Protokół V/2015
z V Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 roku

Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 14.00 i odbywało się
w sali nr 41 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 – Sekretarz Gminy,
3/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy,
4/ Radni Rady Powiatu,
5/ Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy,
6/ Pani st. sierż. Katarzyna Solarek – Kierownik Rewiru Dzielnicowych
w Charzykowach,
7/ Pan Dariusz Dąbrowski – Przewodniczący Izby Rolniczej,
8/ Ksiądz Kazimierz Matyja
9/ Państwo Elżbieta i Maciej Kornalewscy – projektanci m.p.z.p. Lichnowy.
9/ Sołtysi,
10/Media

Przebieg obrad:
Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 14.00 i odbywało się
w sali nr 41 Starostwa Powiatowego w Chojnicach.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną
listą obecności.
Obrady otworzyła Pani Danuta Łoboda – Przewodnicząca Rady
Gminy.
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Poinformowała, że projekt porządku obrad V Sesji Rady Gminy
w Chojnicach wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz
z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Dodała, że na posiedzeniu połączonych Komisji Rady przed sesją,
dodatkowo omawiano projekty czterech uchwał, które zostały przygotowane
przez Wydział Rolnictwa Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.
Są to uchwały w sprawach :
- sprzedaży przetargowej działek położonych w miejscowości Nowa
Cerkiew,
- wskazania przedstawiciela samorządu gminnego do składu Rady
Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
- współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy
- współpracy Wdzydzko Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka
„Morenka”
Pani Danuta Łoboda poprosiła zatem Radnych o przegłosowanie, kto jest
za wprowadzeniem tych czterech spraw do porządku obrad sesji.
Zgłoszony wniosek został przyjęty przez Radnych
- jednołośnie Dodała również, że na wczorajszym posiedzeniu połączonych Komisji
zaproponowano, aby wykreślić znajdujący się pod numerem 17 dzisiejszego
porządku obrad projekt uchwały nr V/83/2015 w sprawie sprzedaży
przetargowej działki położonej w miejscowości Ogorzeliny. Członkowie
połączonych Komisji byli bowiem zdania, żeby jeszcze przemyśleć możliwość
zagospodarowania stawu na nieużytki dla potrzeb sołectwa Ogorzeliny.
Następnie prowadząca obrady poddała tę sprawę pod głosowanie.
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 sesji przedstawiał się następująco:
1/ Sprawy porządkowe.
a/ otwarcie sesji,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Podjęcie uchwały Nr V/70/2015 w sprawie nadania tytułu
„Zasłużony Obywatel gminy Chojnice”.
4/ Informacja z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
5/ Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
a/ wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
c/ dyskusja
d/ Podjęcie uchwały nr V/71/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok
e/ Podjęcie uchwały nr V/72/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego za 2014 rok
f/ Podjęcie uchwały nr V/73/2015 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Chojnice za 2015 rok
6/ Informacja z działalności Samodzielnej, Publicznej Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice.
7/ Podjęcie uchwały nr V/74/2015 uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice za 2014 rok.
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8/ Podjęcie uchwały nr V/75/2015 w sprawie ustalenia wysokości składki
członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności” na 2015
rok.
9/ Podjęcie uchwały nr V/76/2015 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
10/ Podjęcie uchwały nr V/77/ 2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy na
2015 rok.
11/ Podjęcie uchwały nr V/78/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr II/10/2014
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.
12/ Podjęcie uchwały nr V/79/2015 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do
Porozumienia –Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji
projektu pn.: „Chojnicko –Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”.
13/ Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy
Chojnice.
14/ Podjęcie uchwały V/80/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przejęcie przez Gminę Chojnice od Stowarzyszenia R.O.D. „Zacisze”
w Charzykowach sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie R.O.D.
„Zacisze” w Charzykowach.
15/ Podjęcie uchwały nr V/ 81/2015 w sprawie wykupu działki
w miejscowości Ogorzeliny.
16/ Podjęcie uchwały nr V/82/2015 w sprawie wykupu działek położonych
w miejscowości Ogorzeliny.
17/ Podjęcie uchwały nr V/83/2015 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki położonej w miejscowości Ogorzeliny.
18/ Podjęcie uchwały nr V/84/2015 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działki położonej w miejscowości Ogorzeliny.
19/ Podjęcie uchwały nr V/85/2015 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Płęsno.

