Protokół XXVIII/2009
XXVIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 roku
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chojnicach i trwało od godziny 11-tej do godziny 13.50.
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/ Pani mgr inż. Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy w Chojnicach
5/ Laureaci konkursu „Piękna Wieś”
6/ Dyrektorzy szkół z terenu gminy Chojnice.
7/ Związki zawodowe.
8/ Radca Prawny
9/ Sołtysi
10/ Radni Powiatowi
11/ 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/ Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4/ Wręczenie nagród laureatom konkursu „Piękna Wieś 2009” na szczeblu
gminnym.
5/ Ocena funkcjonowania oświaty na terenie gminy Chojnice za rok
szkolny 2008/2009.
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6/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/429/09 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad
Jeziorem Charzykowskim w rejonie ulic Długiej, Kaczeńców i Rybackiej we
wsi Charzykowy gm. Chojnice.
7/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/430/09 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 216/10 w miejscowości
Karolewo, obręb ewidencyjny Nieżychowice, gm. Chojnice.
8/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/431/09 w sprawie wymagań jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieruchomości ciekłych.
9/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/432/09 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Granowo.
10/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/433/09 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór.
11/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/434/09 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Cerkiew.
12/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/435/09 w sprawie przekazania do dyspozycji
i gospodarowania sołectwu Kłodawa nieruchomości stanowiącej majątek
Gminy.
13/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/436/09 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłowo.
14/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/437/09 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Kłodawa.
15/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/438/09 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Lichnowy.
16/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/439/09 w sprawie zatwierdzenia umowy
partnerskiej dla realizacji projektu „Rekultywacja 15 składowisk odpadów
komunalnych
zlokalizowanych
na
obszarze
działania
Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”.
17/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/440/09 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy
Chojnice działającej pod firmą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.
18/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/441/09 w sprawie zmiany uchwały Nr
XX/322/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2009 roku.
19/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/442/09 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009 rok.
20/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/443/09 w sprawie przystąpienia do realizacji
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Chojnice-Czartołome-Jarcewo
oraz drogi powiatowej Nr 2628 G na odcinku Jarcewo-Powałki” oraz
zabezpieczenia środków na jego realizację.”
21/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/444/09 w sprawie zmiany działek położonych
w miejscowości Charzykowy i Chojniczki.
22/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/445/09 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Lichnowy.
23/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/446/09 w sprawie zmiany Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojnice.
24/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/447/09 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi chojnickiemu na
dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Ogorzeliny.
25/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
26/ Sprawy bieżące.
27/ 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 dzisiejszym posiedzeniu bierze udział 15 radnych, czyli
100% składu Rady. Tym samum dzisiejsze obrady są prawomocne.
Projekt porządku obrad XXVIII Sesji Radni otrzymali w ustawowym terminie
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Zgodnie z regulaminem Pracy Rady sekretarzem sesji jest kolejna osoba
z listy Radnych – Pan Jarosław Kurek.
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c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji jest zgodny
z jej przebiegiem . Ponadto był wyłożony do wglądu w Biurze Rady i każdy
z Radnych miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXVII/2009
z dnia 29 lipca 2009 roku
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 4/ Wręczenie nagród laureatom konkursu „Piękna Wieś 2009” na
szczeblu gminnym.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Gmina Chojnice
przystąpiła do konkursu „Piękna Wieś – 2009” zorganizowanego przez
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku oraz Marszałka
Województwa Pomorskiego.
Konkurs zorganizowany został w trzech kategoriach: zagroda rolnicza,
zagroda nierolnicza, wieś.
Do udziału w konkursie w kategorii zagroda rolnicza zgłoszono jedną
zagrodę, w kategorii zagroda nierolnicza – dwie zagrody, a w kategorii wieś
zgłoszono sześć wsi z terenu gminy Chojnice, tj. Ciechocin, Klawkowo,
Moszczenicę, Powałki, Silno i Swornegacie.
W kategorii zagroda rolnicza Komisja Konkursowa postanowiła przyznać
wyróżnienie Panu Józefowi Rzepińskiemu z Racławek. (talon na 200 złotych)

