Protokół Nr XXXIII/2010
z XXXIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 lutego 2010 roku
Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego w Chojnicach
i trwało od godziny 10-tej do godziny 14.45.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy w Chojnicach – 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/ Pan Piotr Stanke - Poseł na Sejm RP
5/ Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
6/ Radca Prawny
7/ Sołtysi
8/ Radni Powiatowi
9/ Związki Zawodowe
10/ Pan Grzegorz Matyszewski – Komendant Rewiru Dzielnicowych
11/ Przedstawiciele Izby Rolniczej
12/ Media
Projekt porządku obrad XXXI Sesji Rady Gminy w Chojnicach wszyscy
Radni otrzymali w ustawowym terminie (na 7 dni przed sesją) wraz
z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Zgodnie z sugestiami zgłoszonymi na Komisjach, które obradowały przed
dzisiejszą sesją Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzić do projektu
porządku obrad następujące zmiany :
- wycofać zamieszczony w punkcie 10 projekt uchwały w sprawie sprzedaży
przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Silno, i w tym
miejscu wprowadzić zgłoszony dodatkowo na Komisjach przez Panią Skarbnik
projekt uchwały w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Chojnice
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z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2010.
Po powyższych zmianach porządek obrad XXXIII Sesji 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 przygotowaniu do ferii zimowych w szkołach i świetlicach
na terenie gminy Chojnice.
5/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/496/10 w sprawie zasad i trybu korzystania
z kompleksu boisk sportowych „moje Boisko ORLIK 2012” w Charzykowach,
gm. Chojnice.
6/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/497/10 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 2010.
7/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/498/10 w sprawie realizacji w 2010 roku
projektu systemowego pt. „Moja przyszłość –aktywność” współfinansowanego
przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
8/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/499/10 w sprawie wyrażenia przez Radę
Gminy w Chojnicach zgody na prefinansowanie w 2010 roku realizowanego
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach projektu „Moja
przyszłość – aktywność „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
9/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/ 500/10 w sprawie darowizny na rzecz Gminy
Chojnice udziałów we własności działki położonej w miejscowości Lichnowy.
10/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/501/10 w sprawie programu i trybu
współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

