Protokół Nr IV/2010
z IV Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Posiedzenie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Silnie i trwało od
godziny 10-tej do godziny 13.30.
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 Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
4. Pan mgr Leszek Redzimski – Poseł na Sejm RP
5. Pani mgr Krystyna Kijek - Radna Rady Powiatu,
6. Sołtysi Gminy Chojnice,
7. Rada Sołecka Sołectwa Silno,
8. Pani mgr Elżbieta Jażdżewska - Dyrektor Gimnazjum w Silnie,
9. Pracownicy GOK
10.Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
11. Związki Zawodowe
12.Przedstawiciele Izby Rolniczej
13.Pan Grzegorz Matyszewski –Kierownik Rewiru Dzielnicowych
14.Związki zawodowe
15.Media
Projekt porządku obrad przesłany Radnym przed Sesją 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 w okresie międzysesyjnym.
4/ Podjęcie uchwały nr IV/5/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
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5/ Podjęcie uchwały nr IV/6/10 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
6/ Podjęcie uchwały nr IV/7/10 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 2011 roku i latach
następnych.
7/ Przyjęcie budżetu gminy na 2011 rok :
a/ Stanowisko Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały nr IV/8 /10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Chojnice na 2011 rok.
8/ Podjęcie uchwały nr IV/9/10 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2011 roku”.
9/ Podjęcie uchwały nr IV/10/10 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego
programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.”
10/ Podjęcie uchwały nr IV/11/10 w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia
dalszej opieki
wyłapanym zwierzętom bezdomnym na terenie gminy Chojnice.
11/ Podjęcie uchwały nr IV/12/10 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Swornegacie.
12/ Podjęcie uchwały nr IV/13/10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki
niezabudowanej położonej w miejscowości Ciechocin.
13/ Podjęcie uchwały nr IV/14/10 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Chojnice.
14/ Podjęcie uchwały nr IV/15/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2011 roku.
15/ Podjęcie uchwały nr IV/16/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie budowy
mostu zwodzonego w Małych Swornegaciach.
16/ Podjęcie uchwały nr IV/17/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie

przebudowy
drogi
powiatowej
Chociński
Młyn-Charzykowy-Małe
Swornegacie.
17/ Podjęcie uchwały nr IV/18/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie
budowy ul. Asnyka i ul. Leśmiana w Chojnicach.
18/ Podjęcie uchwały nr IV/19/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie
utrzymania gminnej Biblioteki Publicznej.
19/ Podjęcie uchwały nr IV/20/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie
utrzymania schroniska dla zwierząt.
20/ Podjęcie uchwały nr IV/21/10 w sprawie udzielenia dotacji w 2011 roku
na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła
w Ostrowitem, gmina Chojnice.
21/ Podjęcie uchwały nr IV/22/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2010 rok.
22/ Podjęcie uchwały nr IV/23/10 w sprawie rozpatrzenia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa.
23/ Podjecie uchwały nr IV/24/10 w sprawie sprzedaży przetargowej działki
niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
24/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
25/ Sprawy bieżące.
26/ Zakończenie obrad.
Ww. porządek został przyjęty przez Radę bez uwag
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 glosami „za”/
/przy obecności 14 radnych /
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Kolejną, IV-tą Sesję Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Tadeusz
Leszczyński – Przewodniczący Rady Gminy. Podkreślił, że jest to ostatnie
posiedzenie w 2010 roku i tradycyjnie już ze względu na podsumowywanie
całorocznej pracy Gminnego Ośrodka Kultury odbywa się ono poza Urzędem
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Gminy w jednej z podległych placówek. Tym razem gościmy w Wiejskim Domu
Kultury w Silnie.
W imieniu Rady Gminy i własnym oraz wszystkich zebranych powitał
Kierownika tego obiektu Pana Dominika Madeja oraz wszystkie osoby biorące
udział w dzisiejszych obradach.
Prowadzący obrady powitał wszystkich zebranych, a następnie stwierdził,
że w sesji uczestniczy 14 Radnych, czyli wymagane quorum. (Do tej pory nie
przybył na obrady Pan Jarosław Kurek).

b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji został kolejny z listy radnych Jażdżewski.