Laureatami konkursu zostali :
a/ w kategorii zagroda nierolnicza:
I miejsce: Pan Grzegorz Orłowski z Klawkowa, (talon na 800 zł)
II miejsce : Państwo Danuta i Mariusz Pliszka z Moszczenicy (talon na 500 zł)
b/ w kategorii wieś:
I miejsce: Swornegacie, (czek na 4.000 zł)
II miejsce: Silno,
(czek na 2.500 zł)
III miejsce: Ciechocin, (czek na 1.500 zł)
Komisja postanowiła przyznać wyróżnienie wsi Powałki. (500 zł)
Sołtysi nagrodzonych sołectw oprócz kwiatów i dyplomów od Wójta Gminy
otrzymali aktówki.
Pani Joanna Jaśkiewicz – sołtys sołectwa Powałki podzieliła się
radością zachęciła wszystkich
sołtysów i mieszkańców do działania,
kreatywności i udziału w Konkursie Piękna Wieś.
Podkreśliła, że te małe sukcesy mobilizują do jeszcze większych i w ten sposób
można budować wizerunek naszych wsi, gminy i powiatu. Osiągnięcia w tych
konkursach to też wielka zasługa mieszkańców. Jest to wspólna praca, która
przyczynia się do rozwoju naszej Małej Ojczyzny, a w rezultacie całego Kraju,
Ad 5/ Ocena funkcjonowania oświaty na terenie gminy Chojnice za rok
szkolny 2008/2009.
Pani Dyrektor Zimnicka – poinformowała, że w materiałach przesłanych
Radnym tabelarycznie przedstawiono demografię szkół. Porównano stan na
czerwiec 2009 do stanu na wrzesień. Z zestawienia wynika, że liczba uczniów
zmalała o 27, natomiast wzrosła liczba oddziałów, których było 90, a jest 94.
Jest to decyzja władz gminy dotycząca podziału klas powyżej 30-tu uczniów.
Podkreśliła, że mniej liczebne klasy, to kolejna poprawa warunków
w naszych szkołach. Dodatkowo w gimnazjach byli zatrudniani pedagodzy,
natomiast w szkołach podstawowych logopedzi. W Swornegaciach jako
w jedynej szkole w gminie prowadzi się naukę języka kaszubskiego.18.000
złotych wynosi całkowity koszt nauki pływania, natomiast dotacja na ten cel
wynosi jedynie 3.000 złotych.
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W sierpniu 2009 roku zakończono inwestycje Pm. Budowa Sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Cerkwi. Koszt tej inwestycji to
3 mln. złotych. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki to
kwota 900.000 złotych. Z roku na rok baza oświatowa staje się coraz bardziej
nowoczesna i lepiej wyposażona. Uczniowie mają bardzo dobre warunki do
realizacji swoich obowiązków, a także spełniania się w innych dziedzinach
zgodnych z ich zainteresowaniami.
W szkołach prowadzone były przez nauczycieli liczne zajęcia dodatkowe
między innymi: sportowe, przyrodnicze, artystyczne, informatyczne.
Poza realizacją obowiązkowych programów nauczania w naszych szkołach
nadto realizowane były programy edukacyjne i profilaktyczne. W szkołach
organizowani i licznych konkursów szkolnych i gminnych o charakterze
sportowym, artystycznym i przedmiotowym.
Jeśli chodzi o wyniki sprawdzianu zewnętrznego w klasach szóstych
i gimnazjalnego przeprowadzanego w dwóch częściach, to nie są one jeszcze
zadawalające. Dzieje się tak pomimo dużych nakładów ze strony gminy
i zaangażowania wielu nauczycieli.
W minionym roku w szkołach zatrudnialiśmy 197 nauczycieli (162 etaty)
oraz 61 pracowników administracji i obsługi (56 etatów). Nauczyciele dokonują
trudu podnoszenia kwalifikacji. 56% z nich osiągnęło najwyższy stopień awansu
zawodowego – nauczyciela dyplomowanego.
Do naszych szkół uczęszczają uczniowie z gminy Kamień Krajeński
i miejscowości Dąbrówka.
Do Szkoły Podstawowej Ostrowite na ogólna liczbę 166 uczniów, aż 51
uczęszcza z miejscowości Dąbrówka. 25-ciu uczniów z tej miejscowości
również zasilają oddziały klasowe Gimnazjum w Sławęcinie.
Dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne współpracują z rodzicami, radami
sołeckimi, parafią, zakładami pracy, GOPS-em, Bankiem Żywności, domami
kultury, Pełnomocnikiem Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnicach i Komendą Powiatową
Policji.
Pan Ryszard Kontek – zauważył, że mimo dużych nakładów na Oświatę
w Gminie oraz podwyższania kwalifikacji przez nauczycieli wyniki nauczania
od kilku lat są niezadawalające. Nasuwa się zatem pytanie, czy nauczyciele
i dyrektorzy szkół robią wszystko, aby zmienić ten stan rzeczy.

