Protokół Nr XXVI/2021
z XXVI sesji Rady Gminy w Chojnicach
odbytej w dniu 27 sierpnia 2021 r. w godz. 10:00 do 13:00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach
- sala konferencyjna nr 41

Ad.l a)
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Ryszard Kontek otworzył obrady XXVI sesji Rady
Gminy w Chojnicach. Przypomniał, że w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi
ograniczeniami dzisiejsza sesja, odbywa się bez udziału sołtysów, a ilość osób biorących udział
w
obradach
jest
ograniczona
do
niezbędnego
minimum.
Przebieg sesji jest na bieżąco transmitowany i rejestrowany za pomocą elektronicznych
nośników przekazu.
W sesji wzięli udział radni. Wójt Gminy i osoby niezbędne do prawidłowego przebiegu obrad.
Powitał wszystkich radnych. Wójta Gminy Chojnice Zbigniewa Szczepańskiego, a także
wszystkich, którzy są zainteresowani obradami, mieszkańców gminy Chojnice, oglądających
przebieg sesji za pomocą elektronicznych nośników przekazów, media.
O konieczności i terminie zwołania sesji radni zostali powiadomieni z regulaminowym
wyprzedzeniem.
Potwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, czyli
wymagane ąuorum i podejmowane uchwały będą prawomocne.
Ad. 1 b)
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Ryszard Kontek poinformował, że Sekretarzem dzisiejszej
sesji zgodnie z Regulaminem Pracy Rady jest Pani Ludwika Pokojska- kolejna osoba z listy.
Spoza Rady Gminy w sesji udział wzięli:
1)
2)
3)
4)
5)

Zbigniew Szczepański - Wójt Gminy Chojnice,
Dyrektorzy wydziałów i jednostek w Urzędzie Gminy w Chojnicach,
Błażej Chamier-Ciemiński - Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach,
Prezes GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach - Arkadiusz Weder,
Radca Prawny - Mateusz Łangowski.

Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych, przywitał gościa dzisiejszej sesji
komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Pana Błażeja Chamier
Cieminskiego.
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Ad. 1 c)
Następnie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXV sesji Rady Gminy w Chojnicach
bez odczytywania, który był wyłożony do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw
Obywatelskich, do którego do dnia sesji nie wpłynęły żadne uwagi.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXV/2021 z dnia 27 czerwca 2021 roku
-jednogłośniebez odczytywania ( przy obecności 13 radnych).
Ad.2. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań radnych.
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Ryszard Kontek poprosił radnych o złożenie
interpelacji wniosków i zapytań.
Pan wiceprzewodniczący Jarosław Kurek zwrócił się z interpelacją.
Ponowna interpelacja z ubiegłego roku - ulica Jarzębinowa w Chojniczkach wniosek
o wybudowanie chodnika do przystanku przy drodze powiatowej w celu poprawienia
bezpieczeństwa przede wszystkim bezpieczeństwa dzieci. Wiceprzewodniczący powiedział, że
niejednokrotnie interweniował w Powiecie w tej sprawie ale niestety bez skutku. Sołectwo
Chojniczki ma składowany polbruk i propozycja jest taka by wykorzystać go do budowy 120
m chodnika, {interpelacja dostępna na stronie Bip lub w Biurze Rady)

