Protokół Nr VI/11
z VI Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 18 lutego 2011 roku
Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego w Chojnicach
i trwało od godziny 10-tej do godziny 13.15.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną listą
obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy w Chojnicach – Pan
Tadeusz Leszczyński.
Poza tym obecni byli :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy,
Pan mgr Piotr Stanke – Poseł na Sejm RP,
Pani mgr Krystyna Kijek – Radna Rady Powiatu,
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych UG,
Sołtysi Gminy Chojnice,
Media

Prowadzący obrady poinformował, że projekt porządku obrad został
przesłany Radnym przed Sesją.
Na komisjach zgłoszono i przegłosowano propozycję, aby wycofać z niego
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/148/2003 Rady Gminy
w Chojnicach z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości gruntów, budynków budowli na obszarze Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustanowionej w Gminie Chojnice.
Międzyczasie w związku z koncepcją założenia Zespołów Szkół
w Pawłowie i Silnie zaistniała konieczność wprowadzenia pod obrady
dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Filialnej Szkoły Podstawowej w Pawłowie z siedzibą w Silnie,
a także projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie
dzierżawy części działki nr 294/2 położonej w miejscowości Swornegacie
przeznaczonej pod zabudowę i eksploatację urządzeń i instalacji
telekomunikacyjnych dla celów telefonii cyfrowej.
Oba te projekty uchwał były omawiane na posiedzeniach Komisji Rady
i spotkały się z pozytywną opinią wszystkich Komisji jak i Kolegium Rady.
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Po zaproponowanych zmianach porządek obrad sesji przedstawiał się
następująco :
1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4/ Podjęcie uchwały Nr VI/27/11 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady
i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2011 rok.
5/ Podjęcie uchwały Nr VI/28/11 w sprawie skargi: Euven sp. z o.o.
w Gdyni reprezentowanej przez Wilento Piotr, Państwa: Janiny i Bolesława
Harsz, Państwa: Kazimierza i Beaty Szyling na uchwałę Nr XLII/605/10 z dnia
10 listopada 2010 r. Rady Gminy w Chojnicach dotyczącej uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi
turystyczne i sportu z funkcją hotelową oraz rekreację, zieleń i komunikację
działek nr 406/1, nr 466/2 i nr 406/7 nad Jeziorem Charzykowskim przy ulicy
Długiej we wsi Charzykowy gm. Chojnice.
6/ Podjęcie uchwały nr VI/29/11 w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobrane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2011 roku.
7/ Podjęcie uchwały nr VI/30/11 w sprawie zasad przyznawania osobom
fizycznym i prawnym dotacji ze środków budżetu Gminy Chojnice na zadania
związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Chojnice.
8/ Podjęcie uchwały nr VI/31/11 w sprawie ustalenia zasad zbywania
mieszkań w budynkach komunalnych oraz komunalnych domów mieszkalnych
położonych na terenie Gminy Chojnice.
9/ Podjęcie uchwały nr VI/32/11 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Angowice.
10/ Podjęcie uchwały nr VI/33/11 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
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11/ Podjęcie uchwały nr VI/34/11 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Lichnowy.
12/ Podjęcie uchwały nr VI/35/11 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
13/ Podjęcie uchwały nr VI/36/11 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Zagospodarowania Odpadów
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze.
14/ Podjęcie uchwały nr VI/37/11 w sprawie wyrażenia zgody na
przedłużenie dzierżawy części działki nr 294/2 położonej w miejscowości
Swornegacie przeznaczonej pod zabudowę i eksploatację urządzeń i instalacji
telekomunikacyjnych dla celów telefonii cyfrowej.
15/ Podjęcie uchwały nr VI/38/11 w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości budowli - sieci związanych z przesyłem gazu ziemnego
wybudowane po 2008 roku.
16/ Podjęcie uchwały nr VI/39/11 w sprawie ustalenia wysokości składki
członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności” na 2011
rok.
17/ Podjęcie uchwały nr VI/40/11 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych,
mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Chojnice.
18/ Podjęcie uchwały nr VI/41/11 w sprawie zatwierdzenia porozumienia
dotyczącego zasad współpracy przy wspólnej realizacji zadania pn.
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowę
mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie.”
