Protokół Nr XIV/2011
z XIV Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2011 roku
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chojnicach i trwało od godziny 12-tej do godziny 13.30.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli:
Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,
Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy,
Pan Edward Meyer – Radca Prawny,
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i Dyrektorzy Wydziałów Urzędu
Gminy,
6. Media

1.
2.
3.
4.
5.

Obrady prowadził Pan Tadeusz Leszczyński – Przewodniczący Rady
Gminy, który poinformował, że dzisiejsza sesja odbywa się w mniejszym niż
zazwyczaj gronie, bez udziału sołtysów i ma charakter roboczy. Została ona
zwołana w związku koniecznością podjęcia niezbędnych uchwał dla
prawidłowej pracy Urzędu.
Przed Sesją odbyły się posiedzenia merytorycznych Komisji, na których to
analizowano przedmiotowe projekty uchwał.
Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco :
1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcia sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Podjęcie uchwały nr XIV/142/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenów obejmujących
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obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania
dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ostrowite w gminie Chojnice.
4/ Podjęcie uchwały nr XIV/143/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenów obejmujących
obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych i funkcji gospodarczych wraz
z obszarem oddziaływania elektrowni dla fragmentów obrębów geodezyjnych
Nowy Dwór, Lichnowy, Ogorzeliny i Sławęcin (dwa rozłączne obszary A i B)
w gminie Chojnice.
5/ Podjęcie uchwały nr XIV/144/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działki nr 61 w miejscowości Powałki, obręb Kłodawa, gm. Chojnice.
6/ Podjęcie uchwały nr XIV/145/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działki nr 214 obręb Nieżychowice gm. Chojnice.
7/ Podjęcie uchwały nr XIV/146/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działek nr 226/2, nr 227 i nr 229 obręb Ostrowite gm. Chojnice.
8/ Podjęcie uchwały nr XIV/147/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działki nr 804/29 w miejscowości Małe Swornegacie, obręb Swornegacie, gm.
Chojnice.
9/ Podjęcie uchwały nr XIV/148/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 791/9 oraz działek
nr 791/4 i nr 794/3 położonych we wsi Małe Swornegacie, obręb geodezyjny
Swornegacie, gm. Chojnice.
10/ Podjęcie uchwały nr XIV/149/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia
działek niezabudowanych położonych w miejscowości Granowo.
11/ Podjęcie uchwały nr XIV/150/2011 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Silno.
12/ Podjęcie uchwały nr XIV/151/2011 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działek zabudowanych położonych w miejscowości Pawłówko.
13/ Podjęcie uchwały nr XIV/152/2011 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Nieżychowice.
14/ Podjęcie uchwały nr XIV/153/2011 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Nieżychowice.
15/ Podjęcie uchwały nr XIV/154/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011 rok.
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16/ Podjęcie uchwały nr XIV/155/2011 w sprawie zmiany Uchwały
nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
17/ Podjęcie uchwały nr XIV/156/2011 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
18/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19/ Sprawy bieżące.
20/ Zakończenie obrad.
Ww. porządek obrad został przez Radę Gminy przyjęty
- j e d n o g ł o ś n i e - 14 głosami „za”
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcia sesji, stwierdzenie quorum,
Przewodniczący Rady poinformował, że w dzisiejszej Sesji zgodnie
z listą obecności uczestniczy 14 Radnych, stwierdzając tym samym, iż dzisiejsze
obrady są prawomocne.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Zgodnie z przyjętą zasadą sekretarzem sesji został kolejny z listy
Radnych Pan Damian Sawicki .
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Prowadzący obrady - stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji
jest zgodny z jej przebiegiem. Ponadto był do wglądu w Biurze Rady i każdy
z radnych miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Poprosił zatem o przegłosowanie, kto z radnych jest za przyjęciem
protokołu z poprzedniego posiedzenia bez odczytania.