20/ Podjęcie uchwały nr V/86/2015 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących
obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem
oddziaływania dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ostrowite w gminie
Chojnice.
21/ Podjęcie uchwały nr V/87/2015 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących
obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania
dla fragmentów obrębów geodezyjnych Nowy Dwór, Lichnowy, Ogorzeliny,
Sławęcin w gminie Chojnice.
22/ Podjęcie uchwały nr V/88/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Lichnowy, gm.
Chojnice.
23/ Podjęcie uchwały nr V/89/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Swornegacie, gm. Chojnice .
24/ Podjęcie uchwały nr V/90/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Swornegacie gm. Chojnice.
25/ Podjęcie uchwały nr V/91/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Swornegacie ”Psia Góra”, gm. Chojnice.
26/ Podjęcie uchwały nr V/92/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Ostrowite, wieś Nowe Ostrowite, gm. Chojnice.
27/ Podjęcie uchwały nr V/93/2015 w sprawie sprostowania oczywistego
błędu pisarskiego w uchwale Nr IV/52/2015 Rady Gminy w Chojnicach
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lipienice.
28/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
29/ Sprawy bieżące.
30/ Zakończenie obrad.
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dalszy przebieg obrad :

b/ ustalenie sekretarza sesji:
Prowadząca obrady - poinformowała, że sekretarzem sesji jest kolejna
osoba z listy radnych obecna na dzisiejszej Sesji - Pan Benedykt Jażdżewski
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady - Gminy zaproponowała 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 IV/2015
z dnia 27 marca 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Robert Piesik – nawiązał do nadesłanej niedawno pisemnej, bardzo
lakonicznej odpowiedzi dwóch operatorów na temat problemów
z zasięgiem sieci telefonicznych. Wyjaśniają, że telefon komórkowy jest
telefonem przenośnym i nie można go traktować jako stacjonarnego.
Utrzymują, że badali jakość usług na terenie Chojnic i nie zauważyli jakichś
większych niedogodności. Pan Piesik - prosił, żeby zorganizować
z operatorami spotkanie i wytłumaczyć im, że zakłócenia występują na
terenie gminy Chojnice, a nie na terenie miasta.
Pani Ewa Pruska – podziękowała Doktorowi Kowalskiemu za
przeprowadzony remont w Ośrodku w Lichnowach.
Pan Jaroslaw Kurek – mówił o konieczności zmiany ograniczenia szybkości
na terenie miejscowości Chojniczki z obecnego 40 km/h do 50 km/h.
Ad 3/ Podjęcie uchwały Nr V/70/2015 w sprawie nadania tytułu
„Zasłużony Obywatel gminy Chojnice”.

Pani Danuta Łoboda - poinformowała zebranych, że zgodnie
z przepisami art. 18 ust.2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy nadawanie tytułu
zarówno Honorowego jak i Zasłużonego Obywatela Gminy Chojnice.
Godność tą Rada Gminy nadaje osobom niezwykłym. Uznanym autorytetom,
jednostkom kreującym pozytywne wartości społeczne i moralne stanowiące
wzorzec do naśladowania.
W naszej gminie listę osób należących do tego szacownego grona otwiera
Pani Kazimiera Szark, która w 2013 roku otrzymała tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Chojnice. Jest to pierwszy tego typu tytuł nadawany
w Gminie Chojnice po 1990 roku.
Na dzisiejszej sesji zamierzamy nadać pierwszy w historii naszej gminy
tytuł Zasłużonego Obywatela Gminy Chojnice księdzu kanonikowi
Kazimierzowi Matyja zamieszkałemu w miejscowości Ciechocin.
Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił Wójt Gminy Chojnice.
Uzasadnieniem dla nadania tego tytułu jest dotychczasowa długoletnia
i godna najwyższego uznania działalność księdza Kazimierza na rzecz
lokalnego środowiska, liczne inicjatywy społeczne i ogromne zaangażowanie
w wszechstronne wychowanie młodzieży ze środowisk wiejskich i promocji
naszej gminy. Zarówno Mieszkańcy Gminy, jak i my - przedstawiciele
lokalnego samorządu możemy być dumni, iż mamy wśród nas Osobę, która
zasługuje na tak zaszczytny tytuł.
Następnie Pani Danuta Łoboda odczytała projekt Uchwały w sprawie
nadania tytułu „Zasłużonego Obywatela gminy Chojnice, wraz z szczegółowym
uzasadnieniem, w celu przybliżenia zebranym niezwykłej sylwetki księdza
kanonika Kazimierza Matyja - nominowanego do tego zaszczytnego tytułu.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/71/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ksiądz Matyja – przyznał, że jest bardzo wzruszony, a jednocześnie
szczęśliwy. Odnośnie odczytanej długiej lisy swoich zasług powiedział, iż na
pewno nie udało by się zrobić tak wielu rzeczy, gdyby nie pomoc wielu ludzi
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dobrej woli. Przytoczył w tym miejscu łacińską sentencję, która po
przetłumaczeniu brzmi: „Jeśli nie pomoże gromada szczęśliwych ludzi, to
nawet Herkules nie pomoże”. Oficjalnie podziękował tym wszystkim, którzy
zaangażowali się w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Wymienił tu
nazwisko byłej Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Pani
Elżbiety Opieli, Pani Dyrektor Szkoły w Ostrowitem – Barbary Markowskiej,
Wspomniał między innymi o zaangażowaniu Państwa Cybulskich, Majerów
i Misztalów. Bardzo podziękował za wkład pracy Pani Violettcie Rossek.
Podziękował również swoim przyjaciołom ze Starogardu.
Ad 4/ Informacja z działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
Wyżej wymienioną informację przedstawił Radnym Wójt Gminy
Chojnice.
Ad 5/ Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014
rok.
Prowadząca obrady - Pani Danuta Łoboda podkreśliła, że przyjęcie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok jest najważniejszym
tematem dzisiejszego posiedzenia Rady Gminy. Za chwilę Radni ocenią w jaki
sposób w minionym roku była prowadzona gospodarka finansowa w ramach
przyjętego budżetu gminy, ze szczególnym uwzględnieniem stanu wydatków
zrealizowanych w stosunku do zaplanowanych.
Zaznaczyła, że Radni otrzymali materiały sesyjne zgodnie z obowiązkiem
ustawowym na 14 dni przed sesją. Były one szczegółowo analizowane na
posiedzeniach merytorycznych Komisji, a zwłaszcza przez Komisję Rewizyjną.
Do omawianych na Komisjach materiałów uwag nie zgłaszano,
a na zadawane w trakcie analizy przez Radnych pytania na bieżąco odpowiadała
Pani Skarbnik Gminy.
Prowadząca obrady Pani Danuta Łoboda - podkreśliła, że Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2014 rok zostało przyjęte przez
wszystkie stałe Komisje Rady Gminy w Chojnicach.