Następna interpelacja (ustna) dot. miejscowości Granowo - pętla w Granowie,
Teraz gdy jest dobra inwestycja Granowo — Lichnowy to można by pomyśleć o pętli
autobusowej takiej jak ma powstać w nowym Ostrowitem.
Prośba Pana J. Kurka w sprawie służbowych tabletów radych. Pan Kurek powiedział, że zdarza
się, że materiały czy też wiadomości nie zawsze docierają, albo skrzynka jest zapełniona i prosi
aby jeśli jest sesja czy komisja to informować telefonicznie ponieważ to nie żaden problem.
Pan Radny Robert Piesik. Na prośbę wielu mieszkańców Kłodawy, Powałek, Klosnowa, Zbenin
złożył interpelację w sprawie: Powstały przed paroma laty maszt telefonii komórkowej w
Kłodawie w znaczący sposób poprawił jakość połączeń użytkowników sieci PLAY i TMOBILE, jednakże odległe i oddzielone lasem Klosnowo z tego co słyszę, nadal boryka się
z poważnym problemem znikających połączeń telefonicznych oraz brakiem możliwości ich
nawiązania.
Do dma dzisiejszego jedynym powodem utrzymywania i opłacania telefonów stacjonarnych
przez mieszkańców Klosnowa jest właśnie wspomniany, dla Nich bardzo znaczący problem.
Dlatego też prosimy o uwzględnianie tej miejscowości podczas rozmów z operatorami jako
lokalizacji nadajnika. W Klosnowie zlokalizowany jest wysoki maszt obserwacyjny Lasów
Państwowych. Co prawda temat ten niejednokrotnie poruszano w rozmowie z Panem Wójtem
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i Zastępcą, jednakże na prośbę zainteresowanych przedstawiani także na dzisiejszej sesji
Wracam do prośby o zorganizowanie spotkanie z osobą decyzyjną z firmy ORANGE
w sprawie budowy sieci szybkiego Internetu w naszych miejscowościach. Aktualnie występują
od dłuższego czasu spore utrudnienia w korzystaniu z sieci podpiętej do przestarzałej centrali
w Powałkach, co oczywiście abonenci zgłaszają w Biurach Obsługi Klienta. W perspektywie
możliwych kolejnych ograniczeń spowodowanych pandemią i związanym z tym trybem
zdalnego nauczania, brak właściwego dostępu do Internetu stanowi duże ograniczenie.
(interpelacja dostępna na stronie Bip lub w Biurze Rady)

