Protokół nr XL/2010
z Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 września 2010 roku
Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego
w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 13.30.
W Sesji uczestniczyli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączona 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,
5. Pan Edward Meyer – Radca Prawny,
6. Poseł na Sejm RP – Pan Piotr Stanke,
7. Radni Powiatowi,
8. Sołtysi Gminy Chojnice,
9. Pani Aleksandra Łasicka – Kuratorium Oświaty Gdańsk,
10. Dyrektorzy Szkół z Gminy Chojnice,
11. Media
Prowadzący obrady – Pan Tadeusz Stelmaszyk – poinformował,
że o terminie zwołania dzisiejszej Sesji Radni zostali powiadomieni
w ustawowym terminie na 7 dni wcześniej. Wraz z zawiadomieniem
dostarczone zostały materiały sesyjne i projekt porządku obrad.
Międzyczasie zaszła konieczność wprowadzenia do porządku obrad
dwóch dodatkowych projektów uchwał : pierwszy projekt dotyczy oddania
w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym
Angowice i Nowy Dwór oraz projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
„Planu odnowy miejscowości Lotyń na lata 2010-2016”, natomiast drugi
projekt dotyczy zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zwrócił się do Radnych o wyrażenie zgody na
poszerzenie porządku obrad te dwa punkty.
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Radni głosowali za przyjęciem proponowanych zmian do porządku obrad
- jednogłośnie-

/15 głosami „za”/

A zatem obrady Sesji toczyły się według niżej podanego przyjętego po
zmianach przez Radnych porządku 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/ Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4/ Podsumowanie konkursu „Piękna Wieś 2010” na szczeblu gminnym
oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu.
5/ Ocena funkcjonowania oświaty na terenie gminy Chojnice za rok
szkolny 2009/2010.
6/ Podjęcie uchwały nr XL/582/10 w sprawie Regulaminu określającego
zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
7/ Podjęcie uchwały nr XL/583/10 w sprawie ustalenia Regulaminu
przyznawania w Gminie Chojnice pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych.
8/ Podjęcie uchwały nr XL/584/10 w sprawie uchwalenia ZMIANY
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chojnice” dot. fragmentu wsi SWORNEGACIE – dz. geod. 1012/1, 1012/2,
1012/3, 1012/4, 1012/6 i cz. dz. geod. 443.
9/ Podjęcie uchwały nr XL/585/10 w sprawie zatwierdzenia „Aktualizacji
Planu Odnowy Miejscowości Swornegacie na lata 2010-2017”.
10/ Podjęcie uchwały nr XL/586/10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia
działek niezabudowanych położonych w miejscowości Nowe Ostrowite.
11/ Podjęcie uchwały nr XL/587/10 w sprawie darowizny na rzecz Gminy
Chojnice działki położonej w miejscowości Chojniczki.
12/ Podjęcie uchwały nr XL/588/10 w sprawie darowizny na rzecz gminy
Chojnice działek położonych w miejscowości Swornegacie.
13/ Podjęcie uchwały nr XL/589/10 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Nieżychowice.