a/ Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Pana Tadeusza
Stelmaszyka

b/ Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RG o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Tadeusz Stelmaszyk zapoznał zebranych z treścią Uchwały nr 032/g217/R/III/15 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 marca
2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Chojnice za 2014rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
i objaśnieniami.
Poinformował, że w dniu 16 marca 2015 roku wpłynęły do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku następujące Zarządzenia Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 marca 2015 r.:
- Nr F/19/2015 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Chojnice za 2014 rok,
- Nr F/20/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów
finansowych za 2014 rok (Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach).
– Nr F/21/2015 w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy
Chojnice za 2014 rok, tj. w terminie określonym w art. 267 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok zostało opracowane w dwóch
częściach: opisowej i tabelarycznej. W części pierwszej, opisowej Wójt
przedstawił wykonanie wydatków odnosząc się głównie do wybranych zadań
inwestycyjnych i remontowych zrealizowanych w 2014 roku. Drugą częścią
sprawozdania są zestawienia tabelaryczne zawierające wykonanie dochodów
budżetowych wg działów i źródeł ich pochodzenia oraz wydatków
budżetowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.
W pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono realizację
programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej. Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie obraz
zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu, jak również spełnia
wymagania określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach
publicznych. Pozwala również ustalić jakie zadania zostały w ciągu roku
zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono.
Przedstawiono ponadto informację o stanie zobowiązań i należności miny oraz
wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach
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i samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. Badając pod
względem formalno prawnym sprawozdania o dochodach i wydatkach
budżetowych, nadwyżce/deficycie jednostki samorząd 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 Skład Orzekający stwierdził, że zostały one
sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej oraz
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora
finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
Na podstawie powyższych sprawozdań Skład Orzekający ustalił, że :
- dochody wykonano w kwocie 60.238.757,61 zł, co stanowi 94,6% planu,
w tym: dochody bieżące w kwocie 55.109.558,96 zł (101,0% planu) oraz
dochody majątkowe w wysokości 5.129.198,65 zł (56,1% planu).
- wydatki ogółem wykonano w kwocie 65. 110.037, 95 zł, co stanowi
89,0% planu, w tym : wydatki bieżące w kwocie 50.034.769,29 zł (93,3%
planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości 15.075.268,66 zł ( 77,0% planu).
- deficyt budżetu za 2014 rok wyniósł 4.871.280, 34 zł.
- dług publiczny na koniec 2014 r. obejmujący zobowiązania z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł 34.703.670 zł i stanowi 57,61%
wykonanych dochodów ogółem.,
- udzielone poręczenia na koniec 2014 roku wynoszą 7. 626.705 zł.,
- stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na
koniec 2014 r. wyniósł 5.552.569 zł i w stosunku do stanu na koniec 2013 r.
wzrósł o 20,56%. Na koniec 2014 roku gminna komisja kultury oraz
samodzielna publiczna przychodnia nie posiadały zobowiązań wymagalnych.
Wydając powyższą opinię Skład Orzekający stwierdził, że wykonane na koniec
2014 roku wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych
dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetowa z lat ubiegłych
i wolne środki, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z treści art. 242
ust.2 ustawy o finansach publicznych.
Informacja o stanie mienia komunalnego gminy zawiera dane wymagane
postanowieniami art. 267 ust.1 pkt. 3 ww. ustawy o finansach publicznych.
Wykaz mienia obrazuje stan majątku jaki gmina posiada, jego wartość
i zmiany w stanie mienia oraz dochody wykonane z tego tytułu w roku
2014. W wyniku analizy porównawczej zaprezentowanych danych
w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie

na 2014 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach
budżetowych Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę na zgodność
kwot planowanych i wykonanych.
Pan Tadeusz Stelmaszyk - odczytał zebranym treść wniosku Komisji
Rewizyjnej, który został skierowany do Rady Gminy w Chojnicach w dniu
9 kwietnia 2015 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
w Chojnicach za 2014 rok.
Pan Stelmaszyk - poinformował, że Komisja Rewizyjna po
przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu jak
również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Chojnice
za 2014 rok oraz po analizie informacji o stanie mienia Gminy Chojnice nie
zgłosiła uwag do żadnego z tych dokumentów. Było to jednoznaczne z
wyrażeniem pozytywnej opinii o realizacji budżetu oraz skuteczności działań
podjętych przez Wójta Gminy w roku 2014.
Zdaniem Komisji Wójt Gminy przy realizacji ubiegłorocznego budżetu kierował
się zasadą gospodarności, celowości, legalności i rzetelności
w gospodarowaniu środkami publicznymi.
W wyniku przeprowadzonych analiz i kontroli Komisja Rewizyjna
sformułowała opinię o wykonaniu budżetu za 2014 rok, w której zawarła szereg
ustaleń w tym zakresie i postanowiła wystąpić z wnioskiem o udzielenie
Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - zapoznał zebranych
z treścią kolejnej uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku Nr 066/g217/A/III/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku
– opiniującej pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
w Chojnicach w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 rok.
Poinformował, że z przesłanej przez RIO opinii wynika, iż Komisja
Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach w sposób prawidłowy dokonała analizy
wykonania budżetu za 2014 rok. Przeanalizowała sprawozdanie finansowe
sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., - bilans z wykonania budżetu Gminy
Chojnice za 2014 rok. Dodatkowo członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali
się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu,
oraz analizowali informację o stanie mienia gminy Chojnice na dzień
31 grudnia 2014 roku. Komisja przeprowadziła ponadto trzy własne kontrole
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w zakresie realizacji inwestycji gminnych.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zaplanowane dochody zostały wykonane
w kwocie 60.238.758 zł, co stanowi 94,6%. W tym : - dochody bieżące w
kwocie 55.109.559 zł (101,0% planu) - dochody majątkowe kształtowały się
w wysokości 5.129.199 zł (56,1% planu),- wydatki bieżące ogółem wykonano
w kwocie 65.110.038 zł, co stanowi 88,9% planu, w tym : wydatki bieżące
w kwocie 50.034.770 zł (93,3% planu) oraz wydatki majątkowe w wysokości
15.075.269 zł (77,0% planu).
W wyniku przeprowadzonych analiz i kontroli Komisja Rewizyjna (w pełnym
składzie osobowym) sformułowała opinię o wykonaniu budżetu za 2014 rok
i postanowiła wystąpić z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej uznał, że Komisja
Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach wywiązała się z obowiązku
nałożonego na nią postanowieniem art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym. Dokonała ona bowiem analizy wykonania budżetu,
w wyniku czego sformułowała opinię na powyższy temat oraz wniosek
w sprawie absolutorium dla Wójta za 2014 rok. Swoją opinię Komisja oparła na
podstawie opracowań i dokumentów sporządzonych przez Wójta jak również
przeprowadzonych przez siebie kontrolach.
Podkreślił, że pozytywna ocena działań Wójta w zakresie realizacji budżetu,
dokonana przy uwzględnieniu kryterium legalności, celowości i gospodarności,
uzasadnia treść wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
Następnie Pan Tadeusz Stelmaszyk w imieniu Komisji Rewizyjnej
na podstawie zebranych materiałów wynikających ze sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz
sprawozdania finansowego za 2014 rok wniósł o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy za 2014 rok.
Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
podziękował Panu Wójtowi – Zbigniewowi Szczepańskiemu za dotychczasową
pracę i duże zaangażowanie przy rozwiązywaniu trudnych problemów Gminy
Chojnice.
c/ dyskusja
Dyskusji nie było.

