestii Starostwa.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił pana Wójta o złożenie Radzie Gminy
informacji, a zarazem przybliżenie wszystkim zebranym na dzisiejszym
posiedzeniu problematyki, jaką zajmował się Wójt Gminy w okresie
międzysesyjnym.
/Ww. materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Wójt - powiedział : pomimo oszczędności w budżecie państwa jest decyzja, że
Państwowa Straż Pożarna dostanie nowy wóz, a na 99% ich dotychczasowy
samochód przekażą OSP Ogorzeliny.
Na zebraniach wiejskich informujemy o utylizacji eternitu.
30 stycznia odbyło się walne zgromadzenie Spółki Wodnej w Charzykowach.
Najprawdopodobniej zadłużony majątek Spółki przejmie Gmina. Ostatecznie
zdecydują o tym Radni. Walne zgromadzenie postanowiło, że w miejsce trzech
likwidatorów zadłużonej Spółki będzie tylko jeden Pan Waldemar Gołdon.
Temperatura walnego zgromadzenia była dość gorąca, ale świadomość, że
zadłużenie Spółki 0,5 mln złotych zdecydowało o przebiegu zebrania.
Majątek Spółki wyceniono na 5,5 mln złotych. Natomiast zadłużenie Spółki wobec
gminy wynosi 400 tyś. złotych. Gmina Chojnice nie jest szczęśliwa z konieczności
przejęcia tego ,majątku. Na wodzie i ściekach w małych miejscowościach trudno
się zarabia. Natomiast proces inwestycyjny będzie kosztowny, 20.000 trzeba będzie
„wpompować” w Charzykowy w samą sieć kanalizacyjną.
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Otrzymaliśmy ostatnio wiadomość od Wicemarszałka Województwa
Pomorskiego, że otrzymamy dodatkowo 2 mln. złotych na kanalizację gminy
Chojnice.
Wójt poinformował również Panią sołtys sołectwa Czartołomie-Jarcewo,
że nie ma zagrożenia dla budowy drogi Czartołomie-Jarcewo. Podkreślił, że jest to
inwestycja nr 1 na przyszły rok.
Mamy bardzo zdyscyplinowanych podatników. Do tej pory wpłynęło jedynie
5 wniosków z całej gminy o umorzenie podatku, z których tylko jeden został
rozpatrzony pozytywnie.
4/ Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008
rok.
Pani Grażyna Dąbrowiecka – poinformowała, że środki pieniężne jakimi
dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z roku na rok są coraz wyższe.
Budżet roku 2008 w stosunku do 2007 był zwiększony o 800 tys. złotych.
Wręcz zasypywani są wnioskami i wytwarzają ogromną ilość decyzji
administracyjnych. Poza tym mnóstwo ludzi występuje z wnioskami o podwyżkę
alimentów. Nowa ustawa daje nowe narzędzia do ściągania alimentów.
Jeśli chodzi o pomoc spoczną, to najwięcej osób korzysta z niej w takich
miejscowościach jak Moszczenica, Ciechocin, Zbeniny. Najmniej pomocy
Ośrodek udziela rodzinom zamieszkującym w miejscowościach znajdujących się
w bliskim sąsiedztwie Chojnic takich jak: Klawkowo, Charzykowy, Pawłówko.
Kryterium ustawowe wynosi 504 zł (brutto) i 583 złotych w przypadku dzieci
niepełnosprawnych.
Poza tym realizujemy projekt „Moja przyszłość aktywność”.
(Szczegółowy materiał sprawozdawczy stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
Radni do przedstawionej informacji pytań nie mieli.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały nr XXI/342/09
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/342/09
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z dnia 27 lutego 2009 roku
- jednogłośnie–

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXI/343/09 w sprawie nadania statutu Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Pani Grażyna Dąbrowiecka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej miał
wcześniej już swój Statut.
Obecnie jednak konieczność wprowadzenia zmian do statutu nakładają ustawy
o świadczeniach alimentacyjnych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej.
Zmian tych jest tak dużo, że łatwiej jest nadać nowy Statut niż wprowadzać zmiany
do istniejącego.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/343/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 6/ Sprawozdanie z wykonania „Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego
na terenie Gminy Chojnice w 2008 roku.
Ponieważ powyższe sprawozdanie szczegółowo było omawiane na posiedzeniu
Komisji, Przewodniczący rady Gminy bezpośrednio przystąpił do odczytania
projektu uchwały nr XXI/344/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2008 roku.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/344/09
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z dnia 27 lutego 2009 roku
- jednogłośnie-

