Protokół Nr V/2011
z V Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 stycznia 2011 roku
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chojnicach o godzinie 10 tej.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli :
1. Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy
2. Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
3. Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
4. Dyrektor S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
5. Radca Prawny.
Projekt porządku obrad przesłany Radnym przed Sesją przedstawiał się
następująco:
1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Podjęcie uchwały nr V/25/11 w sprawie rozszerzenia działalności
Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
4/ Podjęcie uchwały nr V/26/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie
Samodzielnej, Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
5/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6/ Sprawy bieżące.
7/ Zakończenie obrad.
Radni postanowili przyjąć zaproponowany porządek obrad bez zmian.
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosów „za”/
przy obecności 13-tu Radnych/
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Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Kolejną, V-tą Sesję Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Tadeusz
Leszczyński – Przewodniczący Rady Gminy.
Poinformował, że dzisiejsza sesja została zwołana ponadplanowo
w związku z pilną potrzebą podjęcia niezbędnych uchwał dla prawidłowego
funkcjonowania Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
Dla zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie transportu
sanitarnego, niezbędne jest uzupełnienie wpisu w rejestrze zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego o komórkę
organizacyjną pod nazwą „zakład transportu sanitarnego”.
Do tej pory ten zakres świadczeń zdrowotnych działał w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej. Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia nr 87 z dnia 23 grudnia ubiegłego roku zmieniło sytuacje prawną
i teraz do końca stycznia zobowiązani jesteśmy do zarejestrowania tej
komórki.
Zmiana wpisu w księdze rejestrowej wymaga zmiany Statutu Przychodni,
a to może zostać dokonane jedynie uchwałą Rady Gminy.
Kopia uchwały zostanie złożona w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim jako
załącznik do wniosku o wprowadzenie zmiany.
Termin jest bardzo krótki, a cała procedura w rejestrze też wymaga czasu
i przesłania mnóstwa papierów.
Pan Tadeusz Leszczyński – poinformował, że ze względu na niewielką ilość
punktów w porządku obrad dzisiejsze posiedzenie Rady odbywa się bez udziału
sołtysów oraz innych zwyczajowo zapraszanych na planowe sesje gości.
Prowadzący obrady powitał serdecznie Radnych Rady Gminy oraz
wszystkich zebranych, a szczególności : Panią mgr inż. Stefanię MajewskąKilkowską - Zastępcę Wójta Gminy. Poinformuję, że dzisiejsza sesja odbywa
się bez udziału Pana Wójta – Zbigniewa Szczepańskiego, który przebywa na
urlopie.
Dodatkowo powitał Panią Skarbnik Gminy, Radę Prawnego oraz
pozostałych Dyrektorów Wydziałów Urzędu i innych jednostek
organizacyjnych. W tym szczególnie Dyrektora Samodzielnej, Publicznej
Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice – Pana doktora Jana Kowalskiego.

b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji został kolejny z listy radnych - Pan Władysław
Kanikowski.
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.
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosów „za”/
przy obecności 13-tu Radnych
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Podjęcie uchwały nr V/25/11 w sprawie rozszerzenia działalności
Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
Projekt porządku obrad odczytał przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwalę nr V/25/11
z dnia 24 stycznia 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosów „za”/
przy obecności 13-tu Radnych
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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