Pani Danuta Łoboda zauważyła, że materiały dotyczące Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok zostały dostarczone Radnym w
ustawowym terminie 14 dni przed sesją. W związku z tym Radni mieli
możliwość zapoznania się z ich treścią, dodatkowo były ono szczegółowo
analizowane na posiedzeniach Komisji przed sesją, gdzie można było wyjaśniać
wszelkie wątpliwości i kierować pytania bezpośrednio do Pani Skarbnik.
Pani Przewodnicząca Rady wyraziła swoje przekonanie, że prawdopodobnie
stąd wynika brak dyskusji na sesji nad tym zagadnieniem.
d/ podjęcie uchwały nr V/71 /2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok,
Następnie Pani Danuta Łoboda - odczytała projekt uchwały Rady
Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 rok.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/71/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za” przy obecności 13 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
e/ podjęcie uchwały nr V/72/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego za 2014 rok
Projekt ww. uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/72/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za” przy obecności 13 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
f/ podjęcie uchwały nr V/73/2015 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Chojnice za 2014 rok.
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Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/73/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za” przy obecności 13 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Informacja z działalności Samodzielnej, Publicznej Przychodni
Wiejskiej Gminy Chojnice.
Pani Danuta Łoboda zaznaczyła, iż wyżej wymieniona informacja była
szczegółowo zaprezentowana i omawiana na posiedzeniach Komisji przez
Dyrektora Przychodni – Pana Doktora Jana Kowalskiego.
Nie widziała zatem potrzeby, aby analizować ją ponownie na dzisiejszej sesji.
Rada Gminy przyjęła ww. informację
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za” /
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr V/74/2015 uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice za 2014 rok.
Projekt ww. uchwały odczytała Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/74/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr V/75/2015 w sprawie ustalenia wysokości
składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności”
na 2015 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z projektem ww.
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/75/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr V/76/2015 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Pani Danuta Łoboda – odczytała kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/76/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /3 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr V/77/ 2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy
na 2015 rok.
Prowadząca obrady odczytała kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/77/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad 11/ Podjęcie uchwały nr V/78/2015 w sprawie zmiany Uchwały nr
II/10/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytała Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/78/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami ”za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr V/79/2015 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4
do Porozumienia –Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji
projektu pn.: „Chojnicko –Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”.
Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała zebranych z projektem ww.
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/79/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /13 głosami ”za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 13/ Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy
Chojnice.
Pani Danuta Łoboda poinformowała, że na podstawie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy corocznie przeprowadzić
analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Niezbędne informacje
z danego zakresu zostały przedstawione Radnym w materiałach sesyjnych
i były wyjaśniane na posiedzeniach Komisji, które poprzedziły dzisiejszą sesję.
Dodała również, że ustawodawca nie przewiduje podejmowania uchwały
w tym zakresie.

Rada Gminy przyjęła
wyżej wymienioną analizę
- j e d n o ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
Ad 14/ Podjęcie uchwały V/80/2015 w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przejęcie przez Gminę Chojnice od Stowarzyszenia R.O.D.
„Zacisze” w Charzykowach sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie
R.O.D. „Zacisze” w Charzykowach.
Pani Danuta Łoboda - odczytała kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/80/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr V/ 81/2015 w sprawie wykupu działki
w miejscowości Ogorzeliny.
Projekt ww. uchwały odczytała Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/81/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 16/ Podjęcie uchwały nr V/82/2015 w sprawie wykupu działek
położonych w miejscowości Ogorzeliny.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła zebrany przedmiotowy projekt
uchwały.
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Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/82/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr V/83/2015 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki położonej w miejscowości Ogorzeliny.
Pani Danuta Łoboda - odczytała kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/83/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr V/84/2015 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Ogorzeliny.
Prowadząca obrady odczytała kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/84/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr V/85/2015 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Płęsno.
Projekt kolejnej uchwały odczytała Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/85/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr V/86/2015 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących
obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem
oddziaływania dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ostrowite w gminie
Chojnice.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/86/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr V/87/2015 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących
obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem
oddziaływania dla fragmentów obrębów geodezyjnych Nowy Dwór,
Lichnowy, Ogorzeliny, Sławęcin w gminie Chojnice.
Pani Danuta Łoboda - odczytała kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/87/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad 22/ Podjęcie uchwały nr V/88/2015 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości
Lichnowy, gm. Chojnice.
Pani Danuta Łoboda - poinformowała, że na Komisji Oświaty Kultury,
Sportu i Turystyki, Radni mieli wątpliwości, co do odrzuconej uwagi Pani
Ollik w zakresie projektowanej drogi wewnętrznej przebiegającej przez jej
działkę. Ponadto wątpliwości budził obszar ochrony ruralistycznego układu
wsi Lichnowy, w którym są ograniczone możliwości dla nowej zabudowy
i przebudowy istniejących budynków.
Zdaniem członków Komisji wyjaśnienia wymaga również kwestia tworzenia
zieleni ogrodowej ZO na prywatnych działkach wzdłuż działek
mieszkaniowo-usługowych.
Ponadto poinformowała, że w dniu wczorajszym otrzymała pismo Pana
Sławomira Łoniewskiego zam. w Lichnowach z prośbą o udzielenie Mu
prawa zabrania głosu na sesji bezpośrednio przed uchwaleniem uchwały
nr V/88/2015. Wnioskodawca uzasadniał to tym, iż wyżej wymieniony plan
zagospodarowania przestrzennego dotyczy bezpośrednio Jego gospodarstwa,
a tym samym blokuje modernizację oraz rozbudowę.
Następnie Pani Danuta Łoboda poprosiła Pana Łoniewskiego o zabranie
głosu
Pan Sławomir Łoniewski - Odniósł się do ruralistycznej zabudowy wsi
Lichnowy. Twierdząc, ze zabudowa historyczna w Lichnowach nie ma nic
wspólnego ze stanem obecnym.
Zwrócił uwagę, że na tym terenie powstanie układ ruralistyczny, to o tym co się
tam będzie znajdowało, będzie decydował konserwator zabytków i stawiał
ograniczenia. Żeby wyciąć drzewko, o zezwolenie konserwatora zabytków
trzeba będzie się pytać, jak również o posadzenie drzewka. Gmina także będzie
musiała pytać się konserwatora, jeśli będzie chciała zrobić tam drogę asfaltową
albo polbruk. W tej chwili jest tam droga polna. Jeśli ZGM-y będą chcieli
zmienić rury, będą musieli się pytać konserwatora zabytków. To jest naprawdę
wielki problem dla mieszkańców i przyszłości gminy. W tej chwili brzmi to
niewinnie, jakiś tam układ historyczny. Chodzi mi konkretnie o część działki
306/4. Według mnie jedyną zabudową historyczną jest kościół i plebania.
Ja na swoim terenie przewiduję przebudowę istniejącego magazynu, w dalszą
stronę . W tym momencie muszę mieć dwa różne projekty, muszę się starać

