Protokó Nr IX/2011
z IX Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2011 roku
Posiedzenie odby o si w sali nr 41 Starostwa Powiatowego
w Chojnicach i trwa o od godziny 10-tej do godziny 14.15.
W posiedzeniu udzia wzi li Radni Rady Gminy – zgodnie z za czon list
obecno ci.
Poza tym obecni byli :
1. Pan dr in . Zbigniew Szczepa ski – Wójt Gminy Chojnice,
2. Pani mgr in . Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
3. Pani Aleksandra Wojciechowska – Skarbnik Gminy,
4. Pan Piotr Stanke – Pose na Sejm RP,
5. Radne Rady Powiatu,
6. So tysi Gminy Chojnice,
7. Przedstawiciel Policji,
8. Przedstawiciele Zwi zków Zawodowych,
9. Przedstawiciele Izby Rolniczej,
10. Media
Obrady prowadzi – Pan Tadeusz Leszczy ski, który poinformowa ,
e projekt porz dku obrad wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie
przed sesj wraz z materia ami sesyjnymi i projektami uchwa .
Mi dzyczasie zaistnia a potrzeba wprowadzenia korekty do
zaproponowanego wcze niej porz dku obrad, a mianowicie poszerzenia go
o projekt dodatkowej uchwa y w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania op at za kszta cenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania op at za kszta cenie pobierane przez szko y wy sze
i zak ady kszta cenia nauczycieli oraz specjalno ci i formy kszta cenia,
na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2011. Informowa a o tym
na posiedzeniach Komisji Pani Dyrektor Zimnicka.
Prowadz cy obrady oznajmi , i w dniu wczorajszym otrzymali my
pozytywn opini Pomorskiego Kuratora O wiaty w Gda sku odno nie
powo ania Zespo ów Szkó w Paw owie i Silnie.
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Aby mog y powsta te Zespo y konieczne jest powo anie Gimnazjum
w Paw owie i Szko y Podstawowej w Silnie przy jednoczesnej likwidacji Filii
w Paw owie.
Wnioskowa zatem do Rady o wprowadzenie do dzisiejszego porz dku
obrad dodatkowych 5-ciu projektów uchwa , które dotycz tych zagadnie .
Nast pnie zwróci si do Radnych o przeg osowanie zaproponowanych
zmian i przyj cie poszerzonego porz dku obrad.
1/ Sprawy porz dkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyj cie protoko u z poprzedniej sesji.
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Informacja o dzia alno ci Wójta Gminy w okresie mi dzysesyjnym.
4/ Przyj cie sprawozdania z wykonania bud etu za 2010 rok.
a/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gda sku
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RG o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy.
b/ wyst pienie Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej,
c/ dyskusja,
d/ podj cie uchwa y nr IX/73/2011 w sprawie przyj cia sprawozdania
z wykonania bud etu za 2010 rok
e/ podj cie uchwa y nr IX/74/2011 w sprawie przyj cia sprawozdania
finansowego za 2010 rok
f/ podj cie uchwa y nr IX/75/2011 w sprawie przyj cia sprawozdania
finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za
2010 rok
g/ podj cie uchwa y nr IX/76/2011 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Chojnice za 2010 rok.
5/ Podj cie uchwa y nr IX/77/2011w sprawie u yczenia lokalu u ytkowego
przy ulicy Ko cierskiej nr 9 w Chojnicach.
6/ Podj cie uchwa y nr IX/78/2011 w sprawie zatwierdzenia porozumienia
dotycz cego zasad wspó pracy przy wspólnej realizacji przeprowadzenia
post powania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej.
7/ Podj cie uchwa y nr IX/79/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na
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dofinansowanie budowy drogi nr 235 – ci gu pieszo-rowerowego
w miejscowo ci Klawkowo.
8/ Podj cie uchwa y nr IX/80/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
w formie dotacji celowej Powiatowi chojnickiemu na
dofinansowanie „wykonania nawierzchni bitumicznej w ci gu ulic i dróg
powiatowych.”
9/ Podj cie uchwa y nr IX/81/2011 w sprawie przyznania miesi cznych
diet dla so tysów gminy Chojnice.
10/ Podj cie uchwa y nr IX/82/2011 w sprawie trybu post powania
o udzieleniu spó kom wodnym dotacji z bud etu Gminy Chojnice sposobu ich
rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
11/ Podj cie uchwa y nr IX/83/2011 w sprawie zmian w bud ecie gminy na
2011 rok
12/ Podj cie uchwa y nr IX/84/2011 w sprawie zmiany uchwa y nr IV/14/10
Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyj cia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Chojnice.
13/ Podj cie uchwa y nr IX/85/2011 w sprawie sprzeda y bezprzetargowej
dzia ki niezabudowanej po onej w miejscowo ci Charzykowy.
14/ Podj cie uchwa y nr IX/86/2011 w sprawie sprzeda y bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowo ci Paw ówko.
15/ Podj cie uchwa y
nr IX/87/2011 w sprawie wydzier awienia
nieruchomo ci po onej w obr bie geodezyjnym Lichnowy.
16/ Podj cie uchwa y nr IX/88/2011 w sprawie zmiany Uchwa y Rady
Gminy w Chojnicach nr IX/155/99 z dnia 22 pa dziernika 199 roku w sprawie
oddania w dzier aw budynku w Charzykowach.
17/ Podj cie uchwa y nr IX/89/2011 w sprawie darowizny na rzecz Gminy
Chojnice dzia ki po onej w miejscowo ci Paw owo.
18/ Podj cie uchwa y nr IX/90/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowo ci Swornegacie.
19/ Podj cie uchwa y nr IX/91/2011 w sprawie likwidacji Szko y Filialnej
SP Paw owo w Silnie.
20/ Podj cie uchwa y nr IX/92/2011 w sprawie za enia Szko y
Podstawowej w Silnie.
21/ Podj cie uchwa y nr IX/93/2011 w sprawie utworzenia Zespo u Szkó
w Silnie.
22/ Podj cie uchwa y nr IX/94/2011 w sprawie za enia Gimnazjum
w Paw owie.
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23/ Podj cie uchwa y nr IX/95/2011 w sprawie utworzenia Zespo u Szkó
w Paw owie.
24/ Podj cie uchwa y nr IX/96/2011 w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania op at za kszta cenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania op at za kszta cenie pobierane przez szko y wy sze
i zak ady kszta cenia nauczycieli oraz specjalno ci i formy kszta cenia,
na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2011.
25/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
26/ Sprawy bie ce.
27/ Zako czenie obrad.
Wy ej wymieniony porz dek obrad zosta przyj ty
- jednog o niePrzebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porz dkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady Sesji otworzy Pan Tadeusz Leszczy ski. Prowadz cy obrady powita
wszystkich zebranych, a nast pnie stwierdzi , e w Sesji uczestniczy
14 Radnych, a zatem obrady s prawomocne.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji zosta a Pani Gabriela Krieger, kolejna osoba z listy
radnych.
c/ przyj cie protoko u z poprzedniej sesji.
Przewodnicz cy Rady Gminy zaproponowa przyj protokó z poprzedniej
sesji bez odczytania stwierdzaj c, ze by on do wgl du w Biurze Rady i ka dy
z radnych móg si zapozna z jego tre ci .
Rada Gminy w Chojnicach
przyj a protokó nr VIII/2011
z dnia 18 kwietnia 2011
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- j e d n o g o n i e - / 14 g osami „za” przy obecno ci 14 Radnych/
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Radny Jaros aw Kurek – wyrazi swoje niezadowolenie z powodu wyboru
oferenta w przetargu og oszonym na zakup paliwa i oleju dla Gminy Chojnice,
którym zosta PKS Chojnice. Zauwa , e g ówn niedogodno ci w tym
przypadku jest brak mo liwo ci zakupu w jednym miejscu paliw, cz ci
zamiennych oraz innych materia ów do sprz tu i pojazdów b cych na
wyposa eniu so ectw Gminy Chojnice.
Radny Józef Ko ak – zauwa , e w Charzykowach na skrzy owaniu ulicy
ugiej z ulica w. Wojciecha zsuwa si ziemia. Pyta , czy mo na by jako
skutecznie zabezpieczy t drog podporz dkowan , eby temu zapobiec.
Podobna sytuacja ma miejsce na skrzy owaniu ulic Turystycznej i Klonowej.
Przy ulewach nast puje zalewanie poprzez kanalizacj deszczow w budynku.
Zwróci równie uwag na konieczno
zapewnienia przez gmin
bezpiecze stwa na pomo cie w Charzykowach i ewentualn wymian piasku na
pla y.
Nast pnie odniós si do sprawy dost pno ci boiska sportowego „Orlik”
w Charzykowach. Podobno by y takie informacje, e nie wszyscy mog z niego
korzysta . Wyja ni , i w przewa aj cej cz ci s y on mieszka com
Charzyków, ale zorganizowane grupy równie spoza gminy mog z niego
skorzysta .
Radny Pokojska Ludwika – poinformowa a, i MZK bez wcze niejszego
powiadomienia zmienia rozk ad jazdy, odwo uje kursy i ludzie nie maj
mo liwo ci dojazdu do miasta b
pracy. Praktycznie po zmianach
wykre lono po ow autobusów je
cych do Klawkowa.
Na sesji ogólnie so tysi narzekali na likwidowanie b
autobusowych przez MZK i wzrost cen biletów.

