Protokół nr II/10
II Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 grudnia 2010 roku
Posiedzenie trwało od godziny 12.20 do godziny 13.45 i odbywało się
w sali narad Starostwa Powiatowego w Chojnicach.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli :
1/ Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
2/ Pan mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Z-ca Wójta
3/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
4/ Pani mgr Krystyna Kijek – Radna Rady Powiatu
5/ Pan mgr Andrzej Sosiński – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
6/ Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
7/ Sołtysi
8/ Media
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy w Chojnicach –
Pan Tadeusz Leszczyński.
Prowadzący obrady powitał wszystkich zebranych, a następnie przedstawił
proponowany
porządek obrad :
1. Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
2. Ślubowanie Wójta Gminy.
3. Wystąpienie Wójta Gminy.
4. Dyskusja.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
6. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie Sesji.
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Radni Rady Gminy w Chojnicach przyjęli przedstawiony porządek obrad
bez zmian
- jednogłośnie–
/ 15 głosami „za”/
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum:
Przewodniczący Rady poinformował, że w dzisiejszej sesji zgodnie
z listą obecności uczestniczy 15 Radnych, czyli 100% składu Rady.
Tym samym dzisiejsze obrady są prawomocne.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem sesji został Pan Edwin Gołochowicz.
Ad 2/ Ślubowanie Wójta Gminy.
Pan Tadeusz Leszczyński - poinformował, że za chwilę nastąpi
najbardziej uroczysty punkt na tej sesji, czyli ślubowanie Wójta Gminy
Chojnice.
Poprosił wszystkich obecnych o powstanie, a Pana Wójta o złożenie
ślubowania.
Wójt Gminy Chojnice – Pan Zbigniew Szczepański złożył ślubowanie
wypowiadając następujące słowa:
„Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.
Dodając : „Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie Przewodniczący Rady wręczył Panu Wójtowi kwiaty
i złożył gratulacje.

Ad 3/ Wystąpienie Wójta Gminy.
Wójt- Zbigniew Szczepański - podziękował Przewodniczącemu Gminnej
Komisji Wyborczej – Panu Andrzejowi Sosińskiemu za precyzyjnie
przeprowadzone wybory.
Podziękował wszystkim, którzy na niego głosowali i w niego wierzyli.
Podkreślił, że zrobi wszystko, aby ich nie zawieść i udowodnić, że ten wybór
był słuszny.
Powiedział, że ma takie ambicje, aby za 4 lata uzyskać taki wynik wyborczy
jak cztery lata temu, czyli 75%.
Odnosząc się do stylu kampanii określił ją jako bardzo brudną i brutalną.
Poinformował zebranych, że w wyniku powiadomienia Komendy Powiatowej
Policji w Chojnicach obecnie jest prowadzone dochodzenie w sprawach:
- zaśmiecania gminy ulotkami wyborczymi z piątku na sobotę w trakcie
trwania ciszy wyborczej oraz odnoście – kierowania oszczerstw pod adresem
Wójta Gminy.
Stwierdził, że nadchodząca kadencja Wójta będzie jego zdaniem jedną
z lepszych kadencji.
Poinformował również zebranych, że planuje zatrudnić od stycznia 2011
roku Sekretarza Gminy. Do tej pory łączyła pełnienie tej funkcji Pani Stefania
Majewska-Kilkowska
z funkcją Zastępcy Wójta Gminy. Ponieważ
obowiązków i zadań samorządom ciągle przybywa, po zatrudnieniu nowego
Sekretarza, Pani Majewska będzie pełniła tylko obowiązki Zastępcy Wójta.
Następnie Wójt Gminy Chojnice – Pan Zbigniew Szczepański przedstawił Informację o stanie gminy za okres V kadencji 2006-2010.
Wójt przypomniał, że dochody i wydatki gminy z roku na rok
systematycznie wzrastały. Podczas, gdy w 2006 roku dochody były na
poziomie 38 mln. złotych, to te z 2010 r. wynosiły już 52 mln. złotych.
Podobnie jak z liczbami w milionach było też ze wzrostem procentów
dotyczących inwestycji. W 2010 roku inwestycje opiewały na 28 procent.
W ostatniej kadencji zainwestowano w gminie 55 mln. złotych. Podobny
poziom ma być nadal utrzymany. Od Rady Gminy będzie zależało, czy
pieniądze te będą sensownie wydawane.
Wójt Szczepański - przypomniał wszystkie ostatnio zrealizowane
największe zadania.
(Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
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Następnie Wójt Gminy Chojnice przedstawił omówił projekt Budżetu
gminy na 2011 rok.
Zwrócił uwagę, ze wiele jeszcze jest do zrobienia np. kanalizacja
w Charzykowach, którą szacuje się na około
30 mln. złotych.
To jedno z większych zadań, które przyjdzie nam realizować jeszcze przez
dwie, a nawet trzy kadencje – dodał Wójt.
(Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 4/ Dyskusja.
Nie było.

Ad 5/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 6/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 7/ Sprawy bieżące.
Radny - Pan Józef Kołak – pogratulował wyboru Przewodniczącemu
i Zastępcy Rady Gminy w Chojnicach oraz Panu Wójtowi programu
wyborczego, który Jego zdaniem jest możliwy do realizowania.
W imieniu grupy Radnych spoza Komitetu Wyborczego Rozwój Gminy
Chojnice” zapewnił, że będą się starali współpracować i aktywnie pracować na
rzecz dobra naszego samorządu.
Przyznał, iż zgadza się, ze nie ma dużych różnic między poziomem nauczania
w szkołach miejskich i szkołach gminnych. Rodzice uczniów decydując się na
wybór szkół położonych na terenie miasta kierują się innymi względami.
Chodzi tu głównie o zajęcia świetlicowe po lekcjach.

Zwrócił uwagę, iż nie można traktować inaczej rdzennych mieszkańców gminy
niż mieszkańców nowych osiedli, ponieważ oni również mają swój wkład do
naszego budżetu.
Stwierdził, że dobrze by było, gdyby w nowej kadencji udało się zwiększyć
poziom dofinansowania środków unijnych na mieszkańca gminy.
Zapewnił, że jako nowa grupa Radnych będą dążyli do zgody i służyli swoją
pomocą.
Wójt - sprostował, iż poziom dofinansowania unijnego na jednego
mieszkańca miasta Chojnice i naszej gminy jest podobny.
Następnie Prowadzący obrady – Pan Tadeusz Leszczyński odczytał list
otwarty od Posła na Sejm RP – Pana Piotra Stanke, skierowany do Radnych
Rady Gminy w Chojnicach.
W liście tym Poseł składał serdeczne gratulacje wszystkim wybranym.
Życzył, aby najbliższe 4 lata były pełne owocnej pracy, aby Gmina Chojnice
dzięki podejmowanym decyzjom rozwijała się pomyślnie i dawała szanse
zwłaszcza ludziom młodym. Ufał, że dzięki wiedzy i umiejętnościom władz
samorządowych uda się sprostać wszystkim wyzwaniom.
/ List stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Pani Krystyna Kijek – Radna Rady Powiatu bardzo serdecznie
podziękowała za zaproszenie jej na Sesję Rady Gminy.
Szczególne słowa uznania i gratulacje skierowała pod adresem Wójta Gminy.
Życzyła
Radnym, aby program Wyborczy Rozwój Gminy Chojnice
realizowali w pełni, aby za 4 lata mogli się spotkać i stwierdzić, ze wywiązali
się z realizacji programu.
Podziękowała wszystkim którzy na Nią głosowali. Stwierdziła, że jest
to dla Niej wielki zaszczyt i wyróżnienie. Zapewniła, że w swoim działaniu
będzie zawsze blisko gminy. Dbając o rozwój Powiatu zawsze będzie miała na
uwadze dobro gminy Chojnice – Naszej „Małej Ojczyzny”.
W punkcie tym Prowadzący obrady poinformował, iż w związku
z wyborem do Rady Gminy w Chojnicach, Radni są zobowiązani do złożenia
oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia ślubowania.
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