o dwa różne zezwolenia, o różnej długości, bo tam jest 12 metrów zabudowy
historycznej. Według mnie jedyną zabudową historyczną jest jedynie kościół
i plebania. To są dwa budynki historyczne, które mają ponad sto lat.
Druga sprawa nawet nie zwróciłem uwagi prędzej paragraf 36 punkt 3 podpunkt
2, również w drugiej części działki tam gdzie nie ma zabudowy historycznej,
paragraf 36 punkt 3 podpunkt 2, zakaz chowu i hodowli zwierząt. To jest działka
rolna, ja jestem rolnikiem, w tej chwili moja produkcja to jest produkcja
roślinna, ale mam 12 kur i 5 królików, po uchwaleniu tego punktu będę musiał
te kury i króliki zlikwidować. Będę miał zakaz na tej działce hodować kury,
proszę o wykreślenie również tego punktu, dziękuję.”
Pan Kornalewski – powiedział, że każdy plan miejscowy jest oparty o ustawę
o planowaniu przestrzennym. Zwrócił uwagę, że na początku procedury
tworzenia planu osoby zainteresowane mogą składać wnioski. Prowadzenie
hodowli wśród zabudowy mieszkaniowej jest raczej uciążliwe. Stwierdził, że
3.000 m dla kilku kur to nie jest mała działka. Zwrócił uwagę, że jest to strefa
ochrony, a plan miejscowy musi być zgodny ze Studium.
Dyrektor Stormann – stwierdził, że tak zaproponowany plan nie będzie
blokował, ale dyscyplinował.
Pani Danuta Łoboda - w związku z nieuwzględnieniem przez Wójta części
uwag wniesionych podczas wyłożenia planu do publicznego wglądu przez
zainteresowanych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w miejscowości Lichnowy, przed
przystąpieniem do odczytania uchwały poddam pod głosowanie
nieuwzględnione uwagi wraz ze stanowiskiem Wójta, jednocześnie informuję,
że w przypadku uwzględnienia uwag uchwała nie będzie przedmiotem
głosowania na dzisiejszym posiedzeniu:
Prowadząca obrady przedstawiała kolejno nieuwzględnione uwagi wraz
z rozstrzygnięciami:
1)TREŚĆ UWAGI Pani Teresy Marii Ollik do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu planu w dniach 16.06.2014-11.07.2014: Zainteresowana
w odniesieniu do działki nr 308/2 w Lichnowach oznaczonej w planie
symbolem 38RM, 39ZP, 42KDW, 40WS i położonej w strefie ochrony
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historycznego układu ruralistycznego wsi Lichnowy dla terenu 38RM, wnosi o
zmianę ustaleń projektu planu w zakresie:
1.

usunięcia „strefy ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi
Lichnowy” w terenie 38RM,

2.

zmianę przeznaczenia części działki z terenu komunikacji drogi
wewnętrznej 42KDW i zakwalifikowanie jej jako terenu zabudowy
mieszkaniowo-usługowej.

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA GMINY CHOJNICE: uwaga
nieuwzględniona
UZASADNIENIE:
Nieruchomość obejmująca działkę nr 308/2 położona jest na terenie:
1.

strefy ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi Lichnowy dla
terenu 38RM; Strefa ta obejmuje oprócz terenu 38RM również teren
46RM oraz część terenu 26KDL oraz część wsi Lichnowy poza obszarem
objętym planem,

2.

38RM przeznaczonym pod zabudowę zagrodową w gospodarstwie
rolnym, hodowlanym, ogrodniczym,

3.

42KDW przeznaczonym na cele komunikacji drogę wewnętrzną.