okrajanie kursów

Ad 3/ Informacja o dzia alno ci Wójta Gminy w okresie mi dzysesyjnym.
Ww. informacj przedstawi zebranym Wójt Gminy Chojnice.
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(Materia y stanowi za cznik do niniejszego protoko u).
Ad 4/ Przyj cie sprawozdania z wykonania bud etu za 2010 rok.
Prowadz cy obrady Pan Tadeusz Leszczy ski - podkre li , e przyj cie
sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2010 rok jest zasadniczym
punktem dzisiejszego posiedzenia.
Przedmiotem oceny jest prawid owo prowadzenia gospodarki finansowej
w ramach przyj tego bud etu w roku ubieg ym, a zw aszcza stan
zrealizowanych wydatków bud etowych w stosunku do wielko ci
zaplanowanych.
Przewodnicz cy Rady wspomnia , i przedmiotowe materia y zosta y
dostarczone Radnym na dwa tygodnie przed dzisiejsz sesj i by y poddane
wnikliwej analizie przez merytoryczne Komisje Rady. Szczególnie dok adnie
bada a Sprawozdanie z wykonania bud etu Komisja Rewizyjna.
Doda , e do przed onego materia u Radni uwag nie wnie li, a w razie
jakichkolwiek w tpliwo ci mieli mo liwo uzyskania wszelkich wyja nie na
bie co od Pani Skarbnik. Podkre li , e Sprawozdanie z wykonania bud etu
gminy Chojnice za 2010 zosta o przyj te przez wszystkie sta e Komisje Rady
Gminy w Chojnicach.
a/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gda sku
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RG o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy.
Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej – Pan Franciszek Borzych – zapozna
zebranych z tre ci
Uchwa y nr 040/g217/III/11 sk adu orzekaj cego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gda sku z dnia 13 kwietnia 2011 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania bud etu za 2010 rok Gminy
Chojnice. Informuj c, i w dniu 29 marca 2011 r. wp yn o do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gda sku
Zarz dzenie nr F/22/2011 Wójta Gminy
w Chojnicach
z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania bud etu gminy Chojnice za 2010 rok.
Zgodnie z tre ci przes anej nam przez RIO ww. uchwa y Sprawozdanie
zawiera cz
opisow i tabelaryczn . W cz ci opisowej szczegó owo
omówiono dochody, wskazuj ce ich ród a oraz kwotowe i procentowe
wykonanie w stosunku do planu. Szczegó owo przedstawiono struktur
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dochodów w asnych z tytu u podatków i op at z kwotowym i procentowym
wskazaniem ich wykonania. Wydatki bud etu zosta y natomiast omówione
wed ug rodzajów, w rozbiciu na wydatki bie ce i inwestycyjne. W cz ci
tabelarycznej przedstawiono wykonanie dochodów bud etowych wed ug
róde i dzia ów klasyfikacji bud etowej. Natomiast wydatki przedstawiono
w podziale na dzia y klasyfikacji bud etowej z wyodr bnieniem zada .
Ponadto przedstawiono: - wykonanie planu finansowego zada z zakresu
administracji rz dowej zleconych gminie 2010 roku, - sprawozdanie z realizacji
planu inwestycyjnego za 2010 rok.
Zdaniem RIO tak opracowane sprawozdanie daje Radzie obraz
zrealizowanych dochodów i wydatków bud etu, jak równie spe nia wymagania
okre lone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Pozwala równie ustali jakie zadania zosta y w ci gu roku zrealizowane oraz
w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono.
Do sprawozdania
za czono równie informacj o stanie mienia
komunalnego Gminy Chojnice sporz dzon na dzie 31 grudnia 2010 r.
Sk ad orzekaj cy badaj c pod wzgl dem formalno prawnym
sprawozdania o dochodach i wydatkach bud etowych, nadwy ce/deficycie
jednostki samorz du terytorialnego, o stanie zobowi za wed ug tytu ów
nych oraz gwarancji i por cze , jak równie o dochodach i wydatkach
zwi zanych z wykonaniem zada administracji rz dowej zleconych gminom
sk ad orzekaj cy stwierdzi , e zosta y one sporz dzone zgodnie z wymogami
Rozporz dzenia Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporz dzania
sprawozdawczo ci bud etowej. Na podstawie powy szych sprawozda sk ad
orzekaj cy ustali , e: - dochody wykonano w kwocie 46.528.179,78 z ,
co stanowi 93% planu, - wydatki wykonano w kwocie 53.009.155.06 z , co
stanowi 91,8% planu, - deficyt bud etowy za 2010 r. wyniós 6.470.975,28 z ,
ug publiczny na koniec 2010 r. obejmuj cy zobowi zania z tytu u kredytów
i po yczek wyniós 22.135.434 z i stanowi 47,56 % wykonanych dochodów
ogó em, - udzielone por czenia na koniec 2010 roku wynosz 2.490.000 z ,
- stan zaleg ci z tytu u podatków i op at oraz innych nale no ci gminy na
koniec 2010 r. wyniós 2.466.362 z i w stosunku do stanu na koniec 2009 r.
wzrós o 28%.
Porównanie danych zawartych w sprawozdaniu opisowym z danymi zawartymi
w rocznych sprawozdaniach bud etowych nie wykaza o ró nic.
