Protokół Nr XXXVI/ 2010
z XXXVI Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
Posiedzenie odbyło się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Chojnicach
i trwało od 10.00 do godziny 14.15.
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
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
Pan Tadeusz Stelmaszyk stwierdził, iż Radni zostali powiadomieni
o wyznaczonym terminie sesji zgodnie z wymaganą procedurą na 14 dni
wcześniej.
Na posiedzeniach Komisji przed sesją padła propozycja zdjęcia z projektu
porządku obrad dzisiejszej sesji zawartego w punkcie 12-tym projektu uchwały
nr XXXVI/550/10 w sprawie zamiany działek położonych w miejscowości
Doręgowice, a w jego miejsce zamieszczenie projektu uchwały w sprawie
wykupu działki położonej w obrębie ewidencyjnym Swornegacie.
Dodatkowo już po posiedzeniach Komisji zaszła potrzeba wprowadzenia
do projektu porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Rady Gminy w Chojnicach Nr IX/155/99 z dnia 22 października
1999 roku w sprawie oddania w dzierżawę budynku w Charzykowach.
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Pan Tadeusz Stelmaszyk zwrócił się zatem do Radnych z prośbą
o przegłosowanie kto jest za wprowadzeniem ww. zmian do projektu porządku
obrad dzisiejszej sesji.
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za wprowadzeniem zaproponowanych zmian
oraz za przyjęciem niżej podanego porządku obrad
- jednogłośnie -

/14 głosów „za”/

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 o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok .
a/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RG o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy,
b/ wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
c/ dyskusja,
d/ podjęcie uchwały nr XXXVI/541/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2009 rok.
e/ podjęcie uchwały nr XXXVI/542/10 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Chojnice za 2009 rok.
5. Podjęcie uchwały nr XXXVI/543/10 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu „Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego na
terenie Gminy Chojnice w 2009 roku.
6. Podjęcie uchwały nr XXXVI/544/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały nr XXXVI/545/10 w sprawie dostosowania opisu
granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Chojnice do stanu faktycznego.
8. Podjęcie uchwały nr XXXVI/546/10 w sprawie dostosowania opisu
granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Chojnice do stanu faktycznego.

9. Podjęcie uchwały nr XXXVI/547/10 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
10. Podjęcie uchwały nr XXXVI/548/10 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu zagospodarowania
Odpadów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze.
11. Podjęcie uchwały nr XXXVI/549/10 w sprawie zmian w budżecie gminy
12. Podjęcie uchwały nr XXXVI/550/10 w sprawie wykupu działki
położonej w obrębie ewidencyjnym Swornegacie.
13. Podjęcie uchwały nr XXXVI/551/10 w sprawie przystąpienia Gminy
Chojnice do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.
14. Podjęcie uchwały nr XXXVI/552/10 w sprawie zmiany Uchwały Rady
Gminy w Chojnicach Nr IX/155/99 z dnia 22 października 1999 roku w
sprawie oddania w dzierżawę budynku w Charzykowach.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Sprawy bieżące.
17. Zakończenie obrad.
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady XXXVI Sesji Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Tadeusz
Stelmaszyk . Prowadzący obrady powitał wszystkich zebranych , a następnie
stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 Radnych, czyli wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem sesji został kolejny z listy Radnych Pan Andrzej Grala.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjąć protokół z poprzedniej
sesji bez odczytania stwierdzając, że był on wyłożony do wglądu w Biurze Rady
i każdy z Radnych mógł się zapoznać z jego treścią.
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Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXXV/2010
z dnia 7 kwietnia 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy Chojnice – Pan Zbigniew Szczepański złożył zebranym ww.
informację.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 4/ Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – Przewodniczący Rady Gminy, stwierdził iż
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok było omawiane
w sposób szczegółowy na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady, które
poprzedziły obrady dzisiejszej sesji.
Radni uznali, iż
nie ma już potrzeby ponownego przedstawiania
przedmiotowego Sprawozdania na sesji Rady.
Prowadzący obrady zwrócił uwagę, iż materiały sesyjne zostały przesłane
Radnym na 14 dni przed terminem dzisiejszego posiedzenia. Podkreślił, że
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok zostało przygotowany
bardzo staranie. Radni na posiedzeniach Komisji przed sesją mieli możliwość
szczegółowego zapoznania się z zawartym w tym dokumencie materiałem
sprawozdawczym oraz zgłaszania do niego pytań, na które na bieżąco
odpowiadała na Komisjach Pani Skarbnik.
Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że materiał sprawozdawczy został
przyjęty przez wszystkie merytoryczne Komisje Rady Gminy w Chojnicach,
a szczególnie wnikliwie analizowany był przez Komisję Rewizyjną.

a/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RG o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – poprosił Pana Tadeusza
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii
Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji
Gminy w Chojnicach o przyjęcie sprawozdania z wykonania
2009 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Leszczyńskiego –
Regionalnej Izby
Rewizyjnej Rady
budżetu gminy za

Z treścią Uchwały Nr 008/g217/A/III/10 składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 marca 2010 roku zapoznał zebranych
Pan Tadeusz Leszczyński, który poinformował, iż skład orzekający RIO
w Gdańsku zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
w Chojnicach o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania
budżetu za 2009 rok.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał treść uchwały
nr 016/g217/R/III/10 z dnia 24 marca 2010 roku składu orzekającego RIO
w Gdańsku.
b/ wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Pan Tadeusz Leszczyński – poinformował, iż Komisja Rewizyjna w dniu
22 kwietnia 2010 roku zebrała się w celu ponownego przeanalizowania
materiałów z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz oceniła realizację zadań
inwestycyjnych prowadzonych w 2009 roku. Członkowie Komisji zapoznali się
również z odczytanymi wcześniej obiema uchwałami składu orzekającego RIO
w Gdańsku.
Wobec powyższego w imieniu Komisji Rewizyjnej – Pan Leszczyński
wnioskował do Rady Gminy, aby na podstawie przedłożonego sprawozdania
z wykonania budżetu za 2009 rok oraz podjętych skutecznych działań Wójta
w zakresie umorzenia pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Gdańsku
w latach poprzednich wnioskował o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Chojnice.

5

c/ dyskusja
Radni na sesji nie dyskutowali na temat Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2009 rok.
d/ podjęcie uchwały nr XXXVI/541/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2009 rok
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy
w Chojnicach Pan - Tadeusz Stelmaszyk.
Po projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/541/10
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
e/ podjęcie uchwały nr XXXVI/542/10 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Chojnice za rok 2009 r.
Po odczytaniu przez Pana Stelmaszyka projektu kolejnej uchwały dyskusji
nie było.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/542/10
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
- jednogłośnie -

/14 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Pan Tadeusz Stelmaszyk – w imieniu własnym, Rady Gminy i wszystkich
zebranych pogratulował Panu Wójtowi za uzyskane absolutorium oraz
podziękował za kolejny pełen zaangażowania rok pracy na rzecz Gminy
Chojnice.

Życzył Wójtowi powodzenia w życiu osobistym oraz dalszych sukcesów
w pracy na rzecz naszego samorządu.
Pan Zbigniew Szczepański – podziękował Radnym za udzielenie
absolutorium, życzenia i piękne kwiaty. Dodał, że jest to już 20-te w jego
wójtowskiej karierze jednogłośne absolutorium. Pewnie nie ma to większego
znaczenia, ale osobiście cieszy. Na ten sukces składa się praca wielu ludzi.
Bez wspólnych działań załogi naszych sołtysów nie byłoby sukcesów.
Bycie szefem samorządu, to równocześnie bycie menadżerem. W tym roku
realizujemy inwestycje za kwotę 17 mln. złotych.
Wójt dodał, że dobrej pracy w gminie sprzyja brak opozycji politycznej.
U nas jest jedynie opozycja merytoryczna i taka być powinna.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/543/10 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu „Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego
na terenie Gminy Chojnice w 2009 roku.
Projekt uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/543/10
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/544/10 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2009
rok.
Pan Tadeusz Stelmaszyk odczytał projekt powyższej uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłosili.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/544/10
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/545/10 w sprawie dostosowania opisu
granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Chojnice do stanu faktycznego.
Treść powyższego projektu uchwały odczytał Pan Wacław Górny – Z-ca
Przewodniczącego Rady.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/545/10
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/546/10 w sprawie dostosowania opisu
granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Chojnice do stanu faktycznego.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały Radni nie mieli zastrzeżeń.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/546/10
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
- jednogłośnie -

/14 głosami „za” /

/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/547/10 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Pan Wacław Górny – Z-ca Przewodniczącego Rady odczytał treść
ww. projektu uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/547/10
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
- jednogłośnie -

/14 głosami „za” /

/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/548/10 w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu
zagospodarowania Odpadów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Nowym Dworze.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/548/10
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
- jednogłośnie -

/14 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/549/10 w sprawie zmian w budżecie
gminy
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/549/10
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/550/10 w sprawie wykupu działki
położonej w obrębie ewidencyjnym Swornegacie.
Pan Tadeusz Stelmaszyk odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/550/10
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
- jednogłośnie -

/12 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/551/10 w sprawie przystąpienia Gminy
Chojnice do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.
Wójt - wyjaśnił, że w związku z tym, iż niebawem na naszym terenie
pojawią się elektrownie wiatrowe warto jest wstąpić do nowego stowarzyszenia
i bliżej się przyjrzeć wszystkim sprawom związanym z powstawaniem
elektrowni wiatrowych.

Dodał, że zdania o elektrowniach wiatrowych są podzielone, również w naszej
gminie są ich zdecydowani sympatycy i równie zdecydowani oponenci. Jednak
w studium zagospodarowania gminy znajdują się obszary, gdzie wiatraki
zostaną uwzględnione.
Treść powyższej uchwały odczytał pan Wacław Górny – Zastępca
Przewodniczącego Rady.
Do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/551/10
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
/11 głosami „za”/
i 1 głosem „wstrzymującym się”
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/552/10 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Gminy w Chojnicach Nr IX/155/99 z dnia 22 października 1999 roku
w sprawie oddania w dzierżawę budynku w Charzykowach.
Pan Edward Meyer - wyjaśnił, że dzierżawa, o której mowa była
zawierana na lat 30. Wymienione zostały w niej konkretne nazwiska osób.
Obecnie nastąpiły zmiany własnościowe i organizacyjne u dzierżawcy.
Dotychczasowa Spółka Cywilna stała się udziałowcem Spółki Akcyjnej,
ponadto międzyczasie nastąpiły zmiany w numeracji budynków.
Wywołanie nowej uchwały jest konieczne z powodów typowo organizacyjnych.
Uchwała ta również upoważnia Wójta do dokonania aneksu w poprzedniej
uchwale. Bez proponowanych zmian nie można również wydać zezwolenia na
sprzedaż alkoholu. Nie ma tu żadnych zagrożeń, dysponentem przedmiotowego
terenu jest nadal gmina Chojnice.
Mecenas Meyer stwierdził, że w obecnej sytuacji dla pełnej jasności
sprawy winna być podjęta uchwała o zaproponowanej treści.
Prowadzący obrady odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
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