Protokół Nr XXXVII/2010
z XXXVII Sesji Rady w Chojnicach
z dnia 11 czerwca 2010 roku
Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego
w Chojnicach i trwało od godziny 10.00 do godziny 11 .00.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy w Chojnicach – zgodnie
z załączoną listą obecności.
Poza tym obecni byli :
1.
2.
3.
4.

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 i innych jednostek
organizacyjnych UG
5. Radca Prawny
Pan Tadeusz Stelmaszyk - Przewodniczący Rady poinformował,
że o konieczności i terminie zwołania ponadplanowej sesji Radni zostali
powiadomieni telefonicznie. Nie była ona poprzedzona posiedzeniami komisji
i odbywa się bez udziału sołtysów. Głównym powodem zwołania dzisiejszego
posiedzenia Rady jest konieczność podjęcia uchwał związanych
z udzieleniem pomocy rzeczowej i finansowej dla Gminy Gorzyce celem
wsparcia osób poszkodowanych w wyniku powodzi.
Przewodniczący Rady dodał, że od kilku tygodni media podają coraz
to nowsze, przerażające wiadomości na temat zalewania przez rzeki kolejnych
obszarów naszego kraju. Mieszkańcy tamtych terenów niemal w jednej chwili
tracą domy, gospodarstwa, miejsca pracy - jednym słowem dorobek całego
życia.
Zarówno władze Gminy jak i mieszkańcy bardzo współczują
tamtejszym ludziom, w związku z tym Nasza Gmina nie pozostała obojętna na
ich dramaty i zareagowała na prośbę Wójta poszkodowanej przez powódź
Gminy Gorzyce.
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Porządek obrad :
1. Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania.
3. Podjęcie uchwały nr XXXVII/553/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Gminy Gorzyce celem wsparcia osób poszkodowanych
w wyniku powodzi.
4. Podjęcie uchwały nr XXXVII/554/10 w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej na rzecz Gminy Gorzyce celem wsparcia osób poszkodowanych
w wyniku powodzi.
5. Podjęcie uchwały nr XXXVII/554/10 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok
6. Podjęcie uchwały nr XXXVII/555/10 w sprawie zatwierdzenia
rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnej, Publicznej,
Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Sprawy bieżące.
9. 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 15 Radnych, czyli 100% składu Rady
podejmowania prawomocnych uchwał.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem sesji został Pan Wacław Górny – Zastępca Przewodniczącego
Rady.

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjąć protokół
z poprzedniej sesji bez odczytania stwierdzając, ze był on wyłożony do wglądu
w Biurze Rady i każdy z Radnych mógł się zapoznać z jego treścią.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXXVI/2010
z dnia 30 kwietnia 2010 roku
- jednogłośnie-

/ 15 głosami „za” /

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/553/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Gminy Gorzyce celem wsparcia osób poszkodowanych
w wyniku powodzi.
Wójt - poinformował, że udzielenie pomocy akurat Gminie Gorzyce
zaproponował nam zaprzyjaźniony Wójt z tamtych terenów. Zwróciliśmy się do
niego, żeby wskazał nam gminę, która jego zadaniem najbardziej ucierpiała
podczas tegorocznej powodzi. Gmina Gorzyce leży w powiecie tarnobrzeskim
w pobliżu Sandomierza. Pierwsza fala powodziowa zalała tam 80% terenów,
niedawno przeszła druga fala. W ramach pomocy Powodzianom zakupiliśmy już
i przekazaliśmy 26 gumo-spodni. (Wykupiliśmy wszystkie gumo-spodnie
znajdujące się w pobliskich sklepach.) Zdajemy sobie sprawę, że jest to kropla
w morzu potrzeb. Teraz chcemy przeznaczyć 25.000 złotych w gotowce
i 20.000 złotych na pobyt dzieci w Ośrodku Harcerskim w Funce.
Jest to wyraz naszego solidaryzmu gminnego z tymi zalanymi terenami.
Dodatkowo pobyt dzieci w Funce będzie również finansowany przez Rząd
z budżetu Państwa w ramach „Zielonych Szkół”.

Pan Tadeusz Kujawski – wnioskował, aby przekazać na rzecz Powodzian
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oprócz pomocy rzeczowej kwotę 50.000 złotych, a nie jak zawarto w projekcie
uchwały 25.000. Uważał, że nie jest to, aż tak wygórowana kwota dla naszej
gminy i można by zarówno przekazać więcej pieniędzy jak i przyjąć nasze
dzieci.
Wójt - wyjaśnił, że Gmina Chojnice przeznaczyła na ten cel najwięcej ze
wszystkich ościennych samorządów. Proponował pozostawić zaproponowane
kwoty, ponieważ na tym nasza pomoc się nie zakończy.
Zamierzamy w późniejszym czasie przekazać poszkodowanym materiał siewny,
pasze, ziemniaki dojdą do tego jeszcze koszty transportu.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Pana
Kujawskiego za zwiększeniem pomocy finansowej Powodzianom do 50.000
złotych.
„za” wnioskiem głosowała 1 osoba
„przeciw” głosowało 14 osób
Następnie Radni głosowali nad całością projektu uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/553/10
z dnia 11 czerwca 2010 roku
14 głosami „za”
1 głosem „przeciw”
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/554/10 w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej na rzecz Gminy Gorzyce celem wsparcia osób poszkodowanych
w wyniku powodzi.
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/554/10
z dnia 11 czerwca 2010 roku
-jednogłośnie(15 głosami „za” )

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/555/10 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2010 rok.
Przewodniczący Rady odczytał kolejny projekt uchwały.
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Wojcieszyńska – poinformowała, że
przedmiotowa uchwała jest konsekwencją wcześniej podjętych uchwał.
Po odczytaniu przez Prowadzącego obrady projektu ww. uchwały
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/555/10
z dnia 11 czerwca 2010 roku
14 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym”
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego posiedzenia/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/556/10 w sprawie zatwierdzenia
rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnej, Publicznej,
Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
Pan dr Jan Kowalski – Dyrektor Samodzielnej, Publicznej Przychodni
Wiejskiej Gminy Chojnice wyjaśnił, że rozszerzenie działalności dotyczy
następujących poradni specjalistycznych: diabatycznej, kardiologicznej
i pulmonologicznej.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIV/556/10
z dnia 11 czerwca 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
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