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b/ wyst pienie Przewodnicz cego Komisji Rewizyjnej,
Pan Franciszek Borzych odczyta zebranym tre
wniosku Komisji
Rewizyjnej kierowanego do Rady Gminy w Chojnicach w dniu 28 kwietnia
2011 roku,
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w
Chojnicach za 2010 rok.
Zaznaczy , e Komisja Rewizyjna zapozna a si z opini Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gda sku na temat Sprawozdania z wykonania bud etu za
2010 rok oraz szczegó owo przeanalizowa a to Sprawozdanie nie zg aszaj c do
niego uwag. By o to jednoznaczne z wyra eniem pozytywnej opinii o realizacji
bud etu oraz skuteczno ci dzia podj tych przez Wójta Gminy w roku 2010.
Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej - zapozna zebranych z tre ci
kolejnej uchwa y Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gda sku Nr 066/g217/A/III/11 z dnia 5 maja 2011 roku – opiniuj cej
pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chojnicach
o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy z tytu u wykonania bud etu za 2010
rok.
Poinformowa , e z przes anej nam opinii RIO wynika o, e Komisja
Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach na podstawie analizy Sprawozdania
z wykonania bud etu za 2010 rok, sprawozdania finansowego Gminy Chojnice
za 2010 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz przeprowadzonych
w trakcie roku bud etowego kontroli dokona a oceny wykonania bud etu za
2010 rok.
Komisja stwierdzi a, i realizacja bud etu w stosunku do planu po stronie
dochodów wynosi 92,96% natomiast po stronie wydatków 98,83%.
Komisja odnios a si do przyczyn realizacji ni szych dochodów oraz planu
wydatków maj tkowych w stosunku do zaplanowanego na 2010
rok
wydatków. Komisja przeanalizowa a przychody i rozchody bud etu, przypadki
umorzonych podatków od nieruchomo ci oraz zasadno tych umorze .
Dodatkowo Komisja Rewizyjna dokona a w 2010 roku kontroli punktu
przedszkolnego oraz przebiegu pracy przebudowy dróg gminnych
wypracowuj c w tym zakresie swoje uwagi i wnioski.
W efekcie wypracowania pozytywnej opinii na temat wykonania przez
Wójta bud etu, Komisja Rewizyjna jednog nie przyj a wniosek o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytu u.
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Bior c pod uwag powy sze ustalenia sk d orzekaj cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gda sku uzna , e Komisja Rewizyjna Rady Gminy
w Chojnicach wywi za a si z obowi zków na onych na ni postanowieniami
Art. 18a, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym, bowiem
sformu owa a swoj opini o wykonaniu bud etu w oparciu o w asne ustalenia
wynikaj ce z przeprowadzonych kontroli oraz sprawozdania Wójta.
Wobec tego, e w swojej opinii Komisja Rewizyjna zawar a oceny pozytywne,
odnosz c si do pracy Wójta w zakresie realizacji bud etu zdaniem sk adu
orzekaj c ego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gda sku, wniosek Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok znajduje
uzasadnienie.
Nast pnie Pan Franciszek Borzych w imieniu Komisji Rewizyjnej, na
podstawie zebranych materia ów wynikaj cych ze sprawozdania z wykonania
bud etu za 2010 rok wraz z informacj o stanie mienia gminy oraz
sprawozdania finansowego za 2010 rok w tym skuteczne dzia ania Wójta
w zakresie umarzania po yczek zaci gni tych z WFO iGW w latach
poprzednich, wniós o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok.
Na zako czenie swojego wyst pienia Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej
podzi kowa Wójtowi Gminy – panu Zbigniewowi Szczepa skiemu za
dotychczasow prac i du e zaanga owanie przy rozwi zywaniu trudnych
problemów naszej gminy.
c/ dyskusja,
Nikt nie zabiera g osu w dyskusji.
W punkcie tym Pan Przewodnicz cy Rady podkre li , e materia y
dotycz ce Sprawozdania z wykonania bud etu za 2010 rok Radni otrzymali na
dwa tygodnie przed sesj , wobec tego mieli mo liwo ci przeprowadzenia
szczegó owej ich analizy. By a równie mo liwo wyja nienia wszelkich
tpliwo ci i zg aszania pyta na posiedzeniach Komisji przed dzisiejsz sesj .
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d/ podj cie uchwa y nr IX/73/2011 w sprawie przyj cia sprawozdania
z wykonania bud etu za 2010 rok
Nast pnie Pan Tadeusz Leszczy ski - odczyta projekt uchwa y Rady
Gminy w Chojnicach w sprawie przyj cia sprawozdania z wykonania bud etu
za 2010 rok.
Do projektu uchwa y uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/73/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/14 g osami „za” przy obecno ci 14 Radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
e/ podj cie uchwa y nr
finansowego za 2010 rok

