Protokół nr XXV/2009
XXV Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 czerwca 2009 roku
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 12.35.
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/ Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy
3 Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
4/ Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
5/ Radca Prawny
6/ Media
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/ Podjęcie uchwały nr XXV/404/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Ogorzeliny.
4/ Podjęcie uchwały nr XXV/405/09 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Lichnowy.
5/ Podjęcie uchwały nr XXV/406/ 09 w sprawie użyczenia dla S.P.
Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice pomieszczeń mieszczących się w
budynkach będących własnością Gminy Chojnice na cele służby zdrowia.
6/ Podjęcie uchwały nr XXV/407/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie zakupu

uterenowionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy
Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach.
7/ Podjęcie uchwały nr XXV/408/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2009 rok.
8/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9/ Sprawy bieżące.
10/ Zakończenie obrad.
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 Radę Gminy w Chojnicach
uchwały będą prawomocne. Dzisiejsza sesja ma charakter ponadplanowy.
Obrady zostały zwołane w celu podjęcia niezbędnych uchwał dla prawidłowej
pracy Urzędu.
b/ ustalenie sekretarza sesji
Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady sekretarzem sesji jest kolejny z listy
Radnych – Pan Ryszard Kontek.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady 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.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła uchwałę nr XXIV/ 09
z dnia 21 maja 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Podjęcie uchwały nr XXV/404/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Ogorzeliny.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego rady projektu uchwały Radni
postanowili zatwierdzić Plan Odnowy Miejscowości Ogorzeliny.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXV/404/09
z dnia 9 czerwca 2009 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XXV/405/09 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Lichnowy.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach nie miała zastrzeżeń do zaproponowanej nazwy
ulicy i zaakceptowała nazwę ulicy Sadowej.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXV/405/09
z dnia 9 czerwca 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXV/406/ 09 w sprawie użyczenia dla S.P.
Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice pomieszczeń mieszczących się
w budynkach będących własnością Gminy Chojnice na cele służby zdrowia.

Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz
Stelmaszyk.
Rada Gminy nie widziała zagrożeń, aby wyrazić zgodę na użyczenie dla
Samodzielnej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice pomieszczeń znajdujących
się w budynkach będących własnością Gminy Chojnice na okres nie dłuższy niż
10 lat.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXV/407/09
z dnia 9 czerwca 2009 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 XXV/407/09 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie zakupu uterenowionego średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach.
Po zapoznaniu się z projektem ww. uchwały Radni nie wnieśli zastrzeżeń,
aby udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi
Chojnickiemu na dofinansowanie zakupu uterenowionego średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Chojnicach.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXV/407/09
z dnia 9 czerwca 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/