Zbigniew Nojman.
Poruszył również temat wybudowania pętli autobusowej. Jest to bardzo ważne ponieważ
autobusy mają problem ponieważ nie mogą nawrócić.
Kolejny temat to prośba o sprawdzenie drożności hydrantów na terenie naszej gminy. Pan
Radny wspomniał, o tym gdy mierząc drogę odnalazł hydrant, o którym nie wiedział.
Zwrócił się z pytaniem do Komendanta PSP oraz Komendanta Gminnej Straży Pożarnej: Czy
my mamy na terenie gminy zrobioną inwentaryzację tych hydrantów?
Radny Józef Kołak - poinformował, że przygotował interpretację dot. funkcjonowania pracy
Poczty w Charzykowach a w zasadzie agencji pocztowej. Natomiast wniosek jest nieaktualny
ponieważ udało się Radnemu sprawę załatwić.
Mianowicie od pewnego czasu mieszkańcy zgłaszali fakt, że nie otrzymują listów poleconych,
muszą po listy polecone kierować do Chojnic. Natomiast po interwencji w Gdańsku dzisiaj
zostałem zapewniony, że od dnia dzisiejszego cały ten zakres odbiorczy, bo tak się ponoć
nazywa obejmujący cały region, gdyby poczta nie zastała mieszkańca będą oni otrzymywać
awiza i będą mogli odbierać właśnie listy polecone w Charzykowach.
Kilka słów o funkcjonowaniu tej właśnie poczty. Dostępność jest dosyć dogodna dla
mieszkańców i jest dosyć elastyczny działanie, także po prostu patrząc z punktu biznesowego
podejrzewam, że to osoba, która podjęła się tego trudu, może troszeczkę narzekać, że nie
osiągnie celu tego finansowego. Natomiast dla nas ważne, że ten punkt funkcjonuje i ważne,
żeby nadal funkcjonował przez kolejne lata, bo o to właśnie zabiegali mieszkańcy miejscowości
Charzykowy od wielu lat. Natomiast w innych sprawach nie ma żadnych wniosków ponieważ
sprawy związane z remontami omawiane są na bieżąco i rozwiązywane przy wsparciu Pana
Wójta przy wsparciu Pana Dyrektora.
Przewodniczący zwrócił uwagę na taką rzecz, że Państwo, którzy składają interpelacje i jeżeli
są na piśmie, to jest też pisemna odpowiedź, jeżeli w innej formie to traktujemy jako zapytanie
bądź wniosek.
Ad. 3) Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania
Pan Wójt przywitał wszystkich zebranych oraz osoby oglądające sesję za pomocą intemetu.
Pan Radny Kurek zgłosił 3 interpelacje czy wnioski chodziło o chodnik na pewnym odcinku
wzdłuż drogi Powiatowej w Chojniczkach o długości około 100 m - złożymy propozycję
Powiatowi w kontekście roku przyszłego, aby tą kwestię w miarę pozytywnie rozwiązać.
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Cieszę się, że powiat wywiązał się z wcześniejszych deklaracji sprzed lat wobec mieszkańców
Moszczenicy i powstał tam od 10 co najmniej lat długo oczekiwany chodnik.
Bardzo ważna inwestycja po względem bezpieczeństwa mieszkańców Moszczenicy. Była to
też deklaracja ówczesnego członka zarządu Powiatu, mieszkańca Moszczenicy.
Jeśli chodzi o pętle autobusowe jak państwo wiecie, gmina Chojnice pozyskała z tarczy
antykryzysowej dofinansowanie na 2 projekty: ulica Osiedlowa przy byłym zakładzie rolnym,
czyli na osiedlu Jedność, któremu to przewodniczy Pan Radny Stefan Gruźliński. Gmina
dostała na tą inwestycję 300 tys. zł. Natomiast 200 tys. zł na zagospodarowanie, założenie
parku, rewitalizację boiska w Nowym Ostrowitem i m.in. tam powstanie zatoka tzw. pętla
autobusowa. W tej chwili realizowany jest projekt.
Jeśli chodzi o Lichnowy trwają procedury przejęcia gruntu od KOWR-u Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa pod kątem zorganizowania tam pętli autobusowej
Jest też projektowana droga na odcinku 2 km Granowo - Lichnowy o szerokości 5 m, bo to jest
warunek dla dróg gminnych, jak byśmy chcieli starać się o dofinansowanie 50% rządowego
funduszu rozwoju dróg dawny schetynówki. Jest tam też inny problem, problem wód
powierzchniowych spływających z drogi gruntowej od Pawłówka przed wjazdem do tej wsi na
łuku.
Natomiast, gdzie ewentualnie tam zaprojektować pętlę autobusową, żeby autobusy nie musiały
zaliczać kilometrów? Trzeba będzie zastanowić, aczkolwiek tam może być problem ze
znalezieniem terenu.
Oczywiście mamy sporo terenu ponad hektar przed świetlicą i czy jest sens objeżdżać naokoło
jak można ewentualnie już z jednej strony podjechać od świetlicy w centrum i tam ewentualnie