IX/74/2011 w sprawie przyj cia sprawozdania

Po odczytaniu przez Przewodnicz cego Rady projektu ww. uchwa y.
Do projektu uchwa y uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/74/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/14 g osami „za” przy obecno ci 14 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
f/ podj cie uchwa y nr IX/75/2011 w sprawie przyj cia sprawozdania
finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za
2010 rok
Projekt ww. uchwa y odczyta Pan Tadeusz Leszczy ski.
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Do projektu uchwa y uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/75/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/14 g osami „za” przy obecno ci 14 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
g/ podj cie uchwa y nr IX/76/2011 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Chojnice za 2010 rok.
Prowadz cy obrady zapozna zebranych z tre ci projektu ww. uchwa y.
Uwag ze strony Radnych nie zg oszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/76/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/14 g osami „za” przy obecno ci 14 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
Nast pnie Przewodnicz cy Rady w imieniu w asnym oraz wszystkich
zebranych z
Wójtowi serdeczne gratulacje. Wr czaj c kwiaty yczy
Gospodarzowi Gminy dalszych sukcesów w pracy, dobrych decyzji,
umiej tno ci pokonywania stresu i dobrej wspó pracy.
Osobne podzi kowania skierowa do Pani Skarbnik, naszego gminnego
„Ministra Finansów” która to mia a niew tpliwie du y wp yw na dzisiejszy
sukces Wójta.
Wójt – powiedzia , e rz dzi Gmin od 21 lat i dzi kuje wszystkim,
którzy z nim wspó pracuj . Doda , e nie spodziewa si kolejnego
„jednog nego” g osowania nad absolutorium. Jest Mu bardzo mi o z tego
powodu, tym bardziej, e prowadz c kampani wyborcz nie wszyscy radni
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Wójta popierali. Aktualnie problemów jest wiele i nale y je rozwi zywa na
bie co, poniewa ci gle pojawiaj si nowe. Stwierdzi , e tak to ju zazwyczaj
jest, i tam gdzie s ludzie tam s problemy. Podzi kowa wszystkim
wspó pracownikom, radnym i so tysom za wspóln prac i pomoc w dzia aniu.
Od tego momentu prowadzenie Sesji przej a Pani Danuta oboda –
Zast pca Przewodnicz cego Rady Gminy, gdy Przewodnicz cy Rady – Pan
Tadeusz Leszczy ski ze wzgl dów osobistych musia opu ci sal obrad.
Ad 5/ Podj cie uchwa y nr IX/77/2011w sprawie u yczenia lokalu u ytkowego
przy ulicy Ko cierskiej nr 9 w Chojnicach.
Projekt powy szej uchwa y odczyta a Pani Danuta
Przewodnicz cego Rady.

oboda – Z-ca

Do projektu uchwa y nie zg aszano uwag.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/77/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/10 g osami „za” przy obecno ci 10 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
Ad 6/ Podj cie uchwa y nr IX/78/2011 w sprawie zatwierdzenia porozumienia
dotycz cego zasad wspó pracy przy wspólnej realizacji przeprowadzenia
post powania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej.
Z
oboda.

projektem powy szej uchwa y zapozna zebranych Pani Danuta

Do projektu uchwa y uwag nie zg oszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/78/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
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-jednog o nie-

/10 g osami „za” przy obecno ci 10 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