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
Strefa ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi Lichnowy
obejmująca układ ruralistyczny wraz z niektórymi budynkami jest zgodna z
obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chojnice oraz aktami prawnymi z zakresu ochrony
zabytków tj: Gminną Ewidencją Zabytków, Programem ochrony zabytków,
wojewódzką ewidencją zabytków. Faktycznie jest to teren historycznego układu
ruralistycznego wsi, czyli jej najstarszego założenia skoncentrowanego wokół
Kościoła. W zakresie przeznaczenia terenu przyjęto zasadę, że zabudowa objęta
układem ruralistycznym powinna zachować swoją historyczną tożsamość.
Zasięg strefy ochrony oraz ustalenia zawarte w projekcie planu zostały
uzgodnione w trybie art. 17 ust. 7 pkt b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) z
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wskazane zasady
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury zostały
wypracowane wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku.

Przyjęto zasadę w rozwiązaniach projektowych, że każda
nowowydzielona działka budowlana oraz tereny zieleni publicznej powinny
mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej, a układ
komunikacyjny powinien spełnić właściwe parametry wynikające z przepisów
Ustawy o drogach publicznych, w tym szerokość drogi musi być adekwatna do
przeznaczenia terenów sąsiadujących (zapewnić swobodny przejazd pojazdów
osobowych, ciężarowych, pojazdów rolniczych czy pojazdów innych służb).
Tym samym wskazany przebieg drogi wewnętrznej 42KDW zapewnić ma
właściwą obsługę komunikacyjną sąsiednich działek budowlanych oraz
możliwość przeprowadzenia sieci infrastruktury technicznej. Planowana droga
powinna obsłużyć nowowydzielone działki budowlane nie tylko po podziale
działki ewidencyjnej nr 308/2, ale też działek nr 307 i nr 306/4. Uważamy, że
nie stanowi to nadużycia i wyważony został interes nie tylko właścicieli działek,
ale również publiczny gminy Chojnice, która powinna zapewnić budowę
infrastruktury technicznej dla obsługi działek budowlanych w pasie drogi
wewnętrznej. Planowa droga wewnętrzna KDW nie ogranicza
zagospodarowania działki nr 308/2 zgodnie z ustaleniami projektu planu
miejscowego, na której będą mogły powstać cztery działki budowlane
przeznaczone na cele mieszkaniowe, usługowe, a więc służące mieszkańcom
wsi.
Pozostawia się bez zmian w projekcie planu:
1) zasięg strefy ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi Lichnowy;
2) przebieg i szerokość drogi wewnętrznej w terenie 42KDW.
Dokonane zmiany w projekcie planu wynikające z uzgodnienia
z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków – aktualnie
obowiązujące ustalenia:
1) wykreślone zostały wskazane jako budynki o wartościach historycznokulturowych przy ulicy Szkolnej,
2) wprowadzono dodatkowy zapis do ustaleń planu, że należy zachować
zasadniczą bryłę budynku i spadzisty kształt dachu oraz dopuszcza się
rozbiórkę, odbudowę budynków.
Głosowanie o sposobie rozpatrzenia w/w uwagi Pani Teresy Marii Ollik:
12 głosów
1 głos

za nieuwzględnieniem uwagi
wstrzymujący
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2)TREŚĆ UWAGI Pana Sławomira Łoniewskiego do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu w dniach 16.06.2014-11.07.2014:
Zainteresowany w odniesieniu do części działki nr 306/4 w Lichnowach
oznaczonej w planie symbolem 38RM i położonej w strefie ochrony
historycznego układu ruralistycznego wsi Lichnowy wnosi o zmianę ustaleń
projektu planu w zakresie:
a) usunięcia oznaczenia „strefy ochrony historycznego układu ruralistycznego
wsi Lichnowy” jako błędnego, ponieważ obecna zabudowa na tym terenie nie
ma powiązania z zabudową historycznego układu ruralistycznego.
ROZSTRZYGNIĘCIE Wójta Gminy Chojnice: uwaga nieuwzględniona.
UZASADNIENIE:
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga:
Nieruchomość obejmująca część działki nr 306/4 położona jest na terenie
oznaczonym symbolem 38RM przeznaczonym na cele zabudowy zagrodowej w
gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz w strefie ochrony
konserwatorskiej, tj. strefie ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi
Lichnowy. Strefa ta obejmuje oprócz terenu 38RM również teren 46RM oraz
część 26KDL oraz część wsi Lichnowy poza obszarem objętym planem.
Uzasadnienie przyjętych rozwiązań w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
Strefa ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi Lichnowy
obejmująca układ ruralistyczny wraz z niektórymi budynkami jest zgodna z
obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chojnice oraz aktami prawnymi z zakresu ochrony
zabytków tj: Gminną Ewidencją Zabytków, Programem ochrony zabytków,
wojewódzką ewidencją zabytków. Faktycznie jest to teren historycznego układu
ruralistycznego wsi, czyli jej najstarszego założenia skoncentrowanego wokół
Kościoła. W zakresie przeznaczenia terenu przyjęto zasadę, że zabudowa objęta
układem ruralistycznym powinna zachować swoją historyczną tożsamość.
Zasięg strefy ochrony oraz ustalenia zawarte w projekcie planu zostały
uzgodnione w trybie art. 17 ust. 7 pkt b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) z
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wskazane zasady
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury zostały
wypracowane wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku.

