Protokół Nr XXIX/2012
z XXIX Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 roku
Posiedzenie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Ogorzelinach
Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 14.50.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
Pan mgr Piotr Stanke – Zastępca Wójta
Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy
Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
Pani mgr Krystyna Kijek - Radna Rady Powiatu,
Sołtysi Gminy Chojnice,
Rada Sołecka Sołectwa Ogorzeliny,
Pracownicy GOK
Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
10. Związki Zawodowe
11. Przedstawiciela policji – Pana Wiesława Fałczyńskiego p.o.- Kierownika
Rewiru Dzielnicowych w Charzykowach
12.Media
Obrady Sesji prowadził - Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Leszczyński, który poinformował, iż projekt porządku obrad XXIX Sesji Rady
Gminy w Chojnicach wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz
z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Podkreślił, że przesłane Radnym
materiały sesyjne analizowano na
posiedzeniach Komisji, które odbyły się przed dzisiejszą sesją.
Na posiedzeniach Komisji omawiano trzy dodatkowe projekty uchwał, które nie
znalazły się wcześniej w projekcie porządku obrad ze względów
organizacyjnych. Na komisjach nie wniesiono do nich uwag.
Dotyczyły one spraw :
- ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia
„Chojnicki Bank Żywności” na 2013 rok.
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej
Chojnice na dofinansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej ,
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- wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części działki nr
294/2 położonej w miejscowości Swornegacie przeznaczonej pod budowę
i eksploatację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii
cyfrowej.
Prowadzący obrady poprosił zatem Radnych o przegłosowanie, kto jest
„za” poszerzeniem porządku obrad o te trzy dodatkowe punkty.
Radni „za wnioskiem” Przewodniczącego Rady głosowali
- jednogłośnie Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki na swoim posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2012 r.
zaproponowała, aby zdjąć z dzisiejszego projektu porządku obrad zawartych
w punktach 13 i 14 dwóch projektów uchwał :
nr XXIX/361/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
oraz nr XXIX/362/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Członkowie Komisji uzasadniali to tym, że w parlamencie trwające jeszcze
dyskusje na ten temat i nie warto uchwalać czegoś, co w niewielkim odstępie
czasu i tak będzie musiało zostać zmienione. Sprawa ta wymaga jeszcze
dopracowania.
Prowadzący obrady zwrócił się do Rady o przegłosowanie, kto jest „za”
przyjęciem zaproponowanej zmiany do porządku obrad.
Rada Gminy do wniosku ustosunkowała się pozytywnie głosując
- jednogłośnie Zgodnie z powyższym projekty przedmiotowych uchwał zostały usunięte
z projektu obrad dzisiejszej sesji.
Innych uwag do projektu porządku obrad nie zgłoszono.

W związku z powyższym po zmianach porządek obrad przedstawiał się
następująco :
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 z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4/ Podjęcie uchwały nr XXIX/352/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
5/ Podjęcie uchwały nr XXIX/353/2012 w sprawie zmiany w budżecie.
6/ Podjęcie uchwały nr XXIX/354/2012 w sprawie zmiany uchwały
nr XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
7/ Podjęcie uchwały nr XXIX/355/2012 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
8/ Przyjęcie budżetu gminy na 2013 rok :
a/ Stanowisko Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały nr XXIX/356/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Chojnice na 2013 rok.
9/ Podjęcie uchwały nr XXIX/357/2012 w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
10/ Podjęcie uchwały nr XXIX/358/2012 w sprawie udzielenia dotacji
w 2013 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. Jakuba Apostoła w
Ostrowitem, gmina Chojnice
11/ Podjęcie uchwały nr XXIX/359/2012 w sprawie udzielenia dotacji
w 2013 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. Marii Magdaleny
w Nowej Cerkwi, gm. Chojnice.
12/ Podjęcie uchwały nr XXIX/360/2012 w sprawie zatwierdzenia
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2013 r.”
13/ Podjęcie uchwały nr XXIX/361/2012 w sprawie ustalenia wysokości
składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności”
na 2013 rok.
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14/ Podjęcie uchwały nr XXIX/362/2012 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej.
15/ Podjęcie uchwały nr XXIX/363/2012 w sprawie zatwierdzenia
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2013 roku.”
16/ Podjęcie uchwały nr XXIX/364/2012 w sprawie nadania ulicy
w miejscowości Krojanty.
17/ Podjęcie uchwały nr XXIX/365/2012 w sprawie podziału Gminy
Chojnice na stale obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib
i obwodowych komisji wyborczych.
18/ Podjęcie uchwały nr XXIX/366/2012 w sprawie ustalenia dla terenu
gminy Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży).
19/ Podjęcie uchwały nr XXIX/367/2012 w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
20/ Podjęcie uchwały nr XXIX/368/2012 w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnianych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
21/ Podjęcie uchwały nr XXIX/369/2012 w sprawie ustanowienia Nagrody
Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości
artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
22/ Podjęcie uchwały nr XXIX/370/2012 w sprawie wyrażenia zgody na
bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części działki nr 294/2 położonej
w miejscowości Swornegacie przeznaczonej pod budowę i eksploatację
urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii cyfrowej.
23/ Podsumowanie pracy Rady Gminy w Chojnicach za 2012 rok.
24/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
25/ Sprawy bieżące.
26/ Zakończenie obrad.
Został on przyjęty przez Radnych
- jednogłośnie -

Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Kolejną, XXIX-tą Sesję Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Tadeusz
Leszczyński – Przewodniczący Rady Gminy. Podkreślił, że jest to ostatnie
posiedzenie w 2012 roku i tradycyjnie już ze względu na podsumowywanie
całorocznej pracy Gminnego Ośrodka Kultury odbywa się ono poza Urzędem
Gminy w jednej z podległych mu placówek. Dzisiaj gościmy w Wiejskim Domu
Kultury w Ogorzelinach.
Pan Tadeusz Leszczyński - w imieniu Rady Gminy i własnym oraz
wszystkich zebranych powitał Kierownika tego obiektu Pana Władysława
Kanikowskiego oraz wszystkie osoby biorące udział w dzisiejszych obradach.
Jednocześnie stwierdzając, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 15 Radnych,
czyli 100% składu Rady.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji został kolejny z listy Radnych - Pan Damian Sawicki.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przyjąć protokół
z poprzedniej sesji bez odczytania.
Dodał, że był on do wglądu w Biurze Rady i każdy zainteresowany mógł się
zapoznać z jego treścią.
Radni postanowili przyjąć protokół z poprzedniej sesji bez odczytania.
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Zbigniew Nojmann – wnioskował, żeby na drugi rok przyjęcie budżetu
zaplanować jeszcze przed końcem roku, gdyż grudniowa sesja Rady Gminy ma
charakter bardziej świąteczny i zazwyczaj odbywa się poza siedzibą Urzędu
Gminy, co nie sprzyja merytorycznej dyskusji nad budżetem Gminy.
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Ad 3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Ww. informację przedstawił Pan Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy
Chojnice.
(Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XXIX/352/2012 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
Pan Tadeusz Leszczyński - koniec roku, to czas sprawozdań i podsumowań.
Szczegółowe informacje o pracy GOK zostały zawarte w przesłanym Radnym
wraz z materiałami sesyjnymi Sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Kultury
w Chojnicach za 2012 rok i były dokładnie omawiane na posiedzeniach
Komisji przed Sesją.
W związku z powyższym poprosił na sesji jedynie Dyrektor GOK, o krótkie
wprowadzenie do tematu.
Pani Justyna Rząska – ponieważ na Komisjach Rady przed sesją
omawiałam szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Kultury za 2012 rok, dzisiaj chciałabym jedynie poprosić mojego
współpracownika, Pana Przemysława Zientkowskiego o przedstawienie
dokumentacji multimedialnej i krótkiego podsumowania, tego co udało się nam
zrobić w mijającym roku.
Następnie Pan Przemysław Zientkowski prezentował dokonania Gminnego
Ośrodka Kultury w Chojnicach w 2012 roku.
Pani Justyna Rząska podkreśliła, że w placówkach kulturalnych od wielu
lat prowadzony jest program profilaktyczny, za co podziękowała
Pełnomocnikowi Wójta Gminy Panu Adamowi Modrzejewskiemu.
Dyrektor GOK podziękowała również Radnym i sołtysom za wszelką pomoc
i dotychczasową współpracę.
(Materiał informacyjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz Leszczyński.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/352/2012
z dnia 28 grudnia 2012 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 XXIX/353/2012 w sprawie zmiany w budżecie.
Projekt powyższej uchwały przedstawił Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/353/2012
z dnia 28 grudnia 2012 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 XXIX/354/2012 w sprawie zmiany uchwały
nr XVII/190/2011 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 Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/354/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 15 głosami „za” /
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /
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Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXIX/355/2012 w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Pan Tadeusz Leszczyński przedstawił projekt powyższej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/353/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 15 głosami „za” /
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /
Ad 8/ Przyjęcie budżetu gminy na 2013 rok :
Pan Tadeusz Leszczyński - przypomniał, iż jednym z ważniejszych
tematów podejmowanych w trakcie roku przez Radę Gminy jest uchwalenie
budżetu gminy.
W myśl przepisu art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym
uchwalenie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.
Przypomniał Radnym, a pozostałych poinformował , że Projekt budżetu
został dostarczony Radnym na 2 tygodnie przed Sesją. Ponadto projekt budżetu
był przedmiotem wnikliwej analizy na wszystkich posiedzeniach Komisji
Rady, a szczególnie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego. Do przedstawionych materiałów nie wniesiono zastrzeżeń.
a/ Stanowisko
Gospodarczego,

Komisji

Rolnictwa

Ochrony

Środowiska

i

Rozwoju

a/ Prowadzący obrady poprosił Pana Andrzeja Gralę - Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
o przedstawienie Oceny zaprojektowanego budżetu gminy na 2013 rok.
Pan Andrzej Grala – poinformował, że Budżet Gminy Chojnice po
stronie dochodów wynosi 62.327.770 zł. Na wydatki bieżące przeznacza się

49.773.567 zł, natomiast na wydatki majątkowe (inwestycje) przeznacza się
kwotę 13.274.203 zł.
Głównym źródłem dochodów są: subwencja (oświatowa, wyrównawcza)
w kwocie 22.056.304 zł co stanowi 35,39 % w ogólnych dochodach budżetu.
Podatki i opłaty lokalne oraz udziały stanowiące dochód budżetu państwa
(podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób
fizycznych) wynoszą 17.481.912 zł tj. 28,04 % w dochodach ogółem.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
wynoszą 7.606.838 złotych tj. 12,20% w dochodach ogółem.
Przychody wynoszą 5.000.000 złotych. Jest to kredyt długoterminowy
inwestycyjny. Natomiast rozchody stanowią kwotę 4.280.000 złotych.
Dotyczy to spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska podkreślił, że
z analizowanych dokumentów wynika, iż zostały zachowane procedury
ostrożnościowe w zakresie długu publicznego. Łączna kwota długu gminy
Chojnice wynosi 29.620.000 zł stanowi to 47,78 %. Gmina może zadłużać się
do 60% planowanych dochodów. Natomiast łączna kwota przypadających do
spłaty rat kredytów i pożyczek z należnymi odsetkami wynosi 6.582.995
złotych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych łączna kwota
przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie może
przekroczyć 15% planowanych dochodów gminy.
Przy opracowaniu budżetu na 2013 rok zachowane zostały wszystkie
zasady, które są określone w ustawie o finansach publicznych.
Projekt budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową został złożony
w ustawowym terminie w Regionalnej Izbie Obrachunkowe w Gdańsku.
Do przedłożonych dokumentów Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku nie
wniosła zastrzeżeń i postanowiła zaopiniować projekt naszego budżetu
pozytywnie następującymi uchwałami:
- uchwałą Nr 252/g217/III/P/12 składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie opinii
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2013 rok oraz możliwości
sfinansowania deficytu budżetu.
- uchwałą nr 253/g217/F/III/12 składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o
projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chojnice na lata 2013-2025.
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Pan Andrzej Grala - na zakończenie przedstawiania Oceny Budżetu Gminy
Chojnice na 2013 rok zaapelował do Radnych o uchwalenie budżetu gminy,
który będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na kolejny
rok.
b/ dyskusja,
Pan Tadeusz Leszczyński - Przewodniczący Rady Gminy jeszcze raz
podkreślił, że projekt budżetu Radni otrzymali 14 dni przed sesją.
W związku z tym mieli możliwość dokładnego przeanalizowania jego treści.
Poza tym projekt budżetu był omawiany na posiedzeniach wszystkich
merytorycznych Komisji, gdzie Pani Skarbnik bezpośrednio odpowiadała
Radnym na pytania.
Radni na temat budżetu na sesji nie dyskutowali.
c/ podjęcie uchwały nr XXIX/356/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Chojnice na 2013 rok.
Projekt powyższej uchwały budżetu odczytał Przewodniczący Rady
Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłaszano.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/356/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- jednogłośnie -

/ 15 głosów „za”/

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XXIX/357/2012 w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Pan Tadeusz Leszczyński odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/357/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- jednogłośnie -

/ 15 głosów „za”/

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXIX/358/2012 w sprawie udzielenia dotacji
w 2013 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. Jakuba Apostoła w
Ostrowitem, gmina Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/358/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- jednogłośnie -

/ 15 głosów „za”/

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XXIX/359/2012 w sprawie udzielenia dotacji
w 2013 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. Marii Magdaleny
w Nowej Cerkwi, gm. Chojnice.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/359/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- jednogłośnie -

/ 15 głosów „za”/

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXIX/360/2012 w sprawie zatwierdzenia
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2013 r.”
Pan Tadeusz Leszczyński - stwierdził, iż realizacja zadań związanych
z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom od substancji chemicznych
należy do zadań własnych gminy. Zadania te na podstawie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii
realizowane są w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii, uchwalanego corocznie przez Radę
Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/360/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- jednogłośnie -

/ 15 głosów „za”/

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXIX/361/2012 w sprawie ustalenia wysokości
składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności”
na 2013 rok.
Projekt powyższej uchwały przedstawił Pan Tadeusz Leszczyński.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/361/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- jednogłośnie -

/ 15 głosów „za”/

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XXIX/362/2012 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej.
Pan Tadeusz Leszczyński odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/362/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- jednogłośnie -

/ 15 głosów „za”/

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XXIX/363/2012 w sprawie zatwierdzenia
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2013 roku.”
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/363/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- jednogłośnie -

/ 15 głosów „za”/

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XXIX/364/2012 w sprawie nadania ulicy
w miejscowości Krojanty.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/364/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- jednogłośnie -

/ 15 głosów „za”/

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XXIX/365/2012 w sprawie podziału Gminy
Chojnice na stale obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib
i obwodowych komisji wyborczych.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/364/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XXIX/366/2012 w sprawie ustalenia dla terenu
gminy Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży).
Pan Tadeusz Leszczyński odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/366/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- jednogłośnie -

/ 15 głosów „za”/

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XXIX/367/2012 w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt powyższej uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/367/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- jednogłośnie -

/ 15 głosów „za”/

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XXIX/368/2012 w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnianych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/368/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- jednogłośnie -

/ 15 głosów „za”/

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XXIX/369/2012 w sprawie ustanowienia
Nagrody Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości
artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/369/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- jednogłośnie 15

/ 15 głosów „za”/

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 22/ Podjęcie uchwały nr XXIX/370/2012 w sprawie wyrażenia zgody na
bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części działki nr 294/2 położonej
w miejscowości Swornegacie przeznaczonej pod budowę i eksploatację
urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii cyfrowej.
Pan Tadeusz Leszczyński odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/370/2012
z dnia 28 grudnia 2012 roku
- jednogłośnie -

/ 15 głosów „za”/

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 23/ Podsumowanie pracy Rady Gminy w Chojnicach za 2012 rok.
Działalność Rady Gminy w 2012 roku przedstawił Pan Tadeusz Leszczyński
– Przewodniczący Rady.
(Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 24/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Można rozważyć propozycję Pana Nojmana, chociaż jak wiemy
z doświadczenia nie zawsze udaje się przewidzieć już w listopadzie jakie będą
wpływy do budżetu.
Ad 25/ Sprawy bieżące.
Ponieważ była to ostatnia już w tym roku Sesja Rady Gminy w Chojnicach
Przewodniczący rady złożył wszystkim Radnym, zaproszonym gościom oraz
innym uczestniczącym w dzisiejszych obradach najlepsze życzenia
Noworoczne. Życzył wszystkim Zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń

i realizacji planów w Nowym 2013 Roku, a także dobrej wzajemnej współpracy
i dalszego rozwoju Naszej Małej Ojczyzny !
Ad 26/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął
obrady XXIX Sesji Rady Gminy w Chojnicach.
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