Protokół nr XXIII/2009
XXIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego w Chojnicach
i trwało od godziny 10-tej do godziny 12.35.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy z zgodnie z załączoną
listą obecności :
Poza tym obecni byli:
1/ Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
2/ Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy
3/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
4/ Pan Piotr Stanke - Poseł na Sejm RP
4/ Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
5/ Radca Prawny
6/ Sołtysi
7/ Radni Powiatowi
8/ Związki Zawodowe
9/ Pan Grzegorz Matyszewski – Komendant Rewiru Dzielnicowych
10/ Przedstawiciele Izby Rolniczej
11/ Media
Projekt porządku obrad przesłany Radnym przed sesją przedstawiał się
następująco:
1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2/ Sprawa przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach w spółkę prawa handlowego.
3/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
4/ Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
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5/ Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
a/ Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RG o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy,
b/ wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
c/ dyskusja,
d/ podjęcie uchwały nr XXIII/378/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2008 rok,
e/ podjęcie uchwały nr XXIII/379 /09 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Chojnice za 2008 rok.
6/ Podjęcie uchwały nr XXIII/380/09 w sprawie ustalenia miejscowości
Gminy Chojnice za spełniające warunki do pobierania opłaty miejscowej.
7/ Podjęcie uchwały nr XXIII/381/09 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
8/ Podjęcie uchwały nr XXIII/382/09 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji
w Chojnicach.
9/ Podjęcie uchwały nr XXIII/383/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Powiatowi chojnickiemu na dofinansowanie
wykonania dokumentacji budowy mostu zwodzonego
w
miejscowości Małe Swornegacie.
10/ Podjęcie XXIII/384/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego
w 2009 roku.
11/ Podjęcie uchwały nr XXIII/385/09 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009 rok.
12/ Podjęcie uchwały nr XXIII/386/09 w sprawie procedury tworzenia
i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących
projektowi budżetu gminy Chojnice.
13 / Podjęcie uchwały nr XXIII/387/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice
za 2008 rok.
14/ Podjęcie uchwały nr XXIII/388/09 w sprawie realizacji w 2009 r.
projektu systemowego pt. „ Moja przyszłość – aktywność” współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
15/ Podjęcie uchwały nr XXIII/389/09 w sprawie wyrażenia przez Radę
Gminy w Chojnicach zgody na prefinansowanie w 2009 roku realizowanego
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach projektu „Moja
przyszłość–aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
16/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
17/ Sprawy bieżące.
18/ Zakończenie obrad.
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Stelmaszyk.
Poinformował, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 15 radnych, czyli
100% składu Rady. Tym samym podjęte dziś przez Radę Gminy w Chojnicach
uchwały będą prawomocne.
Projekt porządku obrad XXIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach wszyscy
Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz z materiałami i projektami uchwał
na 14 dni przed Sesją.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że międzyczasie (już po wysłaniu
materiałów Radnym) zaistniała potrzeba wprowadzenia korekty do
zaproponowanego wcześniej porządku obrad, a mianowicie zamieszczenia
dodatkowych trzech projektów uchwał :
- nr XXIII/390/09 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/313/08 Rady Gminy
w Chojnicach z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia
elementów dróg gminnych związanych z obwodnicą Chojnic
- nr XXIII/391/09 w sprawie zmiany uchwały nr XX/339/08 Rady Gminy
w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia
urządzeń oświetlenia drogowego obwodnicy Chojnic.
- nr XXIII/392/09 w sprawie regulaminu określającego zasady
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
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Przypomniał, że projekty tych uchwał były już omawiane na wspólnym
posiedzeniu Komisji, które odbyło się przed dzisiejszą sesją. Spotkały się one
z akceptacją Radnych. Na tym posiedzeniu informowałem również
o konieczności wykreślenia z projektu porządku obrad dzisiejszego posiedzenia
sprawy Przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach w spółkę prawa handlowego.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Radnych o przegłosowanie
zaproponowanych zmian do dzisiejszego porządku obrad.
Radni Rady Gminy głosowali za wprowadzeniem
ww. zmian do porządku obrad
b/ ustalenie sekretarza sesji
Zgodnie z Regulaminem pracy Rady sekretarzem sesji jest kolejny
z listy Radnych – Pan Benedykt Jażdzewski.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady 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.
Następnie poprosił o przegłosowanie, kto z Radnych jest za przyjęciem
protokołu z poprzedniego posiedzenia bez odczytania.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXII/09
z dnia 25 marca 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 15 głosami „za” /
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.

Ad 3/ Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 4/ Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
Prowadzący obrady – Pan Tadeusz Stelmaszyk przypomniał Radnym,
a pozostałych zebranych poinformował, że przyjęcie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2008 rok jest zasadniczym punktem dzisiejszego posiedzenia.
Przedmiotem oceny jest prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
w ramach przyjętego budżetu w roku ubiegłym, a zwłaszcza stan
zrealizowanych wydatków budżetowych w stosunku do wielkości
zaplanowanych.
Przewodniczący Rady podkreślił, iż przedmiotowe materiały zostały
dostarczone Radnym na dwa tygodnie przed dzisiejszą sesją i były poddane
wnikliwej analizie przez merytoryczne Komisje Rady. Szczególnie dokładnie
badała Sprawozdanie z wykonania budżetu Komisja Rewizyjna.
Do przedłożonego materiału Radni uwag nie wnieśli, a w razie jakichkolwiek
wątpliwości mogli zwracać się bezpośrednio z pytaniami do Pani Skarbnik.
Pan Tadeusz Stelmaszyk podkreślił, że Sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy Chojnice za 2008 zostało przyjęte przez wszystkie stałe Komisje Rady
Gminy w Chojnicach.
a/ Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RG o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał
zebranym treść wniosku Komisji Rewizyjnej kierowanego do Rady Gminy
w Chojnicach w dniu 13 marca 2009 roku, w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy w Chojnicach za 2008 rok.
Zaznaczył, że Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze złożonym
sprawozdaniem i nie zgłosiła do niego żadnych uwag. Było to jednoznaczne
z wyrażeniem pozytywnej opinii o realizacji budżetu oraz skuteczności działań
podjętych przez Wójta Gminy w roku 2008.
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Następnie Pan Tadeusz Leszczyński - zapoznał zebranych z treścią dwóch
uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku:
pierwszej Nr 011/g217/A/III/09 z dnia 19 marca 2009 roku – opiniującej
pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chojnicach
o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2008
rok oraz drugiej Nr 016/g217/R/III/09 w sprawie opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2008 rok Gminy Chojnice.
Poinformował, ze z przesłanej nam opinii RIO wynikało, że opracowane
sprawozdanie daje Radzie Gminy możliwość oceny wykonania budżetu, jak też
spełnia wymagania określone postanowieniami ustawy o finansach publicznych.
Pozwala również ustalić jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz
w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono.
Skład orzekający badając pod względem formalno prawnym sprawozdania
o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie jednostki
samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń, jak również o dotacjach i wydatkach związanych
z wykonaniem zadań administracji rządowej zleconych gminom stwierdził, że
zostały one sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości
budżetowej. Porównanie danych zawartych w sprawozdaniu opisowym
z danymi zawartymi w rocznych sprawozdaniach budżetowych nie wykazało
różnic.
b/ wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
Pan Tadeusz Leszczyński - poinformował zebranych, że Komisja Rewizyjna
w dniu 9 kwietnia 2009 roku ponownie przeanalizowała materiały związane
z wykonaniem budżetu za 2008 rok oraz oceniła realizację zadań
inwestycyjnych w omawianym okresie. Ponadto zapoznała się również
z dwiema uchwałami składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku : nr 011/g217/A/III/09 z dnia 19 marca 2009 r. oraz uchwałą nr 016/
g217/R/III/09 z dnia 24 marca 2009 roku.
Następnie Pan Leszczyński w imieniu Komisji Rewizyjnej, na podstawie
zebranych materiałów wynikających ze sprawozdania z wykonania budżetu za
2008 rok oraz podjętych skutecznych działań Wójta w zakresie umarzania
pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w Gdańsku w latach poprzednich zwrócił

się do Rady Gminy w Chojnicach o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
za 2008 rok.
Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
podziękował Wójtowi Gminy – panu Zbigniewowi Szczepańskiemu za
dotychczasową pracę i duże zaangażowanie przy rozwiązywaniu trudnych
problemów naszej gminy.
c/ dyskusja,
Nie było.
Pan Przewodniczący Rady jeszcze raz nawiązał do tego, że materiały
dotyczące Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok Radni otrzymali na
dwa tygodnie przed sesją, wobec tego mieli możliwości przeprowadzenia
szczegółowej jego analizy. Była również możliwość wyjaśnienia wszelkich
wątpliwości i zgłaszania pytań na posiedzeniach Komisji przed dzisiejszą sesją.
d/ podjęcie uchwały nr XXIII/378/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2008 rok,
Następnie Pan Tadeusz Stelmaszyk - odczytał projekt uchwały Rady
Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2008 rok.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/378/09
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
-jednogłośnie-

/15 głosami „za”/

/Uchwala stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
e/ podjęcie uchwały nr XXIII/379/09 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Chojnice za 2008 rok.
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Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią projektu ww. uchwały.
Uwag ze strony Radnych nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/379/09
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwala stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Następnie Przewodniczący Rady w imieniu własnym oraz wszystkich
zebranych złożył Wójtowi serdeczne gratulacje. Podkreślił, że jest to już 19-te
absolutorium Wójta Szczepańskiego udzielane przy 100 % aprobacie Rady.
Wręczając kwiaty życzył Gospodarzowi Gminy dalszych sukcesów w pracy,
dobrych decyzji, umiejętności pokonywania stresu i dobrej współpracy.
Wójt – podkreślił, ze jest tylko szefem urzędu, a na Jego sukces pracuje
całe grono współpracowników. Serdecznie podziękował załodze oraz „braci
sołeckiej”. Zaznaczył, że mimo kryzysu w gminie Chojnice dzieje się dobrze.
Budżet został wykonany w prawie 98 procentach po stronie dochodów
i w ponad 93 procentach po stronie wydatków.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXIII/380/09 w sprawie ustalenia miejscowości
Gminy Chojnice za spełniające warunki do pobierania opłaty miejscowej.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIII/380/09
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXIII/381/09 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIII/381/09
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXIII/382/09 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów dla Komendy Powiatowej
Policji w Chojnicach.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – odczytał zebranym projekt ww. uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIII/382/09
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XXIII/383/09 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi chojnickiemu na
dofinansowanie wykonania dokumentacji budowy mostu zwodzonego
w miejscowości Małe Swornegacie.
Prowadzący obrady przedstawił Radnym projekt kolejnej uchwały.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIII/383/09
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 9/ Podjęcie XXIII/384/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu
terytorialnego w 2009 roku.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIII/384/09
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXIII/385/09 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIII/385/09
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
- jednogłośnie /Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

/15 głosami „za”/

Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XXIII/386/09 w sprawie procedury tworzenia
i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących
projektowi budżetu gminy Chojnice.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – odczytał zebranym projekt ww. uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIII/386/09
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12 / Podjęcie uchwały nr XXIII/387/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice
za 2008 rok.
Prowadzący obrady przedstawił Radnym projekt kolejnej uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIII/387/09
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXIII/388/09 w sprawie realizacji w 2009 r.
projektu systemowego pt. „ Moja przyszłość – aktywność” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIII/388/09/
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XXIII/389/09 w sprawie wyrażenia przez Radę
Gminy w Chojnicach zgody na prefinansowanie w 2009 roku realizowanego
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach projektu „Moja
przyszłość–aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIII/389/09
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XXIII/390/09 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/
313/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia elementów dróg gminnych związanych
z obwodnicą Chojnic.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – odczytał zebranym projekt ww. uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIII/390/09
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
- jednogłośnie /Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

/15 głosami „za”/

Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XXIII/391/09 w sprawie zmiany uchwały nr
XX/339/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie
nieodpłatnego przejęcia urządzeń oświetlenia drogowego obwodnicy Chojnic.
Prowadzący obrady przedstawił Radnym projekt kolejnej uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIII/391/09
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XXIII/392/09 w sprawie regulaminu
określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIII/392/09/
z dnia 15 kwietnia 2009 roku
- jednogłośnie /Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 18/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Nie było.

Ad 19/ Sprawy bieżące.
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Wójt - poinformował, że w ciągu dwóch tygodni powinny już świecić
się lampy na chojnickiej obwodnicy. Trzeba było czekać na to aż 5 miesięcy.
Obwodnicę bowiem oddano do użytku 28 listopada 2008 roku, ale bez
włączenia świateł, ponieważ jako gmina uznaliśmy, że nie stać nas na wydatek
wielkości 250.000 złotych rocznie.
Po wielu rozmowach i wyjaśnieniach Rada Gminy w Chojnicach
w grudniu ubiegłego roku podjęła uchwałę postanowiła wziąć ten wydatek pod
uwagę, ale to niestety nie był koniec perypetii ze światłem, ponieważ okazało
się, że kolejnych miesięcy wymagają uzgodnienia pomiędzy Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i autostrad w Gdańsku i Eneą w sprawie przejęcia
trafostacji.
Pan Czesław Jaśkiewicz – prosił o wyjaśnienia zasad prowadzenia
nowych kont sołeckich.
Pani Skarbnik - poinformowała, że w Sejmie przeszła ustawa
o funduszach sołeckich, która zakłada, że na mieszkańca sołectwa będzie
dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 24 zł 20 groszy.
Do tej pory dawaliśmy jako gmina na mieszkańca od 60 do 80 złotych,
W zależności od tego czy w danej miejscowości jest świetlica, czy jej nie ma.
Teraz też nie zamierzamy niczego sołectwom odbierać. Początkowo tylko
sądziliśmy, że sołectwa będą musiały zakładać odrębne konta, ale okazuje się, że
nie ma takiego wymogu. Będzie za to obostrzenia dotyczące dysponowania tymi
środkami. Do końca sierpnia powinny się odbyć zebrania, na których
mieszkańcy zdecydują, na co chcą przeznaczyć swoje pieniądze. To samo
dotyczy dotacji przekazywanej przez Urząd Gminy. Będzie zwiększona kontrola
tych wydatków. Środki te będą mogły być przeznaczane jedynie na
finansowanie zadań własnych gminy. Największym utrudnieniem jest również
to, że to gmina najpierw musi wyłożyć określone pieniądze i dopiero później
otrzyma refundację. Zwrot tych środków nastąpi dopiero po 2011 roku.
Zmiany te wchodzą od 1 stycznia 2010 roku. W tym roku musi być
uregulowana procedura. W połowie maja odbędzie się spotkanie z sołtysami
w tej sprawie. Potem będą musiały odbyć się zebrania wiejskie. Do końca
czerwca Rada Gminy musi podjąć 31 uchwał określających czy tworzy się
fundusz sołecki.
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