Protokół Nr XV/2011
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 października 2011 r.
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chojnicach i trwało od godziny 10.00 do godziny 14.35.
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
Pani Aleksandra Łasicka –
Pan Marek Nadolny – Prezes Sądu Rejonowego w Chojnicach
Panie Radne Powiatu Chojnickiego,
Sołtysi Gminy Chojnice,
Przedstawiciel policji – Kierownika Rewiru Dzielnicowych
w Charzykowach
9. Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorzy Wydziałów Urzędu
Gminy,
10. Media
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Obrady prowadził Pan Tadeusz Leszczyński – Przewodniczący Rady
Gminy. Poinformował, iż dzisiejsza Sesja zgodnie z wcześniej przyjętym
planem pracy została poświęcona sprawom szkolnictwa. Dlatego zostali na nią
zaproszeni Dyrektorzy szkół z terenu Gminy oraz Pani Aleksandra Łasicka –
Starszy Wizytator Zespołu Wizytatorów w Człuchowie, a także
Przedstawiciele Związków Zawodowych Oświaty.
W związku z wyborami ławników do Sądu Rejonowego w Chojnicach
na kadencję 2012-2015 zaproszony na dzisiejsze obrady został również Prezes
Sądu Rejonowego w Chojnicach – Pan Marek Nadolny.
Prowadzący obrady - powitał wszystkich bardzo serdecznie.

Następnie poinformował, że przed Sesją odbyły się posiedzenia Komisji, na
których to analizowano przedmiotowe projekty uchwał.
Projekt porządku obrad wszyscy
i przedstawiał się on następująco.

radni

otrzymali

przed

sesją

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 o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4/ Informacja dot. oświadczeń majątkowych za 2010 rok.
5/ Informacja o stanie oświaty na terenie gminy Chojnice.
6/ Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Chojnicach na kadencję
2012-2015
a/ podjęcie uchwały nr XV/157/2011 w sprawie ustalenia regulaminu
głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Chojnicach.
b/ opinia Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
c/ głosowanie
d/ podjęcie uchwały nr XV/158/2011 w sprawie wyboru ławników do sądu
rejonowego w Chojnicach na kadencję 2012-2015.
7/ Podjęcie uchwały nr XV/159/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania
do usunięcia naruszenia prawa.
8/ Podjęcie uchwały nr XV/160/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Pawłowo.
9/ Podjęcie uchwały nr XV/161/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu oddania dzierżawę na okres powyżej
3 lat sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w miejscowości Klawkowo.
10/ Podjęcie uchwały nr XV/162/2011 2011 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu oddania dzierżawę na okres powyżej
3 lat sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w miejscowości Cołdanki.
11/ Podjęcie uchwały nr XV/163/2011 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu oddania dzierżawę na okres powyżej
3 lat oczyszczalni ścieków Bioclere wraz z siecią kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Ciechocin.

