Protokół Nr XXXII/2010
z XXXII Sesji Rady w Chojnicach
z dnia 19 stycznia 2010 roku
Posiedzenie odbyło się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach
i trwało od godziny 13.00 do godziny 14 .15.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy w Chojnicach – zgodnie
z załączoną listą obecności.
Poza tym obecni byli :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy
Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
Radca Prawny
Pan Adam Kuklewski – Inspektor UG

Projekt porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy w Chojnicach wszyscy
Radni otrzymali w ustawowym terminie (na 7 dni przed sesją) wraz
z projektami uchwał.
Zgodnie z sugestią Pani Skarbnik, Przewodniczący Rady zaproponował
wprowadzić do projektu porządku obrad następują zmianę – wycofać
zamieszczony w punkcie 5 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umów na wydzierżawienie gruntów w celu zorganizowania
inscenizacji „Szarża pod Krojantami” na okres przekraczający rok budżetowy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należało tak postąpić ponieważ
zawieranie umów leży w gestii Fundacji, która jest organizatorem tej plenerowej
imprezy.
Po wprowadzeniu powyższej zmiany porządek obrad XXXII Sesji Rady
Gminy w Chojnicach przedstawiał się następująco.
1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
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2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Podjęcie uchwały nr XXXII/491/ 10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Chojnice w sprawie przyjęcia nowych statutów sołectw.
4/ Podjęcie uchwały nr XXXII/492/10 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokali mieszkalnych w miejscowości Ciechocin.
5/ Podjęcie uchwały nr XXXII/493/10 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy na usługi związane z opracowaniem operatów szacunkowych
w gminie Chojnice na okres przekraczający rok budżetowy.
6/ Podjęcie uchwały nr XXXII/494/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy na usługi geodezyjne w gminie Chojnice na okres przekraczający rok
budżetowy.
7/Podjęcie uchwały nr XXXII/495/10 w sprawie zmian w budżecie na 2010
rok.
8/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9/ Sprawy bieżące.
10/ Zakończenie obrad.
Ww. porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy w Chojnicach
- jednogłośnie Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady XXXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Tadeusz
Stelmaszyk . Prowadzący obrady powitał wszystkich zebranych stwierdzając,
że w sesji udział bierze 100 % składu Rady.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Radni ustalili, że sekretarzem sesji będzie Pan Eugeniusz Wirkus – 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 Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Zbigniew Nojman – zwrócił uwagę na fakt, iż ENEA zaniechała
zwyczaju powiadamiania sołtysa, a za jego pośrednictwem mieszkańców wsi
o planowych wyłączeniach prądu.
Zdaniem Radnego nie jest to dobra praktyka, ponieważ tłumaczenie, że
o planowych wyłączeniach sieci energetycznej powiadamiana jest lokalna prasa
niewiele daje mieszkańcom, gdyż nie mają oni obowiązku jej czytania.
Pan Tadeusz Kujawski – poinformował, że czytał w prasie, iż Wójt jest
orędownikiem budowy ścieżki rowerowej na trasie Chojnice- Człuchów.
Uważał, że jest większa potrzeba zrobienia wcześniej ścieżek rowerowych
na terenie naszej gminy.
Pan Jarosław Kurek – skrytykował usługi dowożenia uczniów do szkół
prowadzone od nowego roku przez chojnicki PKS.
Poinformował, że w dniu wczorajszym autobus spóźnił się o 25 minut, przez
ten czas dzieci czekały na mrozie, a efekt tego jest taki, że dzisiaj dzieci są
chore (między innymi córka Pana Kurka).
Ad 3/ Podjęcie uchwały nr XXXII/491/ 10 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojnice w sprawie przyjęcia nowych
statutów sołectw.
Pani Dyrektor Kubiak - poinformowała, że w terminie od 28 stycznia do
10 kwietnia 2010 roku na zebraniach wiejskich planuje się przeprowadzenie
konsultacji społecznych z mieszkańcami wszystkich sołectw Gminy Chojnice
w sprawie przyjęcia nowych statutów sołectw. Konsultacje te odbędą się
w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami sołectw Gminy Chojnice na
zebraniach wiejskich. Konsultacje będą polegać na wyrażeniu opinii
mieszkańców, co do opracowanych projektów nowych statutów sołectw.
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Po uchwaleniu Statuty te będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu
Gminy Chojnice oraz przekazane sołtysom wszystkich sołectw gminy Chojnice.
Radni opowiedzieli się, aby Rada sołecka liczyła od 3 do 5-ciu członków.
Głosując następująco:

14 głosów „za”
1 głos „wstrzymujący”