11/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/502/10 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
12/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/503/10 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
13/ Podjecie uchwały nr XXXIII/504/10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia
działek położonych w obrębie ewidencyjnym Lichnowy.
14/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/505 /10 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i usługi działek nr 238/2 i nr 240/2 we wsi Chojniczki gm.
Chojnice.
15/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/506 /10 w sprawie uchwalenia ZMIANY
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chojnice” obejmującej fragment wsi Klawkowo w obrębie geod. Krojanty
stanowiący, dz. geod. nr 299/1 (KW 7133 SR Chojnice), 281/1 (KW 7130 SR
Chojnice), 298/1 (KW 7131 SR Chojnice), 277/1 (KW 7132 SR Chojnice).
16/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/507 /10 w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych.
17/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/508/10 w sprawie nadania nazw ulicom
w miejscowości Charzykowy.
18/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/ 509/10 w sprawie ustalenia wysokości
składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności” na
2010 rok.
19/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/510 /10 w sprawie udzielenia dotacji w 2010
roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Ogorzelinach, gmina Chojnice.
20/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/ 511 /10 w sprawie udzielenia dotacji w 2010
roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Barbary w
Swornegaciach, gmina Chojnice.
21/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/512/10 w sprawie udzielenia dotacji w 2010
roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny
w Nowej Cerkwi, gm. Chojnice.
22/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/513/10 w sprawie udzielenia dotacji w 2010
roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła
w Ostrowitem, gmina Chojnice.
23/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/514/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie budowy mostu zwodzonego Małe Swornegacie.
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24/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/515/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Lotyń-Objezierze.
25/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/516 /10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie miejskiej Chojnice na
dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej.
26/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/517/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt.
27/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/518 /10 w sprawie zmian w budżecie na 2010
rok.
28/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/519/10 w rozszerzenia działalności i zmian
w Statucie S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
29/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/520/10 w sprawie przyjęcia planów pracy
Stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2010 rok.
30/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
31/ Sprawy bieżące.
32/ Zakończenie obrad.
Ww. porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy w Chojnicach
- jednogłośnie Przebieg obrad :
1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Tadeusz
Stelmaszyk . Prowadzący obrady powitał wszystkich zebranych, a następnie
stwierdził 100% obecność Radnych pozwalająca na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Radni ustalili, że sekretarzem sesji będzie Pan Franciszek Borzych – 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.
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Jarosław Kurek - zauważył, że trzeba będzie znaleźć jakieś rozwiązanie
odnośnie rekompensaty sołectwom chociaż części kosztów jakie przeznaczyły
w tym roku na odśnieżanie.
Pan Tadeusz Kujawski – zapytał, czy jeśli jest zawarta umowa z Panem
Pestką na odśnieżanie dróg powiatowych, to czy nie można by jej poszerzyć
o drogi osiedlowe na Osiedlu Słonecznym w Ogorzelinach.
Pan Andrzej Grala – zwrócił uwagę, że dzieci chodzące do szkoły w Silnie
drogą 240 są narażone na pewne niebezpieczeństwo (odcinek asfaltowy pieszojezdni). Samochody spychają tam śnieg na chodnik, a dzieci, żeby przejść muszą
schodzić na jezdnię.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Powyższą informację przedstawił zebranym Wójt Gminy Chojnice.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Następnie poinformował, że dzisiaj o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej
urzędu gminy odbędzie się spotkanie w sprawie ścieżek rowerowych .
Ad 4/ Informacja o przygotowaniu do ferii zimowych w szkołach
i świetlicach na terenie gminy Chojnice.
Powyższą informację przedstawiła zebranym Pani Justyna Rząska –
Dyrektor GOK.
Poinformowała, że kalendarz imprez feryjnych był omawiany szczegółowo
na posiedzeniach Komisji przed dzisiejszą sesją. Do wczoraj jeszcze nanoszone
były pewne korekty. Program ten jest konsultowany z dziećmi i wychodzi
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naprzeciw oczekiwaniom. Kiedy warunki pogodowe nie pozwolą na wyjazd
będą organizowane alternatywne zajęcia na miejscu. Świetlice będą pracowały
od poniedziałku do soboty w pełnym wymiarze godzin. Dzieci będą też
otrzymywały gorącą kawę i herbatę oraz wypieki przygotowywane przez
gospodynie wiejskie.
Dodała, że te kalendarze są dostępne we wszystkich placówkach, gablotach
i na stronie internetowej GOK.
Pani Dyrektor GZO – Bernadeta Zimnicka dodała, iż zajęcia w szkołach
będą o różnej tematyce (sportowe, komputerowe, plastyczne) i stanowią
uzupełnienie programu prowadzonego w świetlicach wiejskich. Dodatkowo
dzieci otrzymają posiłek.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/496/10 w sprawie zasad i trybu korzystania
z kompleksu boisk sportowych „moje Boisko ORLIK 2012”
w
Charzykowach, gm. Chojnice.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/496/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/497/10 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 2010.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk .
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/497/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/498/10 w sprawie realizacji w 2010 roku
projektu systemowego pt. „Moja przyszłość –aktywność” współfinansowanego
przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zapoznał zebranych z projektem kolejnej
uchwały.
Radni uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/498/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/499/10 w sprawie wyrażenia przez Radę
Gminy w Chojnicach zgody na prefinansowanie w 2010 roku realizowanego
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach projektu „Moja
przyszłość – aktywność „w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Przedmiotowy projekt uchwały odczytał Zastępca Przewodniczącego
Rady - Pan Wacław Górny .
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/499/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
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- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/500/10 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice udziałów we własności działki położonej w miejscowości
Lichnowy.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/500/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/501/10 w sprawie programu i trybu
współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
Pan Wacław Górny odczytał zebranym kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/501/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie /Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