12/ Podjęcie uchwały nr XV/164/2011 w sprawie zatwierdzenia
porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy wspólnej realizacji
zadania pn. „poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej
w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212”
w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój”.
13/ Podjecie uchwały nr XV/165/2011 w sprawie zatwierdzenia porozumienia
dotyczącego zasad współpracy przy wspólnej realizacji zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na
odcinku Chociński Młyn – Małe Swornegacie od 0 + 008,11 do km 3 +544,03”
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
14/ Podjęcie uchwały nr XV/166/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy na przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na budowę zadania inwestycyjnego pn. Budowa przychodni
w miejscowości Ogorzeliny.”
15/ Podjęcie uchwały nr XV/167/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2011 rok.
16/ Podjęcie uchwały nr XV/168/2011 w sprawie zmiany uchwały nr IV/14/10
Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Chojnice.
17/ Podjęcie uchwały nr XV/169/2011 w sprawie zatwierdzenia realizacji
projektu pod tytułem „ Z pomocą nauczyciela w przyszłość” – wyrównywanie
szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy
Chojnice, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego
w ramach Projektu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
18/ Podjęcie uchwały nr XV/170/2011 w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Kłodawa na lata 2011-2018”.
19/ Podjęcie uchwały nr XV/171/2011 w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Ogorzeliny na lata 2011-2018”.
20/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21/ Sprawy bieżące.
22/ Zakończenie obrad.
Do przedstawionego porządku obrad uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
zatwierdziła ww. porządek obrad bez zmian
- j e d n o g ł o ś n i e - / 15 głosami „za”/
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Przewodniczący Rady poinformował, że w dzisiejszej Sesji zgodnie
z listą obecności uczestniczy 15 Radnych, czyli 100 % składu Rady, a zatem
dzisiejsze obrady są prawomocne.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Zgodnie z przyjętą zasadą sekretarzem sesji został kolejny z listy
Radnych Pan Eugeniusz Wirkus.
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 Radnych o przegłosowanie, kto z nich jest za przyjęciem
protokołu z poprzedniego posiedzenia bez odczytania.
Protokół nr XIV/2011
z dnia 28 września 2011 roku
został przyjęty - j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Zbigniew Nojman – poinformował, że już w 2008 roku proponował
wprowadzenie zmiany do Statutu Gminy w zakresie zmniejszenia do 3 liczby

Radnych koniecznej do zakładania Klubu Radnych. Wówczas inicjatywa ta nie
spotkała się z większym odzewem. Proponował powrócić do tematu.
Poruszył również sprawę zwiększonych kosztów funkcjonowania sołectw
w okresie zimowym. Pytał czy i jakie kroki poczyniła gmina, żeby
zabezpieczyć sołectwa przed zimą.
Pan Józef Kołak – przedstawił zestawienie dotyczące liczby godzin i ilości
osób korzystających z „Orlika” w Charzykowach w okresie od czerwca do
września 2011 roku.
Poinformował również o planach dotyczących utworzenia w okresie
zimowym na boisku szkolnym w Charzykowach lodowiska. Propozycja ta
uzyskała aprobatę Komisji Oświaty. Plany odnośnie lodowiska na jeziorze ma
również Pan Gańcza, jednak sztuczne lodowisko na pewno jest bardziej
bezpieczne i z pewnością będzie wykorzystywane na zajęcia sportowe
organizowane przez nauczycieli.
Ad 3/ Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o złożenie
powyższej informacji, a zarazem przybliżenie wszystkim zebranym
problematyki, jaką zajmowano się w tut. Urzędzie w okresie międzysesyjnym.
/ Materiał stanowi złącznik do niniejszego protokołu /.
Ad 4/ Informacja dot. oświadczeń majątkowych za 2010 rok.
Pan Tadeusz Leszczyński poinformował, że w oparciu o art. 24 lit.”h”
ustawy o samorządzie gminnym „Radny, Wójt, Z-ca Wójta Skarbnik Gminy
oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje
w imieniu Wójta do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku, mają obowiązek złożenia oświadczenia o swoim stanie
majątkowym.
Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym /PIT/ za rok poprzedni złożyli
w dwóch egzemplarzach : Radni - Przewodniczącemu Rady, natomiast
pozostałe osoby - Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy i Wójt w terminie do 30 października każdego
roku mają obowiązek przedstawić Radzie stosowną informację po dokonaniu
analizy oświadczeń.
Następnie powyższe informacje dotyczące oświadczeń majątkowych
za 2010 rok kolejno przedstawiali zgodnie ze swoimi kompetencjami Wójt
Gminy Chojnice i Przewodniczący Rady.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 5/ Informacja o stanie oświaty na terenie gminy Chojnice.
Ww. materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani Bernadeta Zimnicka - podsumowała, iż z roku na rok baza oświatowa
staje się coraz bardziej nowoczesna i lepiej wyposażona. Wydatki poniesione na
szkolnictwo były wyższe od subwencji. Samorząd w znacznym stopniu dokłada
do funkcjonowania oświaty na terenie gminy Chojnice. Uczniowie mają bardzo
dobre warunki do realizacji swoich obowiązków, a także spełniania się
w innych dziedzinach z ich zainteresowaniami.
Dyrektorzy szkół z wielką troską i odpowiedzialnością dbają o dobre wyniki
nauczania, prawidłową opiekę wychowawczą i opiekuńczą. Należy podkreślić
ich duże zaangażowanie w realizację zadań oświatowych. Nie przyjmujemy
nowych nauczycieli do szkół, ponieważ nie ma dla nich etatów.
Pani Aleksandra Łasicka – zauważyła, że jak się porówna materiały
sprawozdawcze z działalności oświaty sprzed wielu lat, to obecne wyniki
nauczania są wiele wyższe. Jest to prawdopodobnie zasługa wprowadzenia
w 9-ciu szkołach 6 –ciu programów innowacyjnych.
Pogratulowała Gminie Chojnice stabilności zatrudniania nauczycieli, co jak
stwierdziła przedkłada się na wyniki nauczania. Pozytywne jest również to,
że od iluś lat nie było żadnej skargi na szkoły do Kuratorium.
Podziękowała za dobra dotychczasową współpracę z Kuratorium Oświaty.
Podsumowując wyniki nauczania wyjaśniła, że pierwszą przyczyną złych
wyników nauczania to nauczanie zintegrowane. Druga rzecz, to brak
zainteresowania rodziców.

