Protokół Nr XXIV/2012
z XXIV Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach.
i trwało od godziny 12-tej do godziny 13-tej.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli :
1.
Pan mgr Piotr Stanke– Zastępca Wójt Gminy Chojnice,
2.
Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
3.
Pani Aleksandra Wojcieszyńska– Skarbnik Gminy,
4.
Pani mgr Bożena Kubiak - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
5.
Pan mgr Edward Meyer -Radca Prawny Urzędu Gminy w Chojnicach
6.
Pani mgr inż. Anna Macijewicz – Inspektor Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Chojnicach.
7. Pan mgr inż. Andrzej Brunka – Dyrektor Wydziału Rolnictwa
Prowadzący obrady poinformował, iż dzisiejsza sesja ma charakter
ponadplanowy i odbywa się w mniejszym niż zazwyczaj gronie (bez udziału
sołtysów). Została ona zwołana telefonicznie w celu podjęcia uchwały
niezbędnej dla prawidłowej pracy Urzędu i nie poprzedziły jej posiedzenia
Komisji. W związku z tym wszelkie wyjaśnienia do przygotowanego na dzisiaj
projektu uchwały będą się odbywały na bieżąco.
Projekt porządku przedstawiał się następująco:
1) Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b) ustalenie sekretarza sesji.
2) Interpelacje, wnioski i zapytania.
3) Podjęcie

uchwały

Nr

XXIV/298/2012

w

sprawie

udzielenia

pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Chojnice przed
1

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn.
Akt II SA/Gd 31/12 oraz do sporządzenia skargi kasacyjnej w ww.
sprawie

i reprezentowania Rady Gminy Chojnice przed

Naczelnym Sądem Administracyjnym.
4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5) Sprawy bieżące.
6) Zakończenie obrad.

Pan Przewodniczący Tadeusz Leszczyński zaproponowany porządek obrad
poddał pod głosowanie.
Ww. porządek obrad został przyjęty
-jednogłośnie–

(15 głosami „za”
przy obecności 15 Radnych)

Przebieg obrad:
Ad.1 Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Tadeusz
Leszczyński. Powitał wszystkich zebranych, a następnie poinformował,
że w dzisiejszych obradach zgodnie z załączoną listą obecności uczestniczy
15 Radnych, czyli wymagane quorum. Tym samym dzisiejsze obrady są
prawomocne.
b) ustalenie sekretarza sesji

Sekretarzem dzisiejszej sesji został Pan Ryszard Kontek.
c) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy
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Rada Gminy w Chojnic
przyjęła protokół nr XXIII/2012 z dnia 8 sierpnia 20102 r.
- j e d n o g ł o ś n i e – (15 głosami ,,za”
przy obecności 15 Radnych)
Ad.2 Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było
Ad.3

Podjęcie

pełnomocnictwa

uchwały
do

Nr

XXIV/298/2012

reprezentowania

Rady

w

sprawie

Gminy

udzielenia

Chojnice

przed

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. Akt II
SA/Gd 31/12 oraz do sporządzenia skargi kasacyjnej w ww. sprawie
i

reprezentowania

Rady

Gminy

Chojnice

przed

Naczelnym

Sądem

Administracyjnym.
Przed odczytaniem projektu uchwały Pan Przewodniczący poprosił Pana
Edwarda

Meyera,

Radcę

Prawnego

Urzędu

Gminy

w

Chojnicach,

o szczegółowe wyjaśnienie powodów dla jakich konieczne jest podjęcie w/w
uchwały.
Pan Edward Meyer poinformował, że podjęcie w/w uchwały jest
konsekwencją złożonej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gdańsku przez Hurtownię Artykułów Spożywczych Bogumiły i Jerzego
Ryduchowskich Spółka jawna na uchwałę Rady Gminy w Chojnicach z dnia
30 sierpnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Rada Gminy w Chojnicach w dniu 16 kwietnia 2012 r. uchwałą
Nr XIX/249/2012 udzieliła pełnomocnictwa adwokatowi Michałowi
Kruszwickiemu, wspólnikowi Kancelarii Adwokackiej Marty i Michała
Kruszwickich s.c. w Kaliszu oraz pracownikowi Urzędu Gminy w Chojnicach
inż. Zdzisławowi Stormann - dyrektorowi Wydziału Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Gminy do reprezentowania Rady Gminy przed
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Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku.
Pełnomocnictwo określone w uchwale z dnia 16 kwietnia 2012 r. nie
obejmowało sporządzenia skargi kasacyjnej w ww. sprawie i reprezentowanie
Rady Gminy Chojnice przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
W związku z powyższym konieczne jest udzielenie takiego pełnomocnictwa
adwokatowi Michałowi Kruszwickiemu.
Dodał , udzielanie tego typu pełnomocnictw jest wyłączną kompetencją Rady
Gminy, stąd konieczność zwołania dzisiejszej sesji.
Projekt uchwały przedstawił zabranym Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIV/298/2012
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – (15 głosami ,,za”
przy obecności 15 Radnych)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad. 4 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
Nie było
Ad. 5 Sprawy bieżące
Pan Tadeusz Leszczyński – zaproponował, aby korzystając z obecności
wszystkich radnych, Dyrektorzy i Pracownicy tut. Urzędu, którzy przygotowali
projekty uchwał na kolejną sesję omówili je zaraz po zakończeniu dzisiejszej
sesji w ramach wspólnego posiedzenia Komisji. Dodał, że jesteśmy gminą
rolniczą, trwają zmożone prace w polu dlatego nie chciałby za kilka dni znowu
zwoływać kolejnego posiedzenia.
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Propozycja Pana Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady
Gminy w Chojnicach, aby przygotowane projekty uchwał na sesję zaplanowaną
na dzień 29 sierpnia 2012 r. były przedstawione radnym po zakończeniu
dzisiejszej sesji została przez radnych zaakceptowana.
- j e d n o g ł o ś n i e – (15 głosami ,,za”
przy obecności 15 Radnych)

Ad. 6 Zakończenie obrad
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady
XXIV –tej sesji Rady Gminy w Chojnicach. Dziękując wszystkim za przybycie.
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