14 /Podjęcie uchwały nr XL/590/10 w sprawie wykupu użytkowania
wieczystego działki położonej w miejscowości Nieżychowice.
15/ Podjęcie uchwały nr XL/591/10 w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
16/ Podjęcie uchwały nr XL/592/10 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXI485/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
określenia zasad przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek
pomocniczych gminy oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę
ustalenia kwot przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2010
roku i latach następnych.
17/ Podjęcie uchwały nr XL/593/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na zakup tablic rejestracyjnych oraz materiałów z wytwórni
papierów wartościowych dla Powiatu Chojnickiego.
18/ Podjęcie uchwały nr XL/594/10 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Chojnicach.
19/ Podjęcie uchwały nr XL/595/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2010 rok.
20/ Podjęcie uchwały nr XL/596/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w obrębie miejscowości Pawłówko g. Chojnice z częściową zmianą
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę
obwodnicy miasta Chojnice.
21// Podjęcie uchwały nr XL/597/10 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych.
22/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
23/ Sprawy bieżące.
24/ Zakończenie obrad.
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe.
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
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Obrady XL 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.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji został kolejny z listy Radnych Pan Józef Kiedrowski.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjąć protokół
z poprzedniej Sesji bez odczytania. Stwierdzając, że był on do wglądu w Biurze
Rady i każdy z Radnych miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Po poddaniu pod głosowanie wniosku Przewodniczącego Rady
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXIX/2010
z dnia 30 lipca 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Zbigniew Nojmann - zapytał, na jakim etapie jest realizacja zgłaszanej
wcześniej przez niego interpelacji dotyczącej usytuowania ławek i koszy na
śmieci na trasie ścieżki rowerowej Chojnice - Charzykowy.
Pan Tadeusz Kujawski – poruszył sprawę częstego zanieczyszczania
odcinka drogi Chojnice- Nowy Dwór przez niezabezpieczone przed wiatrem
samochody wożące śmieci na wysypisko.
Pan Edwin Gołochowicz – zapytał, czy jest możliwość wprowadzenia
poprawki do ustawy pozwalającej na zbieranie składki melioracyjnej od
rolników z całego obszaru, a także w sprawie możliwości dotowania Spółek
Wodnych przez gminy.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Wyżej wymienioną informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.

/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 4/ Podsumowanie konkursu „Piękna Wieś 2010” na szczeblu gminnym
oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu.