Ad 7/ Podj cie uchwa y nr IX/79/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na
dofinansowanie budowy drogi nr 235 – ci gu pieszo-rowerowego
w miejscowo ci Klawkowo.
Zast pca Przewodnicz cy Rady Gminy odczyta a kolejny projekt
uchwa y.
Do projektu uchwa y Radni uwag nie zg aszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/79/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/10 g osami „za” przy obecno ci 10 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
Ad 8/ Podj cie uchwa y nr IX/80/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
w formie dotacji celowej Powiatowi chojnickiemu na
dofinansowanie „wykonania nawierzchni bitumicznej w ci gu ulic i dróg
powiatowych.”
Projekt ww. uchwa y odczyta Pani Danuta oboda.
Do projektu uchwa y Radni uwag nie zg aszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/80/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/10 g osami „za” przy obecno ci 10 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
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Ad 9/ Podj cie uchwa y nr IX/81/2011 w sprawie przyznania miesi cznych
diet dla so tysów gminy Chojnice.
Kolejny projekt uchwa y odczyta a Z-ca Przewodnicz cego Rady.
Radca Prawny Pan Edward Meyer zauwa , e uchwa a wchodzi
w ycie z dniem 1 czerwca 2011 roku, a nie jak b dnie zawarto w projekcie
1 maja. Po skorygowaniu i przeg osowaniu zg oszonej poprawki.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/81/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/11 g osami „za” przy obecno ci 11 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
Ad 10/ Podj cie uchwa y nr IX/82/2011 w sprawie trybu post powania
o udzieleniu spó kom wodnym dotacji z bud etu Gminy Chojnice sposobu ich
rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
Pani Danuta oboda odczyta a projekt ww. uchwa y.
Do projektu uchwa y uwag nie zg oszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/82/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/12 g osami „za” przy obecno ci 12 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
Ad 11/ Podj cie uchwa y nr IX/83/2011 w sprawie zmian w bud ecie gminy
na 2011 rok.
Zast pca Przewodnicz cy Rady Gminy odczyta a kolejny projekt
uchwa y.
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Do projektu uchwa y Radni uwag nie zg aszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/83/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/12 g osami „za” przy obecno ci 12 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
12/ Podj cie uchwa y nr IX/84/2011 w sprawie zmiany uchwa y nr IV/14/10
Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyj cia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Chojnice.
Projekt ww. uchwa y odczyta Pani Danuta oboda.
Do projektu uchwa y Radni uwag nie zg aszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/84/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/12 g osami „za” przy obecno ci 12 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
Ad 13/ Podj cie uchwa y nr IX/85/2011 w sprawie sprzeda y bezprzetargowej
dzia ki niezabudowanej po onej w miejscowo ci Charzykowy.
Kolejny projekt uchwa y odczyta a Z-ca Przewodnicz cego Rady.
Do projektu uchwa y Radni uwag nie zg aszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/85/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
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-jednog o nie-