tą pętlę zorganizować.
-Połączenia telefoniczne -Pan Piotr Stańkę w tej chwili pilotuje sprawę budowy masztów
telefonii komórkowych i w czasie zorganizuje spotkanie z przedstawicielem Orange Polska do
spraw budowy Internetu szerokopasmowego. Gmina Chojnice jest też w drugim etapie budowy
intemetu szerokopasmowego w pomorskim, w pierwszym etapie budowano autostradę
światłowodową. Dzisiaj mamy propozycję budowy masztów telefonii komórkowej m.in.
w Nowej Cerkwi, Sternowie w Pawłowie i w Chojnatach. W Chojnatach mieszkańcy nie
narzekają na brak połączeń, ale jeśli mieszkańcy akceptowali by w swoim sąsiedztwie maszt
telefonii komórkowej, to nie mówimy nie, ale musi to wynikać z potrzeb. Przypominam, że
jeśli maszt telefonii komórkowej jest na gruncie gminnym, to pieniądze w kwocie 10 000 zł na
rok, zasilają konto danego sołectwa. Dzisiaj ten drugi etap intemetu szerokopasmowego jest
na terenie gminy Chojnice realizowany. W Pawłowie są ciągnięte światłowody, tam kiedyś
było zgłoszenie. Orange Polska stoi na stanowisku, że jeśli kolejny abonent się zgłasza i nie
podraża inwestycji to chętnie kolejne osoby włączają, ale jeśli gdzieś pojawi się kolejny chętny,
gdzieś w oddali to musi ponieść wszystkie koszty tego przyłączenia szerokopasmowego.
Radny Nojman - pętla autobusowa ulica Ustrona. Trwają procedury przyjęcia tego gruntu i gdy
będziemy tak jakby mieli przyjęty ten grunt, to nie jest tak, że w tej chwili zgłaszany projekt na
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pętlę autobusową w Nowym Ostrowitem jest kosztem pętli np.: w Lichnowach - to są 2
niezależne działania.
W sprawie hydrantów - strażacy mówią, że te hydranty są dzisiaj chyba najmniej strategicznym
elementem w przypadku zagrożenia pożarowego.
Kiedyś była to podstawa, a dziś w większości miejscowości mamy zbiorniki wodne
w większości nasze jednostki są wyposażone w zbiorniki wodne na wozach tych typowo
strażackich, co jadą z motopompami. Z tego, co wiem, to każda jednostka OSP ma w rejonie
swego działania wytypowane strategicznych hydranty pożarowe. Wójt nie potrafił na tą chwilę
odnieść się do pytania czy była kontrola w tym roku, czy w zeszłym roku jest. Na sali jest
Komendant Gminny i w wolnym czasie do tego ustosunkuje, a przynajmniej ustosunkujemy
na piśmie.
-Pan Radny Józef Kołak podjął temat Poczty Polskiej. Długo mieszkańcy Charzyków walczyli
o tą Agencję pocztową, a zainteresowanie tą agencją pocztową jest średnie lub mniej niż
średnie. Dzisiaj z usług poczty korzysta się niestety coraz mniej.
Samorządowcy z Charzyków, radni, pan sołtys, mieszkańcy walczyli o tą agencję pocztową.
Była taka sytuacja, że najmniej interesantów to 1 a najwięcej 11. Czyli skromnie. Pan Radny
Kołak mówi o pewnych swoich działaniach, za które bardzo dziękuję. Także można list
polecony w tej chwili realizować też w tej agencji. Poza tym gmina Chojnice tej agencji płaci
500 zł brutto miesięcznie za prowadzenie punktu informacji turystycznej. Czy GOK, sołtys
korzysta z usług tej agencji dla promocji i promowania naszego społeczeństwa przez pryzmat
imprez kulturalnych sportowych, czy też o ofertach turystycznych. Ta kwota też funkcjonuje
w przypadku innego punktu przy plaży w prowadzonej przez panią Bożenę Stępień, tam tylko
za sezon otrzymuje tą kwotę.
Sprawy bieżące:
Sesja Rady Gminy miała miejsce 2 miesiące temu. Tutaj w Urzędzie Gminy wakacji nie
mieliśmy, dlatego że ciągle trwa na szeroką skalę zakrojony proces inwestycyjny na poziomie
55 000 000 zł.
Omówienie spraw dot. działalności poszczególnych wydziałów urzędu.
Działalność gospodarcza:
Od początku roku dokonano 355 wpisów do CEIDG (Centralna Ewidencja Informacji
Działalności Gospodarczej - załącznik do informacji).
Nieodpłatne kontrolowane prace.
Obecnie nieodpłatną pracę na rzecz Gminy Chojnice zobowiązanych jest świadczyć 35
skazanych (w tym cztery osoby mają do wykonania po dwie kary, a jedna osoba - 12 kar).
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ILOŚCIOWY WYKAZ SKAZANYCH (Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA) OBECNIE
ZOBOWIĄZANYCH DO WYKONYWANIA NIEODPŁATNEJ PRACY NA RZECZ GMINY
CHOJNICE
LP1.