Pan Benedykt

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
zapoznać z jego treścią.
Radni postanowili przyjąć protokół z poprzedniej sesji bez odczytania.
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosów „za”/
przy obecności 14-tu Radnych
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
W imieniu przebywającego na urlopie Pana Wójta, wyżej wymienioną
informację przedstawiła Pani Stefania Majewska-Kilkowska - Sekretarz Gminy.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu./

Pani Wójt - poinformowała, że w dniu wczorajszym rozstrzygnięto
przetarg na zakup paliwa do naszych samochodów służbowych.
Paliwo Pb 95 można tankować na stacji PKS, natomiast paliwo Pb 98
w Karolewie na Stacji Państwa Niciejewskich.
Następnie dodała, że faktury należy pobierać na Gminę Chojnice, a nie na
Urząd Gminy.
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr IV/5/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
Pani Justyna Rząska – na Komisjach Rady przed sesją omawiałam
szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2010
rok.
Dzisiaj chciałabym jedynie poprosić mojego współpracownika, Pana
Przemysława Zientkowskiego o przedstawienie dokumentacji multimedialnej
i krótkiego podsumowania, tego co udało się nam zrobić w mijającym roku.
Następnie Pan Przemysław Zientkowski prezentował dokonania
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach w 2010 roku.
Pani Justyna Rząska podkreśliła, że w placówkach kulturalnych od
wielu lat prowadzony jest program profilaktyczny za co podziękowała
Pełnomocnikowi Wójta Gminy
Panu Adamowi Modrzejewskiemu. Dyrektor GOK podziękowała również
Radnym i sołtysom za wszelką pomoc i dotychczasową współpracę.
/Materiał informacyjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Do przedstawionego sprawozdania Radni uwag nie wnieśli.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały
w przedmiotowej sprawie
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/5/10
z dnia 29 grudnia
- jednogłośnie5

/14 głosami „za”/

/przy obecności 14 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr IV/6/10 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/6/10
z dnia 29 grudnia 2010
- jednogłośnie-

/14 głosami „za”/
/przy obecności 14 Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr IV/7/10 w sprawie określenia
przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych
oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia
przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2011 roku i
następnych.

zasad
gminy
kwot
latach

Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Pani Justyna Rząska – poinformowała, że w świetlicy wiejskiej
w Kłodawie od 1 stycznia 2011 roku zostanie zatrudniony pracownik GOK
w związku z tym należy zrobić korektę w §4 ust.1 niniejszego projektu uchwały
i przeszeregować Kłodawę z grupy 80 zł do grupy 60 złotych.
Pan Czesław Jaśkiewicz - oznajmił, iż nie zgadza się z tym
wnioskiem i prosi o pozostawienie kwoty 80 złotych z uwagi na to, że świetlica
jeszcze nie rozpoczęła swojej działalności.

Pani Justyna Rząska - poinformowała, iż świetlica wiejska
w Kłodawie formalnie została przekazana w zarząd GOK już w 2010 roku.
Zrozumiałe jest, że na razie zajęcia się nie rozpoczną.
Po poddaniu przez Przewodniczącego Rady pod głosowanie zgłoszonej
poprawki do projektu uchwały :
Rada Gminy w Chojnicach wyraziła zgodę na ujęcie miejscowości
Kłodawa do grupy dotowanej w wysokości 60 złotych.
-jednogłośnie-

/14 głosami „za”/
przy obecności 14 Radnych/

Następnie prowadzący obrady poprosił Radnych o przegłosowanie
całego projektu uchwały po wprowadzonej zmianie :
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/7/10
z dnia 29 grudnia 2010
- jednogłośnie-