Pan Tadeusz Stelmaszyk poinformował, że Gmina Chojnice przystąpiła do
konkursu „piękna Wieś 2010zorganozowanego przez Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.
Konkurs zorganizowany został w trzech kategoriach:
- zagroda rolnicza, - zagroda nierolnicza, - wieś.
Do udziału w konkursie w kategorii zagroda rolnicza zgłoszono jedną
zagrodę, w kategorii zagroda nierolnicza - 7 zagród, a w kategorii wieś
zgłoszono 10 wsi z terenu gminy Chojnice.
Zarządzeniem Wójta Gminy Chojnice nr 27/2010 z dnia 2 marca 2010
roku w skład Komisji Konkursowej powołano:
- Pana Tadeusza Stelmaszyka – Przewodniczący
- Pana Andrzeja Gralę – Zastępca Przewodniczącego,
- Pana Macieja Drozda – Sekretarz,
- Panią Elżbietę Laska – Członek,
- Panią Krystynę Rajczyk - Członek
Komisja wizytowała zgłoszone wsie i zagrody w dniu 10 czerwca 2010
roku.
Laureatami konkursu zostali :
• w kategorii zagroda rolnicza:
- I miejsce: Państwo Renata i Zbigniew Bielińscy z Lipienic.
• w kategorii zagroda nierolnicza:
- I miejsce: Państwo Anna i Grzegorz Przytarscy z Pawłówka,
- II miejsce: Państwo Małgorzata i Jarosław Krieger z Nowej Cerkwi
- III miejsce: Państwo Maria i Eugeniusz Trzynscy z Klawkowa
Komisja postanowiła przyznać wyróżnienie:
- Państwu Małgorzacie i Bogusławowi Libera z Jarcewa oraz
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- Państwu Kamili i Mariuszowi Rudzkim z Chojnat
• w kategorii wieś:
- I miejsce: Chojniczki,
- II miejsce: Nowe Ostrowite,
- III miejsce: Krojanty i Zbeniny.
Komisja postanowiła przyznać wyróżnienie wsi Ciechocin, Granowo
i Klawkowo.
Laureaci pierwszych miejsc z poszczególnych kategorii zostaną zgłoszeni
do konkursu na szczeblu powiatowym.
Ad 5/ Ocena funkcjonowania oświaty na terenie gminy Chojnice za rok
szkolny 2009/2010.
Pani Bernadeta Zimnicka poinformowała, że na terenie gminy Chojnice
w roku szkolnym 2009/2010 funkcjonowały zarówno placówki publiczne szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojnice, jak i placówki
niepubliczne - przedszkola dla których organem prowadzącym jest
Psychologiczne Studium Pomocy i Rozwoju Lucyna Borzyszkowska.
Oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pawłowo. Omówiła demografię szkół
prowadzonych przez Gminę Chojnice wraz z liczbą oddziałów.
Podkreśliła, że wg stanu na 9 września 2010 liczba uczniów zmalała o 39,
natomiast liczba oddziałów zmalała o 2.
Do naszych szkół uczęszcza w tej chwili 1898 uczniów w 92 oddziałach.
Do szkoły Podstawowej Ostrowite na ogólną liczbę uczniów 160 – 41 było
mieszkańcami Dąbrówki. W gimnazjum w Sławęcinie na 183 uczniów 25
dojeżdżało z Dąbrówki. W nowym roku szkolnym liczba tych gimnazjalistów
to 23. W minionym roku szkolnym w placówkach oświatowych gminy Chojnice
było zatrudnionych 219 nauczycieli (177,96 etatów) oraz 62 pracowników
administracji i obsługi (57,60 etatów), na IX 2010 205 nauczycieli (169,43
etaty) oraz 62 osoby obsługi (57,60 etatu).
We wrześniu 2010 roku struktura zatrudnienia ze względu na awans zawodowy
nauczycieli przedstawia się następująco:
Nauczyciel dyplomowany – 56%