Pozostawia się bez zmiany w projekcie planu: zasięg strefy ochrony
historycznego układu ruralistycznego wsi Lichnowy.
Głosowanie o sposobie rozpatrzenia uwagi Pana Sławomira Łoniewskiego:
10 głosów za nieuwzględnieniem uwagi
3 głosy wstrzymujące
3)TREŚĆ UWAGI Państwa Gabrieli i Przemysława Graczyk do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu w dniach 16.06.201411.07.2014: Zainteresowani w odniesieniu do działki nr 92/17 w Lichnowach
oznaczonej w planie symbolem 9MN graniczącą z drogą wewnętrzną 2KDW
wnoszą o zmianę ustaleń projektu planu w zakresie:
a) zwężenia drogi 2KDW z planowanych 10,0m na 8,0m i powiększenia terenu
9MN celem wybudowania w przyszłości garażu na działce nr 92/17.
ROZSTRZYGNIĘCIE Wójta Gminy Chojnice: uwaga nieuwzględniona.
UZASADNIENIE:
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga:
Nieruchomość obejmująca działkę nr 92/17 położona jest na terenie
oznaczonym symbolem 9MN przeznaczonym na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Sąsiedni teren 2KDW znajduje się na działce nr 92/19 będącej
własnością Gminy Chojnice. W terenie 9MN wyznaczone zostały linie
zabudowy, w tym od strony planowanej drogi 2KDW wyznaczono maksymalną
nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4m. Teren planowanej drogi
2KDW ma szerokość 10m.
Przyjęte rozwiązania nie umożliwiają budowy garażu
dwustanowiskowego na działce nr 92/17.
Uzasadnienie przyjętych rozwiązań w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
Planowana droga 2KDW ma wskazaną szerokość 10m, i ma stanowić
dojazd do terenu 1RM (przeznaczonego na cele zabudowy zagrodowej w
gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych) oraz terenu 12US/ZP
(terenów sportu i rekreacji z zielenią). Szerokość drogi 10m jest optymalna dla
dojazdu do tych terenów i jest to ważny interes publiczno-prawny, aby
ustanowić drogę o szerokości 10m, zwłaszcza że działka nr 92/19 jest
własnością gminy i w pierwszej kolejności powinna być przeznaczona na cele
publiczne.
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Przyjęto zasadę w rozwiązaniach projektowych, że każdą
nowowydzieloną działką budowlaną oraz tereny zieleni publicznej powinny
mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej, a układ
komunikacyjny powinien spełnić właściwe parametry wynikające z przepisów
Ustawy o drogach publicznych, w tym szerokość drogi musi być adekwatna do
przeznaczenia terenów sąsiadujących (zapewnić swobodny przejazd pojazdów
osobowych, ciężarowych, pojazdów rolniczych czy pojazdów innych służb).
Pozostawia się bez zmiany w projekcie planu: szerokość drogi 2 KDW
wynosząca 10,0m (na działce ewidencyjnej nr 92/19 własność Gmina Chojnice).
Głosowanie o sposobie rozpatrzenia uwagi Państwa Gabrieli
i Przemysława Graczyk:
12 głosów
1 głos

za nieuwzględnieniem uwagi
wstrzymujący

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że ww. uwagi zostały
nieuwzględnione, a zatem Rada Gminy w Chojnicach podtrzymała stanowisko
Wójta.
Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem całej uchwały.
Prowadząca obrady odczytała kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/88/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 23/ Podjęcie uchwały nr V/89/2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu obrębu geodezyjnego Swornegacie, gm. Chojnice .
Projekt kolejnej uchwały odczytała Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/89/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 24/ Podjęcie uchwały nr V/90/2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu obrębu geodezyjnego Swornegacie gm. Chojnice.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/90/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 25/ Podjęcie uchwały nr V/91/2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu obrębu geodezyjnego Swornegacie ”Psia Góra”, gm. Chojnice.
Pani Danuta Łoboda - odczytała kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/91/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 26/ Podjęcie uchwały nr V/92/2015 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu obrębu geodezyjnego Ostrowite, wieś Nowe Ostrowite, gm.
Chojnice.
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Prowadząca obrady odczytała kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/92/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 27/ Podjęcie uchwały nr V/93/2015 w sprawie sprostowania oczywistego
błędu pisarskiego w uchwale Nr IV/52/2015 Rady Gminy w Chojnicach
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lipienice.
Projekt kolejnej uchwały odczytała Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr V/93/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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