2.
3.

Sołectwo
Angowice

6.

Ciechocin
Czartołomie
Jarcewo
Doręgowice
Gockowice
Objezierze
Granowo

7.
8.
9.
10.
11.

Lichnowy
Lotyń
Nieżychowice
Nowa Cerkiew
Nowe Ostrowite

4.
5.

Liczba skazanych
1 osoba, która ma do
wykonania 2 kary

Lp.
12.

Sołectwo
Nowy Dwór
Cołdanki

Liczba skazanych
5 osób, w tym dwie osoby
mają do wykonania po 2
kary, a jedna osoba 12 kar

2
1

13.
14.

Ogorzeliny
Ostrowite

4
1

2
2

15.
16.

Pawłowo

I

I osoba, która ma do
wykonania 2 kary

17.

Sławęcin

I

2
2
1
2
2

18.
19.

Swornegacie
Topole

3
I

Razem

35

I

Pawłówko Lipienice

Dowody osobiste - meldunki- ewidencja ludności.
W omawianym okresie wydano 351 dowodów osobistych.
Od początku 2021 r. wydano 907 dowodów osobistych.
Według stanu na dzień 25.08. 2021 r. - na terenie naszej gminy zameldowanych było na stale
19.048 (spadek o 14 osób od ostatniej sesji - było 19.062 osób).
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie naszej gminy stały meldunek posiadało
18.982 - od początku roku przybyło 66 mieszkańców.
Ochotnicze Straże Pożarne
Regionalna Izba Obrachunkowa zakończyła trwającą pięć miesięcy kompleksową kontrolę
finansów gminy Chojnice. Kontrolerzy, którzy kontrolowali lata 2017-2020, mieli uwagi do
sposobu ubezpieczenia strażaków z gminnych jednostek OSP. W wystąpieniu pokontrolnym
wskazywali, że druhowie powinni być ubezpieczani przez Gminę bezpośrednio w firmach
ubezpieczeniowych, a nie upoważniać Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP w Gdańsku, który
poprzez Strażacki Fundusz Wypadkowy ubezpieczał strażaków w firmie ubezpieczeniowej.
Nadmienię, że taka forma ubezpieczania jest dużo korzystniejsza zarówno dla Gminy, jak i dla
samych strażaków. Konieczność bezpośredniego zawarcia umowy ubezpieczenia przez Gminę
Chojnice z firmą ubezpieczeniową powodowałaby szkodę dla osób ubezpieczonych ze względu
na gorsze warunki ubezpieczenia i mniejszą sumę ubezpieczenia, a w konsekwencji mniejsze
świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną.
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Gmina Chojnice złożyła zastrzeżenie do wystąpienia pokontrolnego i podtrzymała swoje
stanowisko przedstawione w toku kontroli, iż dokonując literalnej i celowościowej wykładni
wskazanej normy prawnej, obowiązkiem Gminy jest ubezpieczenie w instytucji
ubezpieczeniowej członków OSP i młodzieżowej drużyny pożarniczej, to jest objęcie ich
ochroną ubezpieczeniową od zdarzeń powstałych w związku z ich działalnością, a nie zawarcie
przez Gminę umowy ubezpieczenia jako podmiotu cywilnoprawnego. W tym celu Gmina
Chojnice co roku składała wniosek do Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych województwa pomorskiego wnosząc o ubezpieczenie członków ochotniczych straży
pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją zadań na rzecz
ochrony przeciwpożarowej, przez Strażacki Fundusz Wypadkowy jednocześnie upoważniając
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego do realizacji w imieniu Gminy zapisu art. 32 ust. 3 pkt 2
ustawy. Zarząd Wojewódzki na mocy upoważnienia ubezpieczył członków OSP w imieniu
Gminy Chojnice w instytucji ubezpieczeniowej - w tym przypadku w TU UNIQA S.A.
Po analizie dostarczonych przez nas dokumentów, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
uwzględniło nasze zastrzeżenie, tym samym w dalszym ciągu Gmina Chojnice może
ubezpieczać strażaków upoważniając do tego Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP
w Gdańsku.
Ze względu na ogłoszenie na terenie kraju pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Zarząd
Gminnego OSP w Chojnicach podjął decyzję, że tegoroczny Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) oraz Gminne zawody sportowo pożarnicze nie odbędą się.
Gmina Chojnice otrzymała wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego kwocie 24 750 zł. W ramach pozyskanych środków zostanie zakupiona
umundurowanie strażackie dla jednostek OSP z Gminy Chojnice
Roboty Publiczne
Aktualnie w ramach robót publicznych na terenie sołectw pracuje 11 bezrobotnych.
Repatriacja - na dzisiejszą sesję została przygotowana uchwała w sprawie zaproszenia do
osiedlenia na terenie Gminy Chojnice w ramach repatriacji jednej rodziny polskiego
pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu.
INFORMACJA
SPOŁECZNEJ.