Nauczyciel mianowany - 24%
Nauczyciel kontraktowy – 18%
Nauczyciel stażysta – 2%
W kwietniu 2010 roku zostały przeprowadzone sprawdziany i egzaminy
zewnętrzne w kl. VI Szkoły Podstawowej i III gimnazjum
Najlepszy wynik spośród naszych szkół podstawowych osiągnęła Szkoła
Podstawowa Pawłowo (stanin wysoki 27,56) poza tym 5 szkół osiągnęło stanin
„średni”.
Stanin gm. Chojnice w tym roku osiągnął poziom średni. (24,30)
Średnia gminy Chojnice była wyższa od średniej powiatu Chojnickiego i miasta
Chojnice.
Dyrektor Zimnicka stwierdziła, że możemy się naprawdę tym wynikiem
cieszyć. Gorszy jest natomiast wynik w naszych Gimnazjach.
W szkołach gimnazjalnych, w części humanistycznej najlepszym
osiągniętym staninem był „niżej średni” dotyczyło to Gimnazjów w Nowej
Cerkwi i Silnie.
Średnia gminy Chojnice dla gimnazjów w części humanistycznej to 26,11.
Jest to wynik poniżej średniej powiatu chojnickiego i miasta Chojnice.
W części matematyczno-przyrodniczej najwyższym osiągniętym staninem
w gminnych gimnazjach był stanin „średni”. Taki wynik osiągnęło Gimnazjum
w Swornegaciach, Nowej Cerkwi i Silnie.
Średnia gminy Chojnice wyniosła 21,37, jest to wynik poniżej średniej
powiatu chojnickiego i miasta Chojnice.
Pani Zimnicka zauważyła, że nadal pomimo dużych nakładów
finansowych na szkoły gminne i zaangażowania wielu nauczycieli oraz pracy
uczniów wyniki nauczania nie są zadawalające.
Poinformowała, że w szkołach prowadzone były przez nauczycieli liczne
koła zainteresowań między innymi: sportowe, przyrodnicze, artystyczne,
informatyczne.
W gimnazjach zatrudnieni byli pedagodzy, natomiast w szkołach
podstawowych logopedzi. W Zespole Szkół Swornegacie 42 uczniów uczyło się
języka kaszubskiego na dodatkowych zajęciach.
Od 2002 roku gmina realizuje program upowszechnienia sportu wśród
dzieci kl. III SP w zakresie nauki pływania. Całkowity koszt tego programu
w ubiegłym roku szkolnym wyniósł 17.700 złotych. Wszystkie szkoły
dysponują pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu.
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W celu wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
gmina poprzez Gminny Zespół Oświaty realizowała następujące programy:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie gminy
(stypendia szkolne i zasiłki losowe)- 362.400 złotych.
„Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników 44.797 zł
w ubiegłym roku szkolnym , na bieżący rok szkolny otrzymaliśmy 61.568
złotych.
„Masowe dożywianie uczniów” całkowity koszt 510.400 zł.
100% uczniów objętych jest dożywianiem w stołówkach szkolnych.
GOPS finansuje koszt dożywiania 28% uczniów.
Współpraca z GOPS-em zaowocowała również otrzymaniem 100.000 zł na
doposażenie kuchni i stołówek szkolnych i 9.500 zł na dowóz posiłków do
3 szkół nie mających własnych kuchni.
Gmina zapewnia dowóz 1360 uczniom. Koszt dowozu to 620.000 zł.
Szkoły poza realizacją obowiązkowych programów nauczania realizowały
dodatkowe programy edukacyjne i profilaktyczne, m.in. „Dożywianie w
szkole”, Szklanka mleka dla każdego ucznia”, „Owoce w szkole” , „Radosna
szkoła”, „Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dzieci”, „Jesteśmy dla
siebie mili”, „Góra grosza”, „Szkoła bez przemocy” itp.
Szkoły były organizatorami licznych konkursów szkolnych i gminnych
o charakterze sportowym, artystycznym i przedmiotowym.
Uczniowie naszych szkół promują gminę Chojnice, biorąc udział i mając liczne
osiągnięcia w konkursach i zawodach na szczeblu wojewódzkim i
ogólnopolskim.
12 najlepszych absolwentów szkół gminy Chojnice otrzymało nagrody
Wójta w postaci rowerów.
Dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne współpracują z rodzicami , radami
soleckimi, parafiami, zakładami pracy, GOPS-em, Bankiem Żywności, domami
kultury, Pełnomocnikiem Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnicach, Komendą Powiatową
Policji.
W maju 2010 zakończono inwestycję pn. „Przebudowa internatu oraz
przebudowa mieszkania nauczycielskiego na Punkt Lekarski w budynku
Zespołu Szkół w Swornegaciach”. Inwestycja trwała od 30.11.2009 r. Zakres
prac obejmował : wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, instalację
solarną, na która otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
środowiska w kwocie 51.000 złotych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

