Protokół nr XLIII/2014
z Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2014 roku

Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego w Chojnicach
i trwało od godz. 10.00 do godz. 13.30.
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.

10.

Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,
Pan mgr Piotr Stanke – Zastępca Wójta Gminy,
Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
Radne Rady Powiatu – Pani mgr Krystyna Kijek i Pani mgr
Bożena Stępień
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i Dyrektorzy Wydziałów
Urzędu Gminy,
Sołtysi Gminy Chojnice,
Przedstawiciel Izby Rolniczej – Pan Dariusz Dąbrowski
St. sierż. Pani Katarzyna Solarek - Kierownik Rewiru
Dzielnicowych
w Charzykowach
Pan mgr Marek Jefremienko – projektant Strategii Rozwoju
Gminy Chojnice.
Pani Grażynę Wera-Malatyńska - - Prezes LGR Morenka

11.

Pan mgr Mariusz Grzempa - Kierownika Oddziału Zaborskiego
Parku Krajobrazowego

12.

Media

W sesji uczestniczyli laureaci konkursu „Piękna Wieś Pomorska
2014” i „Piękna Zagroda Nierolnicza 2014”, którym to dzisiaj zostaną
uroczyście wręczone nagrody zdobyte na szczeblu gminnym.
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Obrady Sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Leszczyński, który poinformował, iż projekt porządku obrad XLIII Sesji Rady
Gminy w Chojnicach Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz
z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Poinformował, że na poprzedzających dzisiejszą sesję posiedzeniach
Komisji, wnioskowano o wprowadzenie do dzisiejszego projektu porządku
obrad dwóch dodatkowych projektów uchwał :
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 52/3, nr 52/4 nr
173/100, nr 173/83, nr 173/84, nr 173/93 i części działki nr 173/105 obręb
Nieżychowice gm. Chojnice.
oraz
- w sprawie uzgodnienia uchwały nr …/…/14 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia …… 2014 roku o zmianie uchwały Sejmiku
Województwa Pomorskiego w sprawie Zaborskiego Paku
Krajobrazowego.
Następnie poprosił Radnych o przegłosowanie, kto z nich jest za
poszerzeniem porządku obrad o te dwa dodatkowe punkty.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła poszerzony porządek obrad bez zastrzeżeń
- j e d n o g ł o ś n i e - 14 głosami „za”
Po zmianach porządek obrad sesji przedstawiał się następująco :
1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarz sesji
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2/ Interpretacje, wnioski i zapytania.
3/ Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4/ Podsumowanie Konkursu „Piękna Wieś Pomorska” i „Piękna Zagroda
Nierolnicza 2014 na szczeblu gminnym.
5/ Prezentacja Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2014-2025 .
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały nr XLIII/559/2014 w sprawie przyjęcia „Strategii
Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2014-2025”.
6/ Prezentacja Programów i środków Unijnych, z których korzystała
Gmina za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy.
7/ Podjęcie uchwały nr XLIII/560/2014 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr
2 do Porozumienia – Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji
projektu pn: ”Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”.
8/ Podjęcie uchwały nr XLIII/561/2014 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w obrębach geodezyjnych Pawłowo, Racławki, i Silno, gm.
Chojnice.
9/ Podjęcie uchwały nr XLIII/562/2014 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego terenu
w miejscowości Klawkowo, obręb geodezyjny Krojanty, gm. Chojnice.
10/ Podjęcie uchwały nr XLIII/563/2014 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działek nr 52/3, nr 52/4 nr 173/100, nr 173/83, nr 173/84, nr 173/93 i części
działki nr 173/105 obręb Nieżychowice gm. Chojnice.
11/ Podjęcie uchwały nr XLIII/564/2014 w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych
niepublicznych form wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest organ inny niż Gmina Chojnice oraz zakresu i trybu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
12/ Podjęcie uchwały nr XLIII/565/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy
na 2014 rok.
13/ Podjęcie uchwały nr XLIII/566/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIX/486/2013 Rady gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
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14/ Podjęcie uchwały nr XLIII/567/2014 w sprawie powierzenia zarządzania
gminnymi składowiskami odpadów w miejscowościach Ciechocin,
Gockowice, Chojniczki, Swornegacie Gminnemu Zakładowi Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach.
15/ Podjecie uchwały nr XLIII/568/2014 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego
programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
16/ Podjęcie uchwały nr XLIII/569/2014 w sprawie uzgodnienia zakresu
prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników
przyrody na terenie Gminy Chojnice.
17/ Podjęcie uchwały nr XLIII/570/2014- w sprawie uzgodnienia uchwały nr
…/…/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia …… 2014 roku o
zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie
Zaborskiego Paku Krajobrazowego.
18/ Odpowiedzi na interpretacje, wnioski i zapytania.
19/ Sprawy bieżące.
20/ Zakończenie obrad.

