Protokół Nr XL/2006
z XL Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2006 roku
Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 10.45 w sali nr 16
Urzędu Gminy w Chojnicach.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną
lista obecności.
Poza tym obecni byli :
1/ Pan Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
2/ Pani Stefania Majewska-Kilkowska- Sekretarz Gminy
3/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska _ Skarbnik Gminy
4/ Pani Krystyna Kijek – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
5/ Pan Edward Meyer - Radca Prawny
Obradom przewodniczył Pan Wacław Górny – przewodniczący Rady
Gminy, który powitał wszystkich zebranych, stwierdził quorum pozwalające na
prowadzenie prawomocnych obrad.
Następnie przedstawił cel dzisiejszego posiedzenia Rady. Podkreślił, iż jest
to sesja ponadplanowa, zwołana w trybie pilnym, bez udziału sołtysów.
Z uwagi na naglący termin nie była poprzedzona posiedzeniami Komisji.
Wyjaśnił, iż w związku z upływającym terminem zakończenia przebudowy
istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością
Charzykowy w ramach środków unijnych zachodzi konieczność wybudowania
sieci wodociągowej na ulicy Turystycznej Charzykowy, a ponadto w wyniku
zakończonego przetargu na modernizację wraz z termomodernizacją budynku
Zespołu Szkół Nowa Cerkiew zachodzi potrzeba zwiększenia planu wydatków na
tę inwestycję. Wobec powyższego zaistniała potrzeba dokonania zmian w budżecie
gminy na 2006 rok.
Następnie przedstawił zebranym porządek obrad:
1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
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2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Podjęcie uchwały nr XL/513/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006
rok.
4/ Podjęcie uchwały nr XL/514/2006 w sprawie przekształcenia Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach w jednoosobową spółkę gminy
z ograniczoną odpowiedzialnością.
5/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6/ Sprawy bieżące.
7/ Zakończenie obrad.
Ww. porządek obrad Rada Gminy w Chojnicach przyjęła
- jednogłośniePrzebieg obrad:
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
Prowadzący obrady poinformował, iż w dzisiejszej sesji uczestniczy 15 Radnych.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem sesji, zgodnie z Regulaminem Pracy Rady Gminy w Chojnicach
została Pani Mariola Pażontka-Lipińska.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
Prowadzący obrady stwierdził, iż protokół z poprzedniej sesji jest zgodny z jej
przebiegiem. Był on dostępny w Biurze Rady w okresie międzysesyjnym
i zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Podjęcie uchwały nr XL/513/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2006 rok.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Przewodniczący Rady Gminy.
Pan Jarosław Syper – zapytał, czy ten wodociąg w Charzykowach przy ulicy
Turystycznej ma być budowany od nowa, czy na bazie starego ?
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Wójt –To będzie nowy wodociąg. Poprzedni był wybudowany 39 lat temu
z rur azbestowych. Nie był on zinwentaryzowany. Firma Pana Grubickiego
poinformowała nas, że jak robili deszczówkę, to 30 razy uszkodzili wodociąg.
Sprawa wyszła w ubiegły poniedziałek. Wójt bardzo ubolewał, że na etapie
robienia dokumentacji nie wpisano, iż ma być robiona sieć wodociągowa.
Wyjaśnił, iż obecna inwestycja nie będzie robiona w ramach projektu układu
drogowego Chojnice-Charzykowy. Jeśli chodzi o środki w budżecie mamy 3 mln.
złotych ze sprzedaży nieruchomości. Prawdopodobnie kwota ta wzrośnie do 4 mln.
złotych. 14 czerwca ogłoszony jest kolejny przetarg na sprzedaż działek w Topoli.
Natomiast o godzinie 12-tej będę gościł dużą firmę niemiecką, która jest
zainteresowana kupnem 5ha i produkcją materiałów obiciowych na meble.
W spotkaniu tym udział weźmie również Dyrekcja Zakładu Gazowniczego
z Bydgoszczy. Ponieważ firma ta po uruchomieniu produkcji będzie zużywała
ogromne ilości gazu.
Pan Dominik Stoltman – zapytał, ile Gminna Spółka Wodna dołoży do tej
Charzykowskiej inwestycji.
Pan Wójt – wyjaśnił, że Spółka nic nie zapłaci. To są mieszkańcy Charzyków
i oni chcieliby podlegać pod gminę.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/513/2006
z dnia 2 czerwca 2006 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XL/514/2006 w sprawie przekształcenia Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach w jednoosobową spółkę gminy
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pan Arkadiusz Weder – Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej
wyjaśnił, iż obowiązująca ustawa o finansach publicznych wymaga likwidacji
Zakładu. Ta likwidacja będzie na dzień przed wpisaniem do Rejestru Sądowego.
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