Pan Zdzisław Bucław - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Swornegaciach
– nie wolno upubliczniać jedynie surowych wyników, ponieważ sam surowy
wynik nie daje żadnego obrazu co do pracy i postępów edukacyjnych ucznia.
Wyniki z egzaminów nie są obiektywne i powinny być przedstawione jako
edukacyjna wartość dodana. Ta metoda, to przyrost wartości, czyli wiedzy
i umiejętności uczniów, który nastąpił w trakcie ich nauki w konkretnej szkole.
Wówczas dopiero można określić wkład szkoły w edukację ucznia.
Same porównywanie wyników nauczania i szkol nie jest trafionym pomysłem.
Dzisiaj w systemie Oświaty jest luka. Nie ma tego, że młodzieży daje się
szanse. Od razu kieruje się
Ważną rolę w pomocy edukacyjnej uczniów może również spełniać
internat. Poprzez sprawowanie szeroko pojętej pomocy i odizolowanie
dobrych dzieci z negatywnego środowiska. Skorzystało już z takiej pomocy
kilka dzieci z gminy Chojnice.
Pani Elżbieta Jażdżewska – Dyrektor Gimnazjum w Silnie powiedziała :
analizujemy każdego ucznia i po trzech latach dochodzimy do wniosku, że
Dzisiaj w systemie Oświaty jest luka. Nie ma tego, że młodzieży daje się szanse.
przyrost wiedzy jest taki jaki powinien być. Co roku do szkół przychodzą inne
dzieci i my robimy wszystko, by nauczyć je jak najwięcej i jak najlepiej.
Pan Leszek Redzimski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Lichnowy dodał :
Rolą szkoły jest też wychowanie, nie tylko edukacja i wpajanie regułek. Ważne
jest również to, że uczniowie czują się w naszych szkołach bardzo dobrze,
a tego nie da się pokazać w liczbach.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/429/09 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad
Jeziorem Charzykowskim w rejonie ulic Długiej, Kaczeńców i Rybackiej we
wsi Charzykowy gm. Chojnice.
Projekt ww. uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

7

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/429/09
z dnia 24 września 2009 roku
14 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym się”
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/430/09 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 216/10
w miejscowości Karolewo, obręb ewidencyjny Nieżychowice, gm. Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Żadnych uwag ze strony Radnych nie było.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/430/09
z dnia 24 września 2009 roku
15 głosami „za”

-jednogłośnie-

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/431/09 w sprawie wymagań jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieruchomości ciekłych.
Treść projektu ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do przedstawionego projektu uchwały Radni uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/431/09
z dnia 24 września 2009 roku

15 głosami „za”

-jednogłośnie-

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/432/09 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Granowo.
Projekt ww. uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Wójt- poinformował, że do tej pory wydzierżawianie gruntów do lat 3
nie wymagało uchwały Rady Gminy, leżało to w gestii wójta. W tej chwili
wykładnia prawna jest jednoznaczna, jeżeli oddaje się w dzierżawę po raz
kolejny na okres przekraczający wcześniejszą dzierżawę 3-letnią tę samą
nieruchomość, to decyduje o tym Rada Gminy. W związku z czym Wójt nie ma
możliwości podpisywania tego typu umów dzierżawnych bez uchwały Rady
Gminy nawet na okres jednego miesiąca. Prawo mówi o tym wyraźnie.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/432/09
z dnia 24 września 2009 roku
14 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym się”
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/433/09 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały Członkowie Komisji
wnioskowali, aby w projekcie uchwały zamiast zapisu, „wyrażenia zgody na
dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat” umieścić zapis „na czas
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nieokreślony w przetargu ograniczonym do rolników zamieszkałych na terenie
sołectwa Nowy Dwór-Cołdanki.
Pan Andrzej Brunka – wyjaśnił, że pod obrady Komisji w pierwszej
wersji przygotowano projekt uchwały z zapisem, „wyrażenia zgody na
dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat”. Po dyskusji zmieniono ten
zapis „na czas nieokreślony w przetargu ograniczonym do rolników
zamieszkałych na terenie sołectwa Nowy Dwór-Cołdanki.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/433/09
z dnia 24 września 2009 roku
14 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym się”
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/434/09 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Cerkiew.
Treść projektu ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do przedstawionego projektu uchwały Radni uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/434/09
z dnia 24 września 2009 roku
14 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym się”
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/435/09 w sprawie przekazania do
dyspozycji i gospodarowania sołectwu Kłodawa nieruchomości stanowiącej
majątek Gminy.
Projekt ww. uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/435/09
z dnia 24 września 2009 roku
15 głosami „za”

-jednogłośnie-

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/436/09 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłowo.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Żadnych uwag ze strony Radnych nie było.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/436/09
z dnia 24 września 2009 roku
15 głosami „za”

-jednogłośnie-

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/437/09 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Kłodawa.
Treść projektu ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do przedstawionego projektu uchwały Radni uwag nie zgłosili.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/437/09
z dnia 24 września 2009 roku
15 głosami „za”

-jednogłośnie-

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/438/09 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Lichnowy.
Projekt ww. uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/438/09
z dnia 24 września 2009 roku
15 głosami „za”

-jednogłośnie-

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/439/09 w sprawie zatwierdzenia umowy
partnerskiej dla realizacji projektu „Rekultywacja 15 składowisk odpadów
komunalnych
zlokalizowanych
na
obszarze
działania
Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Żadnych uwag ze strony Radnych nie było.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/439/09
z dnia 24 września 2009 roku
15 głosami „za”

-jednogłośnie-

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/440/09 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy
Chojnice działającej pod firmą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.
Treść projektu ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do przedstawionego projektu uchwały Radni uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/440/09
z dnia 24 września 2009 roku
15 głosami „za”

-jednogłośnie-

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/441/09 w sprawie zmiany uchwały Nr
XX/322/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2009 roku.
Projekt ww. uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/441/09
z dnia 24 września 2009 roku
15 głosami „za”

-jednogłośnie-

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/442/09 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Żadnych uwag ze strony Radnych nie było.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/442/09
z dnia 24 września 2009 roku
15 głosami „za”

-jednogłośnie-

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/443/09 w sprawie przystąpienia do
realizacji zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi gminnej ChojniceCzartołome-Jarcewo oraz drogi powiatowej Nr 2628 G na odcinku JarcewoPowałki” oraz zabezpieczenia środków na jego realizację.”
Treść projektu ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do przedstawionego projektu uchwały Radni uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/443/09
z dnia 24 września 2009 roku
15 głosami „za”

-jednogłośnie-

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/444/09 w sprawie zmiany działek
położonych w miejscowości Charzykowy i Chojniczki.
Projekt ww. uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/444/09
z dnia 24 września 2009 roku
15 głosami „za”

-jednogłośnie-

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 22/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/445/09 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Lichnowy.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Żadnych uwag ze strony Radnych nie było.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/445/09
z dnia 24 września 2009 roku
14 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym się”
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 23/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/446/09 w sprawie zmiany Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojnice.
Treść projektu ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do przedstawionego projektu uchwały Radni uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/446/09
z dnia 24 września 2009 roku
15 głosami „za”

-jednogłośnie-

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 24/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/447/09 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Ogorzeliny.
Treść projektu ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do przedstawionego projektu uchwały Radni uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/447/09
z dnia 24 września 2009 roku
15 głosami „za”

-jednogłośnie-

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 25/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Nie było.
Ad 26/ Sprawy bieżące.
Wójt - poinformował, że dzisiaj o godzinie 18-tej odbędzie się zebranie
wiejskie w Lichnowach dotyczące powstania ZZO.
Ad 27/ Zakończenie obrad.
Na powyższym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Rady Gminy uznał obrady XXVIII Sesji Rady Gminy
w Chojnicach za zamknięte.
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