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 7/ Informacja dot. prac projektowych w zakresie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Chojnice.
Informację w postaci prezentacji multimedialnej dot. prac projektowych
w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Chojnice przedstawiła Pani mgr inż. arch. Maria KiełbStańczuk – Dyrektor Przedsiębiorstwa Projektowo-Realizacyjnego „DOM” Spółka
z oo. ze Starogardu Gdańskiego.
Przewodniczący Rady – już we wrześniu Rada Gminy podejmie decyzję
w sprawie nowego studium zagospodarowania przestrzennego. Dokument będzie
podstawą do wydawania decyzji o lokalizacji budynków, zakładów pracy oraz
szczególnie ostatni popularnych elektrowni wiatrowych i żwirowni.
Pani Stańczuk - wyjaśniła, że dokument ten należy do jednych
z ważniejszych sporządzanych przez Gminę. Ma ono duże znaczenie dla Wójta
i organów gminy. Ważniejsze od Studium jest jedynie budżet gminy oraz zadania
inwestycyjne.
Podkreśliła, że Studium to nie jest dawny plan ogólny gminy – ani treściowo,
ani formalnie. Studium określa politykę przestrzenną gminy, ale nie jest to prawo
miejscowe. Inne niż do tej pory jest to, że plan miejscowy musi być z tym Studium
zgodny.
Prace nad przygotowaniem Studium już się rozpoczęły. Nad tym dokumentem
pracuje sztab specjalistów. W zespole tym są ornitolodzy, urbaniści i specjaliści
z różnych dziedzin.
Zebrano do tej pory do Studium 300 pism (wniosków, bo działek
wnioskowanych było więcej). Wójt z pracownikami urzędu przeanalizował te
wnioski i dał określone sugestie. Rozłożenie przestrzenne tych wniosków było
bardzo różne.
Teren południowej części gminy jest preferowany jako teren elektrowni
wiatrowych. Wnioski złożone do studium odnośnie wiatraków często ze sobą
kolidują. Najwięcej wniosków dotyczyło zmiany gruntów z rolnych na
mieszkaniowe.
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Cały obszar gminy jest uznawany jako obszar kulturowy. Jest to stosunkowo
duża gmina (78 miejscowości). Przybywa tu 140 osób rocznie. Cieszy stosunkowo
młoda struktura wieku oraz niezły poziom wykształcenia. (Sporo osób ma
wykształcenie średnie i wyższe, co jest bardzo ważne dla obszarów wiejskich).
Na 1000 osób mamy 250 mieszkań.(Standard zamieszkania może nie jest
imponujący, ale nie jest też taki straszny.) Przeciętne mieszkanie w gminie
Chojnice ma 90 m2., ale mieszka w nim przeważnie rodzina dość duża. Około 40%
ludności zamieszkuje małe miejscowości. Wsie różnią się miedzy sobą.
Obserwuje się spore przenoszenie ludności miejskiej na obszary wiejskie. Wraz ze
wzrostem liczby mieszkańców mnożą się również problemy. Jeśli chodzi o rynek
pracy, to 1.700 osób musi wyjeżdżać do pracy poza gminę. Są tutaj super warunki
do rozwoju turystycznego. Mało która gmina może pochwalić się takim
potencjałem przyrodniczym i zabytkowym. Mimo tego jest jeszcze dużo terenów
do zabudowy i duży potencjał rolniczy, leśny i wodny.
Pytań ze strony radnych nie było.
Pani Dyrektor Stańczuk na zakończenie swojego wystąpienia przekazała
Radnym materiały informacyjne dotyczące Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Chojnice.
(Ww. materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Na zakończenie Wójt podsumował, że prace nad dokumentem mają potrwać
do września. Wtedy, to na jednej z sesji Rady radnym zostanie przedstawiona
propozycja Studium. Ostatecznie o tym, czy to Studium będzie obowiązywało
zdecyduje Rada Gminy.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XXI/345/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 296/5-LP
obręb Charzykowy gm. Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/345/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XXI/346/09 w sprawie porozumienia z Gminą Miejską
Chojnice, w zakresie realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu
zbiorowego.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią kolejnego projektu
uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/346/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXI/347/09 w sprawie nadania nazw ulicom
w miejscowości Charzykowy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że o Wójta wpłynął wniosek 34
mieszkańców Chojnic, którzy chcą legalnie się zameldować. Do tej pory ogrody
działkowe „Zacisze” nie miały żadnego adresu, co uniemożliwiało meldunek na
tym terenie.
Na dzisiejszą sesję trafił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
przebiegającej przez ogrody działkowe. Ulica ta ma się nazywać zwyczajnie
Ogrody.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/347/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Wójt – meldowanie nowych obywateli gminy Chojnice będzie mogło nastąpić
dopiero po upływie 14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XXI/348/09 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Charzykowy.
Pan Przewodniczący – w Charzykowach proponuje się utworzyć następujące
trzy nazwy ulic: Lazurową, Szafirową, Szmaragdową. Nazwy te zostały
uzgodnione z Rada Sołecką.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/348/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXI/349/09 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/349/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXI/350/09 w sprawie sprzedaży przetargowej
pomieszczenia gospodarczego usytuowanego na działce położonej w miejscowości
Silno.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią kolejnego projektu uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/350/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XXI/351/09 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Powałki.
Pan Tadeusz Stelmaszyk zapoznał zebranych z kolejnym projektem uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/351/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XXI/352/09 w sprawie wykupu lokali mieszkalnych
w miejscowości Gockowice.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/352/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 16/ Podjęcie uchwały XXI/353/09 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią kolejnego projektu
uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/353/09
z dnia 27 lutego 2009 roku