/12 g osami „za” przy obecno ci 12 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
Ad 14/ Podj cie uchwa y nr IX/86/2011 w sprawie sprzeda y bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowo ci Paw ówko.
Z projektem powy szej uchwa y zapozna zebranych Pani Danuta oboda.
Do projektu uchwa y uwag nie zg oszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/86/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/12 g osami „za” przy obecno ci 12 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.

Ad 15/ Podj cie uchwa y nr IX/87/2011 w sprawie wydzier awienia
nieruchomo ci po onej w obr bie geodezyjnym Lichnowy.
Zast pca Przewodnicz cy Rady Gminy odczyta a kolejny projekt uchwa y.
Do projektu uchwa y Radni uwag nie zg aszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/87/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/12 g osami „za” przy obecno ci 12 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
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Ad 16/ Podj cie uchwa y nr IX/88/2011 w sprawie zmiany Uchwa y Rady
Gminy w Chojnicach nr IX/155/99 z dnia 22 pa dziernika 199 roku w sprawie
oddania w dzier aw budynku w Charzykowach.
Projekt ww. uchwa y odczyta Pani Danuta oboda.
Do projektu uchwa y Radni uwag nie zg aszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/88/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/12 g osami „za” przy obecno ci 12 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
Ad 17/ Podj cie uchwa y nr IX/89/2011 w sprawie darowizny na rzecz Gminy
Chojnice dzia ki po onej w miejscowo ci Paw owo.
Kolejny projekt uchwa y odczyta a Z-ca Przewodnicz cego Rady.
Do projektu uchwa y Radni uwag nie zg aszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/89/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/12 g osami „za” przy obecno ci 12 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
Ad 18/ Podj cie uchwa y nr IX/90/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowo ci Swornegacie.
Z projektem powy szej uchwa y zapozna zebranych Pani Danuta oboda.
Do projektu uchwa y uwag nie zg oszono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/90/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/12 g osami „za” przy obecno ci 12 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
Ad 19/ Podj cie uchwa y nr IX/91/2011 w sprawie likwidacji Szko y Filialnej
SP Paw owo w Silnie.
Zast pca Przewodnicz cy Rady Gminy odczyta a kolejny projekt uchwa y.
Do projektu uchwa y Radni uwag nie zg aszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/91/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/12 g osami „za” przy obecno ci 12 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
Ad 20/ Podj cie uchwa y nr IX/92/2011 w sprawie za
Podstawowej w Silnie.

enia Szko y

Projekt ww. uchwa y odczyta Pani Danuta oboda.
Do projektu uchwa y Radni uwag nie zg aszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/92/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/12 g osami „za” przy obecno ci 12 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
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Ad 21/ Podj cie uchwa y nr IX/93/2011 w sprawie utworzenia Zespo u Szkó
w Silnie.
Kolejny projekt uchwa y odczyta a Z-ca Przewodnicz cego Rady.
Do projektu uchwa y Radni uwag nie zg aszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/93/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/12 g osami „za” przy obecno ci 12 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
Ad 22/ Podj cie uchwa y nr IX/94/2011 w sprawie za
w Paw owie.