Pan Józef Kołak – pogratulował Pani Dyrektor GZOP oraz Dyrektorom
Szkół osiągniętych wyników nauczania. Pochwalił również politykę jaką stosuje
nasz samorząd wobec oświaty polegająca na tym, iż dokładamy do szkolnictwa
2,5 mln. złotych. Stawia to naszą nasza gminę wśród gmin wyróżniających się
w polityce oświatowej.
Pan Ryszard Kontek – poinformował, iż miesiąc temu odbyło się spotkanie
Komisji Oświaty z Dyrektorami szkół , na którym to omawiano wyniki testów
przeprowadzonych na zakończenie szkół podstawowych i gimnazjów.
Podsumował, że Dyrektorzy Szkół bardzo wnikliwie się do tego spotkania
przygotowali, przedstawili swoje programy naprawcze i zobowiązali się do
poprawy wyników nauczania.
Ad 6/ Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Chojnicach na kadencję
2012-2015.
a/ podjęcie uchwały nr XV/157/2011 w sprawie ustalenia regulaminu
głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Chojnicach.
Wprowadzenia do uchwały dokonał Radca Prawny – Pan Edward Meyer.
Poinformował, że za chwilę będziemy musieli przyjąć Regulamin głosowania.
Wybory zostaną przeprowadzone w systemie tajnym. Wystarczy zwykła
większość głosów. Jeśli ktoś z Radnych zakreśli „tak” i „nie” lub nie dokona
wyboru będzie to traktowane, że „wstrzymał się od głosu”. Wybrana zostanie
ta osoba, która ma więcej „za” niż „przeciw”. Wybrana zostanie ta osoba, która
uzyska więcej głosów „za” niż przeciw.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XV/157/2011
z dnia 28 października 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 14 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

b/ opinia Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników,
Opinię ww. Zespołu przedstawił Pan Edward Meyer.
c/ głosowanie,
Przed głosowaniem przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej.
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatur do trzyosobowej Komisji.
Pani Danuta Łoboda – zgłosiła Panią Gabrielę Krieger
Pan Benedykt Jażdżewski – zgłosił Pana Sebastiana Zimnickiego
Pani Gabriela Krieger – zgłosił Pana Ryszarda Kontka
Wszystkie zaproponowane osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została
powołana.
Na przewodniczącym Komisji wybrano Pana Ryszarda Kontka.
Następnie Przewodniczący Rady porosił Komisję Skrutacyjną o dokładne
sprawdzenie i rozdanie kart do głosowania.
d/ podjęcie uchwały nr XV/158/2011 w sprawie wyboru ławników do sądu
Rejonowego w Chojnicach na kadencję 2012-2015
Przewodniczący Rady poprosił jednego z członków Komisji Skrutacyjnej
o wyczytywanie według listy obecności nazwisk Radnych, którzy kolejno będą
podchodzili do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzucali do niej karty
do głosowania.
Po zakończeniu zarządzonej przerwy w obradach Sesji prowadzący obrady
poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu
i podanie wyników wyborów.
Następnie przystąpiono do głosowania przedmiotowej uchwały.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XV/157/2011
z dnia 28 października 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 XV/159/2011 w sprawie rozpatrzenia wezwania
do usunięcia naruszenia prawa.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XV/159/2011
z dnia 28 października 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 XV/160/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Pawłowo.
Projekt uchwały odczytał Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XV/160/2011
z dnia 28 października 2011 roku
- 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 XV/161/ 2011 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu oddania dzierżawę na okres powyżej
3 lat sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w miejscowości Klawkowo.
Prowadzący obrady odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XV/161/2011
z dnia 28 października 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 14 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XV/162/2011 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu oddania dzierżawę na okres powyżej
3 lat sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w miejscowości Cołdanki.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XV/162/2011
z dnia 28 października 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 XV/163/2011 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres powyżej
3 lat oczyszczalni ścieków Bioclere wraz z siecią kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Ciechocin.
Prowadzący obrady odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XV/163/2011
z dnia 28 października 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 XV/164/2011 w sprawie zatwierdzenia
porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy wspólnej realizacji
zadania pn. „poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej
w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212”
w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XV/164/2011
z dnia 28 października 2011 roku
- 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 XV/165/2011 w sprawie zatwierdzenia
porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy wspólnej realizacji zadania
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na
odcinku Chociński Młyn – Małe Swornegacie od 0 + 008,11 do km 3 + 544,03”
w ramach
Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XV/165/2011
z dnia 28 października 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 XV/166/2011 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy na przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowę zadania inwestycyjnego pn. Budowa
przychodni w miejscowości Ogorzeliny.”
Prowadzący obrady odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XV/166/2011
z dnia 28 października 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 XV/167/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011 rok.
Prowadzący sesję odczytał ww. projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XV/167/2011
z dnia 28 października 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 XV/168/2011 w sprawie zmiany uchwały nr
IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Chojnice.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XV/168/2011
z dnia 28 października 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 XV/169/2011 w sprawie zatwierdzenia realizacji
projektu pod tytułem „Z pomocą nauczyciela w przyszłość” – wyrównywanie
szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy
Chojnice, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego
w ramach Projektu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XV/169/2011
z dnia 28 października 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 14 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XV/170/2011 w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Kłodawa na lata 2011-2018”.
Pan Tadeusz Leszczyński odczytał projekt ww. uchwały.

Do przedstawionego projektu Radni uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XV/170/2011
z dnia 28 października 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 14 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XV/171/2011 w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Ogorzeliny na lata 2011-2018”.
Projekt ostatniej uchwały odczytał zebranym Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XV/170/2011
z dnia 28 października 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 14 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 20/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wójt – odpowiedział Panu Nojmanowi, że nie ma nic przeciwko temu żeby
utworzyć Klub Radnych, zwrócił jednak uwagę, że będzie to już upolitycznienie
Rady Gminy.
Wyjaśnił, że rozpoczynamy w tej chwili przetarg na usługi odśnieżania na
terenie gminy. Stwierdził, że jako gmina nie zamierzamy zbytnio ingerować
w decyzje sołectw odnośnie odśnieżania. Po co zmieniać coś co dobrze
funkcjonuje. Dodał, że dwie sesje wcześniej pojawił się wniosek, żeby nie
ograniczać sołectw w kwestii rachunków. Nie może być jednak tak, że sołtys
sam sobie potwierdza odśnieżanie, jak również że usługi świadczone w ramach
odśnieżania przez firmy, które płacą ZUS są tańsze od usług wykonywujących
przez rolników.