13

- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 17/ Podjęcie uchwały XXI/354/09 w sprawie darowizny na rzecz Gminy
Chojnice działki położonej w miejscowości Nowa Cerkiew.
Pan Tadeusz Stelmaszyk zapoznał zebranych z kolejnym projektem
uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/354/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 18/ Podjęcie uchwały XXI/355/09 w sprawie darowizny na rzecz Gminy
Chojnice działki położonej w miejscowości Nowy Dwór.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/355/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XXI/356/09 w sprawie nieodpłatnego przejęcia
działki położonej w miejscowości Lichnowy.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią kolejnego projektu uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/356/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XXI/357/09 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Lichnowy.
Pan Tadeusz Stelmaszyk zapoznał zebranych z kolejnym projektem uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/357/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XXI/358/09 w sprawie wydzierżawienia
pomieszczeń magazynowych położonych w obrębie geodezyjnym Nieżychowice
w byłym POM Nieżychowice.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/358/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 22/ Podjęcie uchwały nr XXI/359/09 w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania, opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2009.
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Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią kolejnego projektu uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/359/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 23/ Podjęcie uchwały nr XXI/360/09 w sprawie określenia szczegółowego
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania
przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub
osoby prawne na terenie Gminy Chojnice.
Pan Tadeusz Stelmaszyk zapoznał zebranych z kolejnym projektem uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/360/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 24/ Podjęcie uchwały nr XXI/361/09 w sprawie ustalenia kwoty najniższego
wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu w celu
określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników
nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i internacie założonych
i prowadzonych przez Gminę Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/361/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 25/ Podjęcie uchwały nr XXI/362/09 w sprawie w sprawie Regulaminu
określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią kolejnego projektu uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/362/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 26/ Podjęcie uchwały nr XXI/363/09 w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzonymi przez działalność pożytku publicznego na rok 2009.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/363/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 27/ Podjęcie uchwały nr XXI/364/09 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w Nowym Dworze.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią kolejnego projektu uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/364/09
z dnia 27 lutego 2009 roku

17

- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 28/ Podjęcie uchwały nr XXI/365/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2009 rok.
Pan Tadeusz Stelmaszyk zapoznał zebranych z kolejnym projektem
uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/365/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 29/ Podjecie uchwały nr XXI/366/09 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Gminy w Chojnicach.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/366/09
z dnia 27 lutego 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 30/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Wójt – poinformował, że w przyszłym tygodniu zajmie się poprawą
bezpieczeństwa na węźle. Mamy już zaplanowane spotkanie z Panem Zenonem
Ciszewskim z GDDKiA i czekamy na jego propozycję poprawy bezpieczeństwa,
między innymi na węźle w Chojnatach.
Jeśli chodzi o chodnik przy drodze powiatowej do węzła w Chojnatach do
Chojnic, to sprawa ta leży w gestii Starostwa.
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