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Protokół nr XIII/2011
z dnia 30 sierpnia 2011 roku
został przyjęty - j e d n o g ł o ś n i e - 14 głosami „za”
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Zbigniew Nojman - zauważył, iż należałoby się zastanowić czy na
pewno nasze sale gimnastyczne mają być udostępniane nieodpłatnie. To co się
komuś daje, nie zawsze jest szanowane, a koszty jakie ponosi nasz samorząd
z tego tytuły są dość znaczne. (woda, energia, środki czystości). Tym bardziej,
że z tych sal korzystają grupy komercyjne, z których na 10 osób może 4 są
mieszkańcami naszej gminy. Dodał, że w Chojnicach wszystkie sale
gimnastyczne są wynajmowane za odpłatnością.
Ad 3/ Podjęcie uchwały nr XIV/142/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenów obejmujących
obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania
dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ostrowite w gminie Chojnice.
Projekt powyższej uchwały przedstawił Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIV/142/2011
z dnia 28 września 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XIV/143/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenów obejmujących
obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych i funkcji gospodarczych wraz
z obszarem oddziaływania elektrowni dla fragmentów obrębów geodezyjnych
Nowy Dwór, Lichnowy, Ogorzeliny i Sławęcin (dwa rozłączne obszary A i B)
w gminie Chojnice.
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Pan Tadeusz Leszczyński odczytał projekt przedmiotowej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIV/143/2011
z dnia 28 września 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XIV/144/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działki nr 61 w miejscowości Powałki, obręb Kłodawa, gm. Chojnice.
Wójt – wyjaśnił, że sołectwo Powałki zamierza wybudować Izbę Tradycji
projektu Pana
Jana Sabiniarza. Obecnie w planie zagospodarowania
przewidywany pod to teren figuruje jako las. Należy zatem odlesić ten teren,
żeby mógł powstać wyżej wymieniony budynek.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIV/144/2011
z dnia 28 września 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XIV/145/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działki nr 214 obręb Nieżychowice gm. Chojnice.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz
Leszczyński.
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Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIV/145/2011
z dnia 28 września 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XIV/146/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działek nr 226/2, nr 227 i nr 229 obręb Ostrowite gm. Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIV/146/2011
z dnia 28 września 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XIV/147/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działki nr 804/29 w miejscowości Małe Swornegacie, obręb Swornegacie, gm.
Chojnice.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIV/146/2011
z dnia 28 września 2011 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XIV/148/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 791/9 oraz działek nr
791/4 i nr 794/3 położonych we wsi Małe Swornegacie, obręb geodezyjny
Swornegacie, gm. Chojnice.
Pan Zdzisław Stormann – poinformował, iż sprawa dotyczy uchwalenia
planu dla dwóch działek w Małych Swornegaciach, do którego wniesiono
pisemne uwagi. Pierwsza dotyczyła możliwości realizacji na jednej z działek
zabudowy
podobnej jak na działkach sąsiednich, druga także usług
turystycznych i podobnych funkcji jak w sąsiedztwie. Obie uwagi Radni uznali
za niezasadne.
Mecenas Jerzy Szczukowski – reprezentujący Pana Rozstankowskiego
zgryźliwie pochwalił sprawność działania Urzędu, który zawiadomił go o sesji
na dzień przed jej rozpoczęciem. Natomiast na odpowiedź na złożony wniosek
w tej sprawie trzeba było czekać 9 miesięcy. Dziwił się, że obecnie zdaniem
Wójta ta działka nie nadaje się pod zabudowę, skoro kilka lat temu Wójt wydał
pozwolenie na budowę w innej części tej działki. Nie rozumiał dlaczego akurat
teraz inni właściciele napotykają na utrudnienia.
Stwierdził, że plan ten jest niekonstytucyjny i jeśli Radni podejmą taką decyzję
będzie ona skarżona do sądu administracyjnego, bo ta uchwała łamie zasadę
równości wobec prawa. Prosił, żeby Radni odłożyli głosowanie nad projektem
tej uchwały i ponownie przeanalizowali sprawę.
Wójt – podkreślił, że cały czas chodzi o to samo. Czyli o to, żeby chronić
linię brzegową, a zakaz zabudowy obejmuje odległość 100 m. Nie dotyczy to
już istniejącej zabudowy. Jeśli ktoś nabył grunt rolny, to nadal ma taki grunt,
a dzika zabudowa nadaje się tylko do inspektora nadzoru budowlanego.