enia Gimnazjum

Z projektem powy szej uchwa y zapozna zebranych Pani Danuta oboda.
Do projektu uchwa y uwag nie zg oszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/94/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/12 g osami „za” przy obecno ci 12 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
Ad 23/ Podj cie uchwa y nr IX/95/2011 w sprawie utworzenia Zespo u Szkó
w Paw owie.
Zast pca Przewodnicz cy Rady Gminy odczyta a kolejny projekt uchwa y.
Do projektu uchwa y Radni uwag nie zg aszali.
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Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/95/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/12 g osami „za” przy obecno ci 12 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.
Ad 24/ Podj cie uchwa y nr IX/96/2011 w sprawie planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania op at za kszta cenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania op at za kszta cenie pobierane przez szko y wy sze
i zak ady kszta cenia nauczycieli oraz specjalno ci i formy kszta cenia,
na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2011.
Projekt ww. uchwa y odczyta Pani Danuta oboda.
Do projektu uchwa y Radni uwag nie zg aszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podj a uchwa nr IX/92/2011
z dnia 2 czerwca 2011 roku
-jednog o nie-

/12 g osami „za” przy obecno ci 12 radnych/

/Uchwa a stanowi za cznik do niniejszego protoko u/.

Ad 25/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udziela Wójt Gminy Chojnice.
Radnemu Jaros awowi Kurkowi – wyja ni , i Gmina przy przetargach musi
stosowa Prawo zamówie publicznych. Je li tylko to prawnie b dzie mo liwe
uwzgl dnimy zg oszone uwagi w kolejnej specyfikacji.
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Radnemu Józefowi Ko akowi – odpowiedzia , je li chodzi o obsuwanie si
ziemi na skrzy owaniach w Charzykowach, to ju jest taka specyfika
miejscowo ci usytuowanych w pagórkowatej rze bie terenu.
Wójt zapewni , i b dzie rozmawia na ten temat z Panem Marciniakiem.
Dyrektorem Zarz du Dróg Powiatowych. Prawdopodobnie najlepszym
rozwi zaniem by oby tutaj usytuowanie w tym piasku jaki p yt a urowych.
Odno nie pla y – ziemia na pla nawo ona jest cyklicznie, co par lat.
Je li chodzi o pomost w Charzykowach przy LOK, to prowadzili my ju
korespondencj w tej sprawie.
Odno nie MZK Wójt – wyja ni , i Prezes Sabatowski nie móg
uczestniczy w dzisiejszej sesji za co przeprasza .
Ceny biletów wzrosn za jazd do Charzykowa zap acimy 4,20, ale PKS kasuje
4,70. Jednak mimo planowanej podwy ki MZK i taj jest konkurencyjn firm .
Porozumienie mi dzy miastem, gmin , a MZK zosta o podpisane do 2012 roku
i precyzuje wielko dofinansowania, czyli stawki dop at. Dotacja mia a by
waloryzowana o inflacj . Wiadomo jednak jak to si teraz ma do podwy ek
paliwa… Doda , e faktycznie teraz deficyt mo e wynie 400 tys. z otych, bo
gmina na ten rok przekazuje 280 tys. z , jednak MZK nie powinien kasowa
kursów, bo w porozumieniu jest zapisana liczba kilometrów do przejechania.
Nawet nie mo emy zwi kszy dotacji, gdy wi e nas umowa. MZK mo e j
zerwa , ale wtedy nie b dzie ju mia prawa przyst pi do kolejnego przetargu.
Jednak miasto mo e si zwróci do samorz du gminnego o z propozycja
wykupu udzia ów MZK, firmy wartej 3 mln z otych.
Ad 26/ Sprawy bie ce.
1/ Z-ca Przewodnicz cego Rady Gminy zapozna a Radnych z pismem Pana
Jana Wi niewskiego z dnia 9 maja 2011 roku o uj cie w projekcie zmiany
Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Chojnice, terenu dzia ek geodezyjnych
nr 45 i 46 w Dor gowicach
i przyst pienie do sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego tych dzia ek zgodnie z ich przeznaczeniem jako obszary i tereny
górnicze zwi zane z eksploatacj kruszywa naturalnego.
2/ Prowadz ca obrady odczyta a pismo Prezesa S du Okr gowego w S upsku
w sprawie wybory awników s dowych na lata 2012-2015. Powy sze wybory
powinny nast pi do ko ca pa dziernika 2011 roku. W Gminie Chojnice
21
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