Przebieg obrad :

Ad 1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady Sesji otworzył Pan Tadeusz Leszczyński. Prowadzący obrady powitał
wszystkich zebranych, a następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy
14 Radnych.
b/ ustalenie sekretarza sesji
Sekretarzem Sesji została Pan Benedykt Jażdżewski - kolejna osoba z listy
Radnych.

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjąć protokół
z poprzedniej sesji bez odczytania stwierdzając, że był on do wglądu
w Biurze Rady i każdy z Radnych mógł się zapoznać z jego treścią.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XLII/2014
z dnia 23 maja 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
Ad 2/ Interpretacje, wnioski i zapytania.
Pan Józef Kołak - pytał jak przebiegają prace modernizacyjne sieci
kanalizacyjnej w Charzykowach.
Podzielił się również refleksją, iż po zwiedzaniu ZZO w Nowym Dworze
i po przekonaniu się tam w jakich ciężkich warunkach pracują ludzie
segregujący śmieci na taśmach, doszedł do wniosku, że przez szacunek do tych
ludzi powinniśmy zrobić wszystko, żeby tych śmieci było coraz mniej.
Uważał, iż najlepiej problem ten rozwiąże podniesienie opłaty za śmieci
zmieszane i przeznaczenie tych środków na podwyższenie wynagrodzeń
pracownikom zatrudnionym w ZZO na taśmach segregacyjnych.
Pan Zbigniew Nojman – stwierdził, iż nie podziela zdania podwyższenia
ceny śmieci niesegregowanych. Twierdząc, że lepiej skierować uwagę na dobrą
edukację. Uważał, iż wynagrodzenie pracowników ZZO, to jest już wewnętrzna
sprawa Zakładu.
Pan Józe f Kołak - odnośnie edukacji zaproponował, aby drukowa
mniej ulotek, a w zamian zorganizowa
wycieczkę do ZZO.
Ad 3/ Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Ww. Informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
(Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad 4/ Podsumowanie Konkursu „Piękna Wieś Pomorska” i „Piękna
Zagroda Nierolnicza 2014 na szczeblu gminnym.
Zanim przystąpiono do uroczystego wręczenia nagród laureatom Przewodnicząca Komisji Konkursowej – Pani Danuta Łoboda w kilku słowach
podsumowała konkurs.
Poinformowała, iż Gmina Chojnice przystąpiła do konkursu „Piękna
Wieś Pomorska 2014”, który został zorganizowany przez Województwo
Pomorskie - Departament Środowiska i Rolnictwa, Sekretariat Regionalny
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego oraz
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w kategorii
„Zagroda” (dot. zagród rolniczych) i w kategorii „Wieś”.
Do udziału w konkursie w kategorii „Zagroda” zgłoszono jedną
zagrodę, natomiast w kategorii „Wieś” zgłoszono 10 wsi z terenu gminy
Chojnice.
Laureatami konkursu zostali:
● w kategorii „Zagroda”
- I miejsce: Państwo Celina i Andrzej Jarmoch z Ogorzelin
● w kategorii „Wieś”
- I miejsce:

Chojniczki,

- II miejsce: Kłodawa,
- III miejsce: Zbeniny.
Laureaci pierwszych miejsc poszczególnych kategorii zostali zgłoszeni do
konkursu na szczeblu powiatowym, którego rozstrzygnięcie ma nastąpić do
dnia 15 lipca br.
Dodała, że Urząd Gminy w Chojnicach zorganizował również konkurs
„Piękna Zagroda Nierolnicza 2014”, który przeprowadzony został na
terenie gminy Chojnice i był rozstrzygany na szczeblu gminnym.
Do udziału w konkursie
z terenu gminy Chojnice.

zgłoszono 10 zagród nierolniczych

Laureatami konkursu „Piękna Zagroda Nierolnicza 2014” zostali:

- I miejsce: Państwo Katarzyna i Zbigniew Zielińscy z Klawkowa,
- II miejsce: Państwo Marzena i Marek Łangowscy z Angowic,
- III miejsce: Państwo Aneta i Andrzej Kujawscy z Ogorzelin.
Ponadto Komisja przyznała wyróżnienia: Państwu Danucie
i Zbigniewowi Szupke z Angowic oraz Państwu Danucie i Zbigniewowi
Leszczyńskim z Kłodawy.
Laureatom na sesji wręczono kwiaty i talony z określoną kwotą na zakup
roślin i sprzętu.
Ad 5/ Prezentacja Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2014-2025 .
Ww. Strategię omówił i multimedialnie zaprezentował Pan Marek
Jefremienko. – ekspert z zakresu budowania i wdrażania strategii, który na
zlecenie Gminy Chojnice wraz z powołanym przez Wójta Zespołem opracował
projekt Strategii Rozwoju Gminy Chojnice.
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały nr XLIII/559/2014 w sprawie przyjęcia „Strategii
Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2014-2025”.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIII/559/2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - 14 głosami „za” (przy obecności 14 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 6/ Prezentacja Programów i środków Unijnych, z których korzystała
Gmina za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy.
Wyżej wymieniony materiał informacyjny przedstawiła Pani Prezes LGR
„Morenka” – mgr inż. Grażyna Malatyńska.
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Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XLIII/560/2014 w sprawie zatwierdzenia
Aneksu nr 2 do Porozumienia – Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy
przy realizacji projektu pn: ”Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar
Funkcjonalny”.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIII/559/2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - 14 głosami „za” (przy obecności 14 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XLIII/561/2014 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w obrębach geodezyjnych Pawłowo, Racławki, i Silno, gm.
Chojnice.
Prowadzący obrady odczytał Kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIII/561/2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - 14 głosami „za” (przy obecności 14 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XLIII/562/2014 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego terenu
w miejscowości Klawkowo, obręb geodezyjny Krojanty, gm. Chojnice.
Następnie Pan Tadeusz Leszczyński zapoznał zebranych z kolejnym
projektem uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIII/562/2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku

- j e d n o g ł o ś n i e - 14 głosami „za” (przy obecności 14 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XLIII/563/2014 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działek nr 52/3, nr 52/4 nr 173/100, nr 173/83, nr 173/84, nr 173/93 i części
działki nr 173/105 obręb Nieżychowice gm. Chojnice.
Przewodniczący Rady odczytał ww. projekt uchwały, który za zgoda
Rady został wniesiony do porządku obrad jako dodatkowy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIII/563/2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - 14 głosami „za” (przy obecności 14 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XLIII/564/2014 w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych
niepublicznych form wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest organ inny niż Gmina Chojnice oraz zakresu i trybu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Przewodniczący Rady odczytał ww. projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIII/564/2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - 14 głosami „za” (przy obecności 14 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XLIII/565/2014 w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2014 rok.
Pan Tadeusz Leszczyński – zapoznał zebranych z w. projektem uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIII/565/2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - 14 głosami „za” (przy obecności 14 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XLIII/566/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIX/486/2013 Rady gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIII/566/2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - 14 głosami „za” (przy obecności 14 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XLIII/567/2014 w sprawie powierzenia
zarządzania gminnymi składowiskami odpadów w miejscowościach Ciechocin,
Gockowice, Chojniczki, Swornegacie Gminnemu Zakładowi Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach.
Z projektem kolejnej uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIII/567/2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - 14 głosami „za” (przy obecności 14 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 15/ Podjecie uchwały nr XLIII/568/2014 w sprawie zatwierdzenia
„Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy
Chojnice.

Prowadzący obrady odczytał ww. projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIII/568/2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - 14 głosami „za” (przy obecności 14 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XLIII/569/2014 w sprawie uzgodnienia
zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących
pomników przyrody na terenie Gminy Chojnice.
Następnie Pan Tadeusz Leszczyński przedstawił kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIII/569/2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - 14 głosami „za” (przy obecności 14 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XLIII/570/2014- w sprawie uzgodnienia
uchwały nr …/…/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia …… 2014
roku o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie
Zaborskiego Paku Krajobrazowego.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał ostatni już na tej sesji projekt
uchwały, który za zgoda Rady został wniesiony do porządku obrad jako
dodatkowy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIII/570/2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - 14 głosami „za” (przy obecności 14 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
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Ad 18/ Odpowiedzi na interpretacje, wnioski i zapytania.

Wójt – wyjaśniał Panu Kołakowi, :
- Pieniądze na sieć wodno-kanalizacyjną Charzykowy zostały przyznane, ale
miasto Chojnice analizuje, czy jest w stanie zapewnić udział własny w projekcie
i do tego będzie zależała realizacja inwestycji.
- Z analiz ekonomicznych wynika, iż możemy obniżyć podatek śmieciowy, ale
ostatecznie zdecyduje o tym rozstrzygnięcie przetargowe. Zdaniem Wójta cena
sieci niesegregowanych powinna zostać na obecnym poziomie tj. 15 złotych.
Ad 19/ Sprawy bieżące.
Pan Zbigniew Nojman – zwrócił się z apelem o wsparcie akcji „Zeszyt dla
Ucznia”, (podobnie jak w latach ubiegłych).
Ad 20/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął
obrady XLIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach.
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