przystosowanie mieszkania nauczycielskiego na punkt lekarski,
termomodernizacja budynku internatu i punktu lekarskiego , zagospodarowanie
terenu wraz z budową parkingu. Koszt tego zadania to 1.097.000 złotych.
Przewodniczący Rady podsumował, iż cieszy fakt, iż z roku na rok baza
oświatowa staje się coraz bardziej nowoczesna i lepiej wyposażona.
Dzięki temu uczniowie mają bardzo dobre warunki do realizacji swoich
obowiązków, a także spełnienia się w innych dziedzinach zgodnych z ich
zainteresowaniami.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XL/582/10 w sprawie Regulaminu określającego
zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/582/10
z dnia 29 września 2010 roku
- jednogłośnie -

15 głosami „za”

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XL/583/10 w sprawie ustalenia Regulaminu
przyznawania w Gminie Chojnice pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych.
Z projektem powyższej uchwały zapoznał zebranych Pan Wacław Górny
– Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/583/10
z dnia 29 września 2010 roku
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-jednogłośnie -

/15 głosami „za”/
/głosowało 15-tu Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XL/584/10 w sprawie uchwalenia ZMIANY
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chojnice” dot. fragmentu wsi SWORNEGACIE – dz. geod. 1012/1, 1012/2,
1012/3, 1012/4, 1012/6 i cz. dz. geod. 443.
Pan Tadeusz Stelmaszyk zapoznał Radnych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/584/10
z dnia 29 września 2010
- j e d n o g ł o ś n i e - / 13 głosami „za”/
/obecnych 13-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XL/585/10 w sprawie zatwierdzenia „Aktualizacji
Planu Odnowy Miejscowości Swornegacie na lata 2010-2017”.
Kolejny projekt uchwały odczytał Zastępca Przewodniczącego Rady –
Pan Wacław Górny.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/585/10
z dnia 29 września 2010
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
/obecnych 13-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XL/586/10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia
działek niezabudowanych położonych w miejscowości Nowe Ostrowite.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/586/10
z dnia 29 września 2010
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
/obecnych 13-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XL/587/10 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Chojniczki.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Wacław Górny.
Wójt wyjaśnił, że w innej sytuacji Gmina musiałaby zapłacić za tę drogę
200.000 złotych, a ponieważ jest to droga wewnątrzosiedlowa, to nie zapłacimy
za nią ani złotówki. Ci państwo przekazują nam darowiznę.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/587/10
z dnia 29 września 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
/obecnych 13-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XL/588/10 w sprawie darowizny na rzecz gminy
Chojnice działek położonych w miejscowości Swornegacie.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/588/10
z dnia 29 września 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
/obecnych 13-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XL/589/10 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Nieżychowice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/589/10
z dnia 29 września 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
/obecnych 13-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 14 / Podjęcie uchwały nr XL/590/10 w sprawie wykupu użytkowania
wieczystego działki położonej w miejscowości Nieżychowice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

Wójt - dodał, że podjęcie tej uchwały przez Radę pozwoli na przedłużenie
terenu wzdłuż drogi wojewódzkiej i przeznaczenie go pod planowaną ścieżkę
rowerową.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/590/10
z dnia 29 września 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami za”/
/obecnych 14-tu Radnych/
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XL/591/10 w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i
podmiotami wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Zastępca Przewodniczącego Rady zapoznał zebranych z projektem
ww. uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/591/10
z dnia 29 września 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/
/obecnych 14-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XL/592/10 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXI485/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
określenia zasad przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek
pomocniczych gminy oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę
ustalenia kwot przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2010
roku i latach następnych.
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Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/592/10
z dnia 29 września 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 14 głosami „za”/
/obecnych 14-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XL/593/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na zakup tablic rejestracyjnych oraz materiałów z wytwórni
papierów wartościowych dla Powiatu Chojnickiego.
Pan Wacław Górny – z-ca Przewodniczącego Rady zapoznał zebranych
z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/593/10
z dnia 29 września 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 14 głosami „za”
/obecnych 14-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XL/594/10 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Chojnicach.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/594/10
z dnia 29 września 2010 roku
- jednogłośnie-

/13 głosami „za”/
/obecnych 13-tu Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XL/595/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2010 rok.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/595/10
z dnia 29 września 2010 roku
- jednogłośnie-

/13 głosami „za”/
/obecnych 13-tu Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XL/596/10 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie miejscowości Pawłówko g. Chojnice z częściową zmianą
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę
obwodnicy miasta Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Ww. teren jest przeznaczony pod usługi , w tym lokalizację obiektu
handlowego wielopowierzchniowego (galerię handlową) o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2, położonego obrębie Pawłówko gm. Chojnice.
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Jednocześnie przewidziana jest częściowa zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę obwodnicy miasta
Chojnice.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwalę nr XL/596/10
z dnia 29 września 2010 roku
przy jednym głosie „wstrzymującym się”
i 12-tu głosach „za”
/obecnych 13-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 21// Podjęcie uchwały nr XL/597/10 w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych.
Ostatni projekt uchwały odczytał Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
Pan Wacław Górny.
Wójt poinformował, że droga w Topoli została zgłoszona o dofinansowanie
ze środków w ramach „Schetynówek”. Istnieje konieczność podjęcia przez
Radę tej uchwały ze względu na to, iż zgodnie z przepisami zgłaszane do tego
programu drogi muszą mieć nadane numery ewidencyjne. My przejęliśmy te
tereny 17 lat temu i wówczas nie było jeszcze takich wymogów.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/597/10
z dnia 29 września 2010 roku
- jednogłośnie-

/13 głosami „za”/
/obecnych 13-tu Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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