19/ Podjęcie uchwały nr VI/42 /11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie budowy
ul. Lipowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem.
20/ Podjęcie uchwały nr VI/43/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie budowy
mostu zwodzonego w Małych Swornegaciach.
21/ Podjęcie uchwały nr VI/44/11 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu
w budżecie Gminy Chojnice na rok 2012 środków stanowiących fundusz
sołecki.
22/ Podjęcie uchwały nr VI/45/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2011 rok.
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23/ Podjęcie uchwały nr VI/46/11w sprawie zmiany uchwały nr IV/14/10
Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Chojnice.
24/ Podjęcie uchwały nr VI/47/11 w sprawie projektu uchwały w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej w Pawłowie z siedzibą
w Silnie,
25/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
26/ Sprawy bieżące.
27/ Zakończenie obrad.
Wyżej wymieniony porządek obrad został przyjęty
-jednogłośniePrzebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady Sesji Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Tadeusz Leszczyński.
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 Pan Józef Kołak – kolejny z listy Radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
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.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr V/2011
z dnia 24 stycznia 2011 roku
- jednogłośnie-
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/ 15 głosami „za” /

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Z powodu nieobecności na dzisiejszej sesji Wójta Gminy – Pana Zbigniewa
Szczepańskiego powyższa informację przedstawiła – Pani Stefania MajewskaKilkowska- Zastępca Wójta.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 4/ Podjęcie uchwały Nr VI/27/11 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady
i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2011 rok.
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/27/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 5/ Podjęcie uchwały Nr VI/28/11 w sprawie skargi: Euven sp. z o.o.
w Gdyni reprezentowanej przez Wilento Piotr, Państwa: Janiny i Bolesława
Harsz, Państwa: Kazimierza i Beaty Szyling na uchwałę Nr XLII/605/10 z dnia
10 listopada 2010 r. Rady Gminy w Chojnicach dotyczącej uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi
turystyczne i sportu z funkcją hotelową oraz rekreację, zieleń i komunikację
działek nr 406/1, nr 466/2 i nr 406/7 nad Jeziorem Charzykowskim przy ulicy
Długiej we wsi Charzykowy gm. Chojnice.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią ww. projektu uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
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Nikt z zebranych na sali nie chciał zabrać głosu w tej sprawie.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/28/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr VI/29/11 w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobrane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2011 roku.
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał zebranym kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/29/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr VI/30/11 w sprawie zasad przyznawania osobom
fizycznym i prawnym dotacji ze środków budżetu Gminy Chojnice na zadania
związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłosili.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/30/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr VI/31/11 w sprawie ustalenia zasad zbywania
mieszkań w budynkach komunalnych oraz bkomunalnych domów mieszkalnych
położonych na terenie Gminy Chojnice.
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/31/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr VI/32/11 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Angowice.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłaszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/32/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr VI/33/11 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
Pan Tadeusz Leszczyński przedstawił zebranym projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/33/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 11/ Podjęcie uchwały
nr VI/34/11 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Lichnowy.
Przewodniczący Rady przedstawił zebranym ww. projekt uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/34/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr VI/35/11 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
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Projekt przedmiotowej uchwały odczytał zebranym Pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie było.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/35/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr VI/36/11 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze.
Prowadzący obrady odczytał projekt powyższej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłaszano.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/36/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr VI/37/11 w sprawie wyrażenia zgody na
przedłużenie dzierżawy części działki nr 294/2 położonej w miejscowości
Swornegacie przeznaczonej pod zabudowę i eksploatację urządzeń i instalacji
telekomunikacyjnych dla celów telefonii cyfrowej.
Pan Tadeusz Leszczyński zapoznał zebranych z treścią ww. uchwały.
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Do projektu uchwały uwag nie zgłaszano.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/37/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr VI/38/11 w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości budowli - sieci związanych z przesyłem gazu ziemnego
wybudowane po 2008 roku.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/38/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/
przy obecności 14-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr VI/39/11 w sprawie ustalenia wysokości składki
członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności” na 2011 r.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Radni do projektu uchwały uwag nie miel
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/39/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/
przy obecności 14-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr VI/40/11 w sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie
Chojnice.