O

DZIAŁALNOŚCI

GMINNEGO

OŚRODKA

POMOCY

GOPS w Chojnicach zaprasza do udziału w badaniu ankietowym służącym opracowaniu
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chojnice. 23 sierpnia rozpoczęło się
badanie ankietowe w celu poznania opinii mieszkańców gminy Chojnice na temat problemów
społecznych występujących w miejscowości ich zamieszkania i najbliższej okolicy. Ankiety
można wypełniać:
- w wersji papierowej - kwestionariusze są udostępnione przy wejściu do budynku Urzędu
Gminy oraz na półkach w korytarzu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
(parter budynku UG);
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- w wersji elektronicznej - link do kwestionariusza ankiety jest opublikowany na stronie
internetowej Gminy Chojnice w działach: aktualności oraz pomoc społeczna. Badanie potrwa
do 26 września 2021 r.
Tylko do 15 września można składać wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 528 zł, a
w okresie od 1 stycznia 2022 r. nie może być większa niż 600 zł.
Więcej informacji na temat stypendiów na stronie internetowej Gminy Chojnice w działach:
komunikaty oraz pomoc społeczna.
Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
1)

Dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości:

•
oznaczonej jako działka nr 136/2 w miejscowości Nieżychowice, z której wydzielono
działkę nr 136/4 o powierzchni 0,0270 ha, która zostanie przeznaczona na powiększenie drogi
gminnej w celu możliwości jej utwardzenia,
•
oznaczonej jako dz. 125/6 w miejscowości Krajany przy ul. Droga Pod Lasem, z której
wydzielono działkę nr 125/9 o powierzchni 0.0129 ha, która zostanie przeznaczona na
poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.
2)
W trakcie realizacji jest podział nieruchomości przy uł. Pod Ciechocin w miejscowości
Sławęcin oznaczonej jako działki nr 273, 303/2 i 282 w celu uregulowania przebiegu stanu
drogi gminnej.
3)
Na uprawomocnienie czeka decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oznaczonej
jako dz. nr 171/4, położona w miejscowości Nieżychowice, będąca własnością Gminy
Chojnice. Podział dokonywany jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego pod tereny usług i rzemiosła.
4)
Zlecono dokonanie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr 33/11 o powierzchni
4,0000 ha, obręb Nowy Dwór, na cztery działki o powierzchni 1,0000 ha, zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów.
5)
Zakończono wznowienie znaków granicznych działek oznaczonych nr: 163/2, 163/3,
163/4, położonych w miejscowości Lichnowy.
6)

W trakcie realizacji jest wznowienie znaków granicznych:
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•
dla pięciu punktów granicznych działki oznaczonej nr 127/1, obręb Lichnowy (jezioro
Lichnowskie);
działki oznaczonej nr 215/1, obręb Angowice.
7)
Zlecono wykonanie wznowienia znaków granicznych działki oznaczonej nr 42, w
miejscowości Budrychowo, obręb Silno oraz, działki ewidencyjnej oznaczonej nr 233/5, obręb
Nowa Cerkiew
8)
Dokonano usunięcia 3 drzew oraz zakrzaczenia przy budynku Szkoły Podstawowej w
Nieżychowicach w związku z budową nowego ogrodzenia. Drzewa ze względu na wielkość,
miejsce posadowienia i stan fitosanitarny stwarzały zagrożenie dla uczniów. Ze ściętych dwóch
lip pozyskano kilka ponad 2 metrowych kłód, które przetransportowano do pracowni
rzeźbiarskiej w Rytlu. Wykonane rzeźby zostaną postawione na terenie plaży w miejscowości
Sworaegacie.
9)
Na odcinku około 100 m drogi gruntowej prowadzącej od miejscowości Chojnaty
w kierunku Pawłowa wykonano podkrzesanie martwych konarów grożących obrywaniem na
jezdnię oraz wrastających w „światło” drogi. Usunięto również zakrzaczenia porastające
pobocza oraz kilka sztuk mniejszych drzew, które uniemożliwiały przejazd dużego sprzętu
rolniczego.
1)

Dokonano sprzedaży następujących nieruchomości gruntowych:

działka nr 403/10 Charzykowy, powierzchnia 0,0700 ha, cena - 184.500 zł - A. A.
Sielscy;
•
działki nr: 87/2, 87/4, 88/5, 88/7,90/4,90/6 Chojniczki, powierzchnia łączna 2,2625 ha,
cena - 926.755,80 zł - M. Kwiatkowski
2)

Dokonano nabycia następujących nieruchomości:

•
lokal mieszkalny Ciechocin, ul. Jana Pawła II 2/1 na działce nr 178/6, powierzchnia
0,0747ha, cena - 150.000 zł - K. Matyja
•
działki nr: 967/22, 967/23 Swomegacie, powierzchnia łączna 0,1564 ha, cena - 234