Niedługo będzie tak, że zwykli ludzie w ogóle nie będą mieli dostępu do
jeziora, bo wszystko będzie zagrodzone. My chcemy to zablokować. Pilnujemy
krajobrazu, żeby zwykły śmiertelnik miał widok na wodę i dostęp do niej.
I tylko o to nam chodzi.
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Przewodniczący Rady poinformował, iż zgodnie z procedurą przed
przystąpieniem do głosowania całości projektu uchwały, Wójt ma obowiązek
przedstawić Radzie Gminy listę nieuwzględnionych uwag, która również musi
zostać przez Radnych przegłosowana.
Uwagi zostały zamieszczone w załączniku nr 3 do projektu uchwały
nr XIV/184/201, którego treść odczytał na sesji w całości.
Zawierał on Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr
791/9 oraz działek nr 791/4 i nr 794/3 położonych we wsi Małe Swornegacie,
obręb geodezyjny Swornegacie, gm. Chojnice.
W okresie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego
wglądu w dniach od 14 czerwca 2011 r. do 5 lipca 2011 r. oraz w ustawowo
wyznaczonym terminie do 14 dni po okresie wyłożenia projektu planu do
publicznego wglądu tj. do dnia 19 lipca 2011 r. wniesiono pisemnie
następujące uwagi:
1) Uwagi wniesione pismem z dnia z dnia 18 lipca 2011 r. przez Państwa
Leokadię i Henryka Ostrowskich dotyczące możliwości realizacji na działce
nr 791/9 zabudowy o funkcji podobnej jak na działkach nr 791/4 i nr 794/3
tym bardziej, że na części działki nr 791/9 istnieje budynek (hangar na
łodzie).
2) Uwagi wniesione pismem z dnia z dnia 15 lipca 2011 r. przez działającą
z pełnomocnictwa Pana Przemysława Kupczyk Kancelarię Prawniczą
J. Szczukowski:
- uwagi dotyczące możliwości realizacji na działce nr 791/9 zabudowy
o funkcji podobnej jak na działkach nr 791/4 i nr 794/3 (usługi turystyki)
oraz funkcji realizowanego na części działki nr 791/9 budynku (hangar
na łodzie),
- uwagi dotyczące załączników graficznych do uchwały, zasadności ich
sporządzenia
na dwóch załącznikach graficznych i na nieaktualnych mapach,
- uwagi w sprawie
naruszenia procedury planistycznej dotyczące
rzekomego braku prognozy skutków finansowych jego uchwalenia,
naruszenia przepisu dotyczącego terminu rozpatrzenia wniosków do
planu, oraz naruszenia przepisu art. 65 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku wydania
ostatecznej decyzja o pozwoleniu na budowę.
Postanowiono nie uwzględnić uwag dotyczących możliwości realizacji nowej
zabudowy na terenie działki nr 791/9, ponieważ dopuszczenie nowej zabudowy
na terenie działki nr 791/9 byłoby sprzeczne z planowanym przeznaczeniem
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terenów określonym w uchwale Nr XXXIV/522/10 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania - z zakazem zabudowy dla terenu działki nr 791/9).
Działki nr 791/4 i nr 794/3 są już zainwestowane, a planowane inwestycje będą
stanowić uzupełnienie istniejących funkcji, oraz są zgodne z wcześniej
obowiązującymi na terenie gminy Chojnice opracowaniami planistycznymi.
Plan nie zmienia przeznaczenia działki nr 791/9, ponieważ pozostanie ona
w
dotychczasowym
rolniczym
użytkowaniu.
Pozostawienie
jej
w dotychczasowym rolniczym użytkowaniu wraz z zakazem zabudowy wynika
z jej położenia na obszarach prawnie chronionych w tym w otulinie Parku
Narodowego Bory Tucholskie oraz zapisów zawartych
w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dn. 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Planu
Ochrony dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, które weszło w życie
w dniu 29 grudnia 2008 r. Istniejący na części działki nr 791/9
(symbol 2R na Załącznik Nr 2 do uchwały) obiekt dla którego inwestor uzyskał
decyzję o warunkach zabudowy na realizację hangaru na łodzie i dla którego
została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę uwzględniony został w treści
uchwały w/w planu miejscowego. Decyzja o warunkach zabudowy
na budowę hangaru na łodzie została wydana w lutym 2008 r. zgodnie
z obowiązującymi wówczas przepisami. Pozostawienie działki nr 791/9
w dotychczasowym rolniczym użytkowaniu z zakazem zabudowy jest również
zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Chojnice uchwalonym Uchwałą Nr XI/100/2011 z dnia
30 czerwca 2011 r., w którym działka 791/9 położona jest na terenie
wymagającym
całkowitego
zakazu
zabudowy
(korytarz ekologiczny łączący PNBT z obszarami cennymi przyrodniczo).