/15 głosami „za”/

Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/502/10 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk .
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/502/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/503/10 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
Pan Wacław Górny – zapoznał zebranych z projektem kolejnej uchwały.
Radni uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/503/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/504/10 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia działek położonych w obrębie ewidencyjnym Lichnowy.
Przedmiotowy projekt uchwały odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady
- Pan Wacław Górny .
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/504/10
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z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/505/10 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i usługi działek nr 238/2 i nr 240/2 we wsi
Chojniczki gm. Chojnice.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/505/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/506/10 w sprawie uchwalenia ZMIANY
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chojnice” obejmującej fragment wsi Klawkowo w obrębie geod. Krojanty
stanowiący, dz. geod. nr 299/1 (KW 7133 SR Chojnice), 281/1 (KW 7130 SR
Chojnice), 298/1 (KW 7131 SR Chojnice), 277/1 (KW 7132 SR Chojnice).
Pan Wacław Górny odczytał zebranym kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/506/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/507/10 w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk .
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/507/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/508/10 w sprawie nadania nazw ulicom
w miejscowości Charzykowy.
Pan Wacław Górny – zapoznał zebranych z projektem kolejnej
uchwały.
Radni uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/508/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/509/10 w sprawie ustalenia wysokości
składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności” na
2010 rok.
Przedmiotowy projekt uchwały odczytał Zastępca Przewodniczącego
Rady - Pan Wacław Górny .
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Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/509/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/510 /10 w sprawie udzielenia dotacji
w 2010 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Ogorzelinach, gmina Chojnice.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/510/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/511 /10 w sprawie udzielenia dotacji w
2010 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Barbary w
Swornegaciach, gmina Chojnice.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Wacław Górny .
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/511/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/512/10 w sprawie udzielenia dotacji
w 2010 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Marii
Magdaleny w Nowej Cerkwi, gm. Chojnice.
Pan Tadeusz Stelmaszyk odczytał zebranym kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/512/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 22/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/513/10 w sprawie udzielenia dotacji
w 2010 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba
Apostoła w Ostrowitem, gmina Chojnice.
Przedmiotowy projekt uchwały odczytał Zastępca Przewodniczącego
Rady - Pan Wacław Górny .
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/513/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 23/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/514/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie budowy mostu zwodzonego Małe Swornegacie.
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Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/514/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
/14 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym”?
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 24/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/515/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Lotyń-Objezierze.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Wacław Górny .
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/515/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 25/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/516 /10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie miejskiej Chojnice na
dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej.
Przedmiotowy projekt uchwały odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady
- Pan Wacław Górny .
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/516/10

z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 26/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/517/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/500/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 27/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/518 /10 w sprawie zmian w budżecie na
2010 rok.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Wacław Górny .
Pan Zbigniew Nojman – zwrócił uwagę na różnicę w zapisie
przeznaczanych środków budżetowych na Drogę pod Strzechę w Charzykowach
między projektem budżetu, a dzisiejszym projektem uchwały. Pytał czy ta
inwestycja , aż tak znacznie podrożała?
Pani Skarbnik wyjaśniła, że informowała na posiedzeniach Komisji przed
dzisiejszą sesją, iż wcześniejszy zapis wynosił 400 tys. złotych, a obecnie jest
kwota 600 tys. złotych. Szacunkowy koszt tej inwestycji określa się w granicach
miliona złotych.
Innych pytań nie zadawano.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/502/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 28/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/519/10 w rozszerzenia działalności i
zmian w Statucie S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
Pan Tadeusz Stelmaszyk odczytał zebranym kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/501/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 29/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/520/10 w sprawie przyjęcia planów pracy
Stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2010 rok.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/500/10
z dnia 12 lutego 2010 roku
- jednogłośnie /Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

/15 głosami „za”/
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