/14 głosami „za”/
/przy obecności 14 Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 7/ Przyjęcie budżetu gminy na 2011 rok.
Prowadzący obrady podkreślił, że jedną z ważniejszych spraw
podejmowanych w trakcie roku przez Radę Gminy jest uchwalenie budżetu
gminy.
Wielkość budżetu gminy określa kondycję finansową samorządu oraz stanowi
podstawę do podejmowania wszelkich działań.
W myśl przepisu art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym
uchwalenie budżetu gminy należy do wyłącznej własności Rady Gminy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie Radni otrzymali
projekt budżetu wraz z pozostałymi materiałami na 14 dni przed ustalonym
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terminem sesji. Ponadto projekt był dokładnie omawiany na wszystkich
merytorycznych posiedzeniach Komisji Rady. Dodatkowo był przedmiotem
szczegółowej analizy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego. Radni do przedstawionych materiałów nie wnieśli uwag
i zastrzeżeń.
a/ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego,
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie
Stanowiska w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok.
Pan Andrzej Grala – poinformował, że Budżet Gminy Chojnice po
stronie dochodów wynosi 52.131.038 zł. Na wydatki bieżące przeznacza się
41.214.427 zł, natomiast na wydatki majątkowe (inwestycje) przeznacza się
kwotę 14.399.699 zł.
Głównym źródłem dochodów są: subwencja (oświatowa, wyrównawcza)
w kwocie 19.504.291 zł co stanowi 37,40 % w ogólnych dochodach budżetu.
Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały stanowiące dochód budżetu
państwa (podatek od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób
fizycznych) wynoszą 13. 585.488 zł tj. 26,06% w dochodach ogółem.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
wynoszą 6.976.500 złotych tj. 13,38%.
Przychody wynoszą 7.000.000 złotych. Jest to kredyt długoterminowy
inwestycyjny. Natomiast rozchody stanowią kwotę 3.516.912 złotych. Dotyczy
to spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska podkreślił, że
z analizowanych dokumentów wynika, iż zostały zachowane procedury
ostrożnościowe w zakresie długu publicznego. Łączna kwota długu gminy
Chojnice wynosi 25.618.522 zł. Stanowi to 49,14%. Gmina może zadłużać się
do 60% planowanych dochodów. Natomiast łączna kwota przypadająca do
spłaty w 2011 roku budżetowym rat kredytów i pożyczek z należnymi
odsetkami wynosi 5.026.912 złotych co stanowi 9,64% planowanych dochodów
budżetu gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych łączna kwota przypadających do
spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie może przekroczyć 15%
planowanych dochodów gminy.
Przy opracowaniu budżetu na 2011 rok zachowane zostały wszystkie
zasady, które są określone w ustawie o finansach publicznych.
Projekt budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową został złożony
w ustawowym terminie do 15 listopada 2010 roku w Regionalnej Izbie
Obrachunkowe w Gdańsku.
Do przedłożonych dokumentów Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku nie
wniosła zastrzeżeń i postanowiła zaopiniować projekt naszego budżetu
pozytywnie - uchwałą Nr 124/g217/III/P/10 składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie opinii
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2011 rok oraz możliwości
sfinansowania deficytu budżetu.
Pan Andrzej Grala - na zakończenie przedstawiania Oceny Budżetu Gminy
Chojnice na 2011 rok zaapelował do Radnych o uchwalenie budżetu gminy,
który będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na kolejny
rok.
b/ dyskusja
Pan Tadeusz Leszczyński - Przewodniczący Rady Gminy jeszcze raz
podkreślił, że projekt budżetu Radni otrzymali na dwa tygodnie przed sesją .
W związku z tym mieli możliwość dokładnego przeanalizowania jego treści.
Poza tym projekt budżetu był omawiany na posiedzeniach wszystkich
merytorycznych Komisji, gdzie Pani Skarbnik bezpośrednio odpowiadała
Radnym na pytania.
Radni na temat budżetu na sesji nie dyskutowali.
c/ podjęcie uchwały nr IV/8/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Chojnice na 2011 rok.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/8/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
- jed nogłośnie-

/14 głosami „za”
(przy obecności 14 Radnych)

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr IV/9/10 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2011 roku”.
Prowadzący obrady zapytał Radnych, czy jest potrzeba szczegółowego
przedstawiania powyższego Programu skoro był on omawiany na wszystkich
merytorycznych posiedzeniach Komisji przed sesją przez Pana Adama
Modrzejewskiego.
Ponieważ nikt z Radnych nie zgłosił takiej potrzeby Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr IV/9/10 w sprawie
zatwierdzenia „Gminny programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2011
roku.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/9/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
- jed nogłośnie-

/14 głosami „za”/
(przy obecności 14 Radnych)

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr IV/10/10 w sprawie zatwierdzenia
„Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy
Chojnice.”

