Protokół Nr XXXV/2010
XXXV Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 kwietnia 2010 roku
Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu gminy w Chojnicach
i trwało od godziny 9.00 do godziny 9.45.
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 mgr Bożena Kubiak – Dyr. Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich,
4. Pani mgr inż. Justyna Rząska – Dyr. GOK w Chojnicach,
5. Pan Czesław Jaskiewicz – Sołtys Kłodawy.
Projekt porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy w Chojnicach
przedstawiał się następująco :
1)
a)
b)
2)
3)

Sprawy porządkowe:
otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
ustalenie Sekretarza Sesji,
Interpelacje, wnioski i zapytania.
Podjęcie uchwały Nr XXXV/540/01 Rady Gminy w Chojnicach w
sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kłodawa.
4) Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
5) Sprawy bieżące.
6) Zakończenie obrad.
Ww. porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy w Chojnicach
- j e d n o g ł o ś n i e – 13 głosami „za”
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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 13 Radnych,
zgodnie z załączoną listą obecności.
Pan Przewodniczący wyjaśnił Radnym, iż dzisiejsza, ponadplanowa sesja
została zwołana z uwagi na koniczność aktualizacji pewnych zapisów w Planie
odnowy miejscowości Kłodawa, w związku z wnioskiem złożonym do Urzędu
Marszałkowskiego w Gdańsku o przyznanie pomocy finansowej w ramach
działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla
miejscowości Kłodawa.
b) ustalenie sekretarza sesji,
Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady sekretarzem sesji jest kolejna osoba
z listy Radnych – Pan Wacław Górny.
Ad 2) Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3) Podjęcie uchwały nr XXXV/540/10 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 kwietnia 2010 roku w sprawie aktualizacji Planu Odnowy
Miejscowości Kłodawa.
Projekt ww. uchwały odczytała zebranym Pan Tadeusz Stelmaszyk .
Pani Dyr. Justyna Rząska – wyjaśniła zebranym, że potrzeba podjęcia
przedmiotowej uchwały zaistniała w związku z tym, iż Urząd Marszałkowski,
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich do którego wniosek o
dofinansowanie został złożony, wezwał nas teraz do jego uzupełniania. Zgodnie

ze wskazówkami Urzędu Marszałkowskiego „Plan odnowy miejscowości
Kłodawa” powinien zawierać opis planowanych zadań inwestycyjnych i
przedsięwzięć aktywujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od
dnia przyjęcia planu tj. od 2009 - 2016 (poprzedni plan przewidziany był tylko
na 6 lat). Jednocześnie należy uaktualnić harmonogram realizacji planu odnowy
miejscowości Kłodawa. W związku z powyższym w planie powinien znaleźć się
zapis o wysokości planowanej na dany rok inwestycji. Dlatego też we wstępnym
kosztorysie poza punktem „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Świetlicy
wiejskiej w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji środowiska lokalnego
wsi Kłodawa” – 761.287,00,- zł. pozostałe kwoty są kwotami szacunkowymi.
Ponadto jest jeszcze jedna zmiana, a mianowicie zmiana nazwy na „Plan
Odnowy Miejscowości Kłodowa”, a nie Plan Rozwoju Sołectwa Kłodawa.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXV/540/10
z dnia 07 kwietnia 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 4) Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Nie było.
Ad 5) Sprawy bieżące.
Pan Wójt – poinformował zebranych iż na ręce Pana Przewodniczącego oraz
Z-cy Przewodniczącego wpłynęła z Firmy EUVEN Sp. z o.o. Gdynia,
wizualizacja komputerowa planowanych inwestycji Pana Huberta Harsza, przy
ul Długiej w Charzykowach, za Kaszubem.
Ponadto Pan Wójt wspomniał, że dzisiaj w Starostwie Powiatowym odbędzie
się spotkanie w sprawie wypowiedzenia umowy firmie „INWESTOR Konin”,
wykonawcy projektów ścieżek rowerowych, który nie wywiązał się ze swoich
obowiązków.
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