Prowadzący obrady przedstawił zebranym projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/40/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
przy obecności 13-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr VI/41/11 w sprawie zatwierdzenia porozumienia
dotyczącego zasad współpracy przy wspólnej realizacji zadania pn.
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowę
mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie.”
Pan Tadeusz Leszczyński – przedstawił zebranym projekt powyższej
uchwały.
Pan Józef Kołak – stwierdził, podjęcie powyższej uchwały jest zasadne,
gdyż most ten powstaje w miejscowości położonej na terenie gminy Chojnice
i rzeczywiście wpływa na zwiększenie atrakcyjności turystycznej naszych
terenów.
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Naturalnym działaniem jest wyremontowanie dróg z miejscowości Charzykowy
do miejscowości Małe Swornegacie i miejscowości Swornegacie.
Więcej nikt głosu w tej kwestii nie zabierał.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/41/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
przy obecności 13-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr VI/42 /11 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie budowy ul. Lipowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem.
Przewodniczący Rady odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/42/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
przy obecności 13-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr VI/43/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie budowy
mostu zwodzonego w Małych Swornegaciach.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
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Do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/43/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/
przy obecności 14-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr VI/44/11 w sprawie rozstrzygnięcia
o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Chojnice na rok 2012 środków
stanowiących fundusz sołecki.
Prowadzący obrady odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do przedstawionego projektu Radni uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/44/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/
przy obecności 14-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 22/ Podjęcie uchwały nr VI/45/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2011 rok.
Projekt powyższej uchwały odczytał przewodniczący Rady Gminy.
Radny – Pan Józef Kołak – powiedział, że nie wnosi uwag do projektu
niniejszej uchwały, stwierdzając, że był ona omawiany szczegółowo na
posiedzeniach Komisji przed dzisiejszą sesją. Nie wnosi również uwag co do
celowości zakupu samochodu dla Wójta Gminy, jednak zgłasza uwagi do
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zastosowanej procedury. Zwrócił się z prośbą, żeby w przyszłości tego typu
zakupy bądź przedsięwzięcia jeszcze przed przystąpieniem do przetargu
poprzedzać uchwałą Rady Gminy.
Radny - Pan Andrzej Grala – zwrócił się do Radcy Prawnego o wyjaśnienie tej
sprawy.
Pan Edward Meyer – Radca Prawny – stwierdził, że nie widzi tutaj naruszenia
prawa, ponieważ środki za zakup samochodu ujęte są w uchwale zmieniającej
budżet i uznaje wypowiedź Radnego Kołaka za uwagę typowo organizacyjną.
Pan Radny Kołak – jeszcze raz zaznaczył, że nie wnosi zastrzeżeń co do samego
zakupu pojazdu, stwierdził jednak że mogłoby być to poprzedzone uchwałą,
z treści której by wynikało, iż przewiduje się środki na zakup samochodu
w określonej kwocie.
Dodał również, że nie dziwi się, iż na sesji prawie wszystko przechodzi bez
większych dyskusji, ponieważ rzeczywiście przed sesją na komisjach wszystko
jest bardzo szczegółowo omawiane. Kiedyś jak nie był Radnym myślał, że jest
inaczej.
Innych uwag nie było.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/45/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/
przy obecności 14-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 23/ Podjęcie uchwały nr VI/46/11w sprawie zmiany uchwały nr IV/14/10
Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Chojnice.
Prowadzący obrady odczytał kolejny projekt uchwały.
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Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/46/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/
przy obecności 14-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 24/ Podjęcie uchwały nr VI/47/11 w sprawie projektu uchwały w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej w Pawłowie z siedzibą
w Silnie.
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał ww. projekt uchwały.
Radny – Pan Józef Kołak powiedział, że takie tempo reorganizacji szkół ze
strony samorządu przyjął z wielką aprobatą. Świadczy to o kierowaniu się
dobrem dzieci. Dzięki tym posunięciom uczniowie nie będą już tracili tak dużo
czasu na dojazdy do szkół i czas ten będą mogli spędzić z rodziną. Dodatkowo
gmina zaoszczędzi również na dojazdach, co nie jest obojętne dla naszego
budżetu. Dodał, że takie działania na razie nie są możliwe dla wszystkich
miejscowości.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/46/11
z dnia 18 lutego 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/
przy obecności 14-tu Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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