Pan Tadeusz Leszczyński – przystąpił do czytania kolejnego projektu
uchwały.
Radni do projektu uchwały uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/10/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
- jed nogłośnie-

/14 głosami „za”/
(przy obecności 14 Radnych)

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 10/ Podjęcie uchwały nr IV/11/10 w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia
dalszej opieki
wyłapanym zwierzętom bezdomnym na terenie gminy Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/11/10
z dnia 29 grudnia 2010
- jednogłośnie-

/14 głosami „za”/
/przy obecności 14 Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr IV/12/10 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Swornegacie.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/12/10
z dnia 29 grudnia 2010
- jednogłośnie-

/15 głosami „za”/

/przy obecności 15 Radnych dołączył Radny Jarosław Kurek/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr IV/13/10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Ciechocin.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/13/10
z dnia 29 grudnia 2010
- jednogłośnie-

/15 głosami „za”/
/przy obecności 15 Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr IV/14/10 w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Pan Tadeusz Leszczyński – przystąpił do czytania kolejnego projektu
uchwały.
Radni do projektu uchwały uwag nie zgłosili.
Pan Andrzej Grala – Przewodniczący Komisji Rolnictwa – odczytał
pozytywną opinię Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwały Rady Gminy
w Chojnicach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Chojnice na
lata 2011-2021.

Opinia ta w całości została zawarta w uchwale nr 123/g217/F/III/10
składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia
1 grudnia 2010 roku.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Pan Tadeusz Leszczyński – przystąpił do czytania przedmiotowego
projektu uchwały.
Radni do projektu uchwały uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/14/10
z dnia 29 grudnia 2010
- jednogłośnie-

/15 głosami „za”/
/przy obecności 15 Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr IV/15/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2011 roku.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Pan Józef Kołak – pytał, czy istnieje takie zagrożenie, że zaciągany kredyt
nie wystarczy na realizację planowanych zadań i trzeba będzie ją powiększyć?
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że na pewno nie będzie takich sytuacji,
ponieważ ten kredyt jest zaplanowany w kwocie 7 milionów złotych i być może
wcale nie trzeba będzie w pełni zapożyczać się do tak wysokiej kwoty.
Bardzo możliwe, że jeśli będą jakieś wolne środki kwota zaciągniętego przez
Gminę kredytu będzie niższa.
Innych pytań nie było.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/15/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
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- jednogłośnie-

/15 głosami „za”/
/przy obecności 15 Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 15/ Podjęcie uchwały nr IV/16/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie budowy mostu zwodzonego w Małych Swornegaciach.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/16/10
z dnia 29 grudnia 2010
- jednogłośnie-

/15 głosami „za”/
/przy obecności 15 Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr IV/17/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Chociński Młyn-CharzykowyMałe Swornegacie.
Pan Tadeusz Leszczyński – przystąpił do czytania przedmiotowego
projektu uchwały.
Radni do projektu uchwały uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/17/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku
- jednogłośnie-

/15 głosami „za”/

/przy obecności 15 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr IV/18/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie budowy ul. Asnyka i ul. Leśmiana w Chojnicach.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/18/10
z dnia 29 grudnia 2010
- jednogłośnie-

/15 głosami „za”/
/przy obecności 15 Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr IV/19/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice
na
dofinansowanie utrzymania gminnej Biblioteki Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/19/10
z dnia 29 grudnia 2010
- jednogłośnie-

/15 głosami „za”/
/przy obecności 15 Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 19/ Podjęcie uchwały nr IV/20/10 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt.
Pan Tadeusz Leszczyński – przystąpił do czytania przedmiotowego
projektu uchwały.
Radni do projektu uchwały uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/20/10
z dnia 29 grudnia 2010
- jednogłośnie-

/15 głosami „za”/
/przy obecności 15 Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 20/ Podjęcie uchwały nr IV/21/10 w sprawie udzielenia dotacji w 2011
roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła
w Ostrowitem, gmina Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/21/10
z dnia 29 grudnia 2010
- jednogłośnie-