Wejście w życie przepisów w/w rozporządzenia dot. Planu Ochrony dla Parku
Narodowego oraz konieczność uwzględnienia ich w toczących się pracach
planistycznych (studium) stworzyły potrzebę podjęcia uchwały o przystąpieniu
do opracowania planu w celu zachowania walorów przyrodniczych
i krajobrazowych terenów prawnie chronionych.
Postanowiono nie uwzględnić uwag dotyczących ilości
załączników
graficznych do uchwały oraz jakości podkładów geodezyjnych. Projekt planu
miejscowego został sporządzony na kopiach map katastralnych gromadzonych
w zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego
w Chojnicach aktualnych na dzień 14.10 2010 r., kiedy to po przystąpieniu do
opracowania planu rozpoczęto prace projektowe dotyczące jego ustaleń.
W okresie tym na działce nr 791/9 budowa hangar na łodzie nie została
zakończona w związku z tym nie był on naniesiony na mapach. Realizacja tego
obiektu została jednak uwzględniona w zapisach planu. Plan sporządzono na 2
załącznikach graficznych do uchwały ( jeden obejmujący teren działki nr 791/9,
drugi obejmujący tereny działek nr 791/4 i nr 794/3), ponieważ tereny te nie
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sąsiadują bezpośrednio ze sobą, są zupełnie różne pod względem
zainwestowania, położenia, przeznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przeznaczenia w planie
miejscowym.
Uwagi dotyczące procedury planistycznej nie zasługują na uwzględnienie.
Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu została sporządzona na
potrzeby planu lecz nie ma ustawowego wymogu udostępniania jej do
publicznego wglądu w okresie jego wyłożenia. Wnioski do planu
na etapie przystąpienia do jego opracowania zostały rozpatrzone w ustawowym
terminie 21 dni. Ustalenia planu nie naruszają również przepisów art. 65 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), ponieważ dla
realizowanego obiektu ( hangar na łodzie) na części działki nr 791/9 wydana
została decyzja o pozwoleniu na budowę a jej realizacja została uwzględniona
w ustaleniach planu.
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za podtrzymaniem stanowiska Wójta Gminy w tej sprawie
i nieuwzględnieniem ww. uwag.
-jednogłośnie-

(14 głosami „za”)

Po przegłosowaniu nieuwzględnionych uwag Przewodniczący Rady
Gminy odczytał projekt uchwały nr XIV/148/ 2011 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działki nr 791/9 oraz działek nr 791/4 i nr 794/3 położonych we wsi Małe
Swornegacie, obręb geodezyjny Swornegacie, gm. Chojnice.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIV/148/2011
z dnia 28 września 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XIV/149/2011 w sprawie nieodpłatnego przejęcia
działek niezabudowanych położonych w miejscowości Granowo.
Projekt powyższej uchwały odczytał przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIV/149/2011
z dnia 28 września 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XIV/150/2011 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Silno.
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał zebranym kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIV/150/2011
z dnia 28 września 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XIV/151/2011 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działek zabudowanych położonych w miejscowości Pawłówko.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłaszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIV/151/2011
z dnia 28 września 2011 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XIV/152/2011 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Nieżychowice.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIV/152/2011
z dnia 28 września 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XIV/153/2011 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Nieżychowice.
Projekt ww. uchwały oczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIV/153/2011
z dnia 28 września 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XIV/154/2011 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2011 rok.
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał zebranym kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały radni uwag nie wnieśli.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIV/154/2011
z dnia 28 września 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XIV/155/2011 w sprawie zmiany Uchwały
nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłaszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIV/155/2011
z dnia 28 września 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XIV/156/2011 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał ostatni projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIV/156/2011
z dnia 28 września 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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