Pan Edward Meyer - Radca Prawny poinformował, że na zebraniach wiejskich
konsultowany będzie projekt statutu. Został on napisany wzorując się na obecnie
obowiązującym oraz wzorując się na statutach innych gmin. Nie jest on jeszcze
dokumentem gotowym do zatwierdzenia przez Radę. Na zebraniach wiejskich
Społeczność lokalna będzie miał prawo zgłaszać do niego swoje sugestie
i uwagi, z którymi następnie zapoznają się Radni i dopiero później zostanie on
uchwalony na sesji.
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XXXII/492/10 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokali mieszkalnych w miejscowości Ciechocin.
Po zapoznaniu się projektem ww. uchwały Radni wyrazili zgodę na sprzedaż
w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych od nr 1 do 7 wraz z
pomieszczeniami przynależnymi znajdującymi się w budynku mieszkalnym
usytuowanym na działkach nr 373/2 o powierzchni 922 m2 i 39/34
o powierzchni 49 m2 położonych w miejscowości Ciechocin 8, ich
dotychczasowym najemcom.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXII/ 492/10
z dnia 19 stycznia 2010 roku
- jednogłośnie /Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXXII/493/10 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy na usługi związane z opracowaniem operatów szacunkowych
w gminie Chojnice na okres przekraczający rok budżetowy.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały Radni
wyrazili zgodę na zawarcie przez Gminę Chojnice umowy na usługi związane
z opracowaniem operatów szacunkowych w gminie Chojnice na okres
przekraczający rok budżetowy.
Pani Skarbnik - wyjaśniła, iż zaangażowanie w roku 2011 środków
finansowych na realizację tego zadania wyniesie 25.000 złotych.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXII/493/10
z dnia 19 stycznia 2010 roku
- jednogłośnie /Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXXII/494/10 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy na usługi geodezyjne w gminie Chojnice na okres
przekraczający rok budżetowy.
Po zapoznaniu się z projektem ww. uchwały Radni wyrazili zgodę na
zawarcie przez Gminę Chojnice umowy na usługi geodezyjne w Gminie
Chojnice na okres przekraczający rok budżetowy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXII/494/10
z dnia 19 stycznia 2010 roku
- jednogłośnie–
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXXII/495/10 w sprawie zmian w budżecie na
2010 rok.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych
i prawem ochrony środowiska, gminny fundusz ochrony środowiska z dniem
1 stycznia 2010 został zlikwidowany.
W związku z powyższym dochody zgromadzone z tytułu korzystania ze
środowiska wprowadza się do budżetu.
Jednocześnie ustala się plan wydatków w budżecie z przeznaczeniem na
ochronę środowiska zgodnie z art. 406 – Prawo Ochrony Środowiska.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXII/495/10
z dnia 19 stycznia 2010 roku
- jednogłośnie–
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Wójt – odpowiedział Radnemu Nojmanowi, że w najbliższym czasie
wysyłane stosowne pismo do ENEI z prośbą o powiadamianie lokalnego
samorządu o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy Chojnice.
Odnośnie budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Chojnice Wójt
szczegółowo wytłumaczył, iż robi wszystko, aby pozyskiwać jak najwięcej
środków na ich budowę.
Pani Bernadeta Zimnicka - wyjaśniła, iż wczoraj autobus PKS
rzeczywiście spóźnił się ze względu na złe warunki atmosferyczne.
Wyjaśniła, iż nie mógł dojechać na czas ponieważ nie były odśnieżone drogi.

Ad 9/ Sprawy bieżące.
Pan Tadeusz Kujawski – stwierdził, że zgodnie z przeprowadzonym
ostatnio przetargiem na zakup paliwa dla samochodów gminnych kupujemy
teraz najdroższe paliwo w Chojnicach.
Pan Adam Kuklewski - wyjaśnił, że na dzień wyznaczenia przetargu
najtańszą ofertę złożyła Stacja Paliw Państwa Niciejewskich z wysokością
upustu 12 groszy za 1 litr w każdym asortymencie.
Stacja paliw Miejskiego Zakładu Komunalnego, którą wskazano rzekomo jako
najtańszą nie złożyła nawet swojej oferty.
Pan Wójt – poinformował, że po wizycie w Gdańsku udało się jednak
wywojować jelcza dla OSP Ogorzeliny od strażaków zawodowych.
Przypomniał, że z powiatu chojnickiego Komenda Wojewódzka PSP miała się
wzbogacić o 260 tys. zł, w tym aż 140 tys. przekazała gmina Chojnice.
Wszystko po to, żeby zawodowi strażacy mogli cieszyć się z nowego renault.
W zamian była obietnica, iż OSP w Ogorzelinach dostanie starego jelcza.
Tymczasem okazało się, że obiecany naszym druhom jelcz ma powędrować do
Kwidzyna, gdyż Komendant Wojewódzki nie bardzo wiedział, że przekazaliśmy
te 140 tysięcy złotych. Po wyjaśnieniach okazało się, że oczekiwany wóz
dostaniemy najprawdopodobniej w styczniu. Na pełną własność pod koniec
roku. Jest obietnica, że kolejny wóz -19 letni trafi do Sworów.
Wójt - poinformował, że 15 stycznia nastąpiło powierzenie obowiązków
Panu Maciejowi Gakanowi trenerowi sportowemu i opiekunowi zatrudnionemu
na „Orliku” w Charzykowach. Boisko to ma zabezpieczyć potrzeby gminy
Chojnice i naszych gości. Będzie ono czynne od rana do wieczora w pierwszej
kolejności zaspakajając potrzeby szkół. Jest możliwość dokonywania
rezerwacji za pośrednictwem Internetu.
Pani Sekretarz Gminy – Stefania Majewska-Kilkowska, poinformowała
o mającym się odbyć w dniach 14-15 lutego 2010 roku w Hali Parku Wodnego
w Chojnicach IX-tym Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Drużyn
Samorządowych, na który zapraszają Przewodniczący Rady Miejskiej
i Burmistrz Miasta Chojnice.
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