/15 głosami „za”/
/przy obecności 15 Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 21/ Podjęcie uchwały nr IV/22/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/22/10
z dnia 29 grudnia 2010
- jednogłośnie-

/15 głosami „za”/
/przy obecności 15 Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 22/ Podjęcie uchwały nr IV/23/10 w sprawie rozpatrzenia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa.
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał przedmiotowy projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem.
Radni do projektu uchwały uwag nie zgłosili.
Woli zabrania głosu w powyższej sprawie nie zgłaszał również nikt
z obecnych na sali.
Następnie
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/23/10
z dnia 29 grudnia 2010
- jednogłośnie-

/15 głosami „za”/
/przy obecności 15 Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 23/ Podjęcie uchwały nr IV/24/10 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr IV/24/10
z dnia 29 grudnia 2010
- jednogłośnie-

/15 głosami „za”/
/przy obecności 15 Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 24/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 25/ Sprawy bieżące.
Pan Zbigniew Nojman – poinformował, że 9 stycznia odbędzie się 19 Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zachęcał wszystkich do włączenia się
do tej szlachetnej akcji.
Pan Józef Kołak – zaprosił wszystkich chętnych do wzięcia udziału
w kuligu organizowanym w Funce w dniu 2 stycznia, który zakończy się
wspólnym ogniskiem. Zbiórka nastąpi o godzinie 12.30 na wysokości Ośrodka
Wypoczynkowego MIKOMANIA.
Pan Kołak – poinformował również , iż w porozumieniu z Komendantem
OSP -Panem Kwiatkowskim w Charzykowach w poniedziałki i piątki od
godziny 15-tej do godziny 19-tej będzie czynna kawiarenka internetowa.
Będzie można skorzystać tam również z korepetycji z matematyki.
Pan Dariusz Dąbrowski – jako delegat Izby Rolniczej pogratulował
wszystkim osobom, które startowały w wyborach samorządowych i uzyskały
poparcie.

Poinformował, że na wiosnę odbędą się nowe wybory do Pomorskiej Izby
Rolniczej.
Na zakończenie złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne.
Pan Poseł Leszek Redzimski – poinformował, że otrzymał Stanowisko
Rady Gminy w sprawie Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości o likwidacji
Sądu Pracy w Chojnicach. Zapewnił, że będzie rozmawiał w tej sprawie
w przyszłym tygodniu w Warszawie.
Na zakończenie swojego wystąpienia złożył wszystkim mieszkańcom
Ziemi Chojnickiej serdeczne życzenia noworoczne. Poinformował, że spotkał
się niedawno w Warszawie z Panem Prezydentem, który również prosił
o przekazanie od Niego życzeń noworocznych dla wszystkich Kaszubów,
Borowiaków i Kociewiaków, co świadczy o tym, iż posiada sporą wiedzę na
temat naszego Regionu.
Radna Rady Powiatu – Pani Krystyna Kijek - oznajmiła, że działa
w Starostwie w dwóch Komisjach : Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, której
Przewodniczy pani Bożena Stępień oraz Komisji Rewizyjnej, gdzie pełni
funkcję Zastępcy Przewodniczącego.
Poinformowała również, że na ostatniej sesji Rady Powiatu została
podjęta uchwała zawierająca protest przeciwko projektowi likwidacji Sądu
Pracy w Chojnicach.
Wyraziła nadzieję, że projekt ten nie dojdzie do realizacji i na naszym
terenie co najmniej jeden Sąd Pracy pozostanie.
Pani Stefania Majewska Kilkowska – poinformowała, że do Urzędu
Gminy wpłynęło od Posła Kowalika, informujące o tym, że również zajął się tą
sprawą.
Następnie złożyła wszystkim zebranym życzenia noworoczne.
Przewodniczący Rady Gminy - Wznosząc toast za pomyślność i realizację
wszystkich noworocznych zamierzeń, życzył wszystkim dobrej, wzajemnej
współpracy oraz wiele zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń i realizacji
planów w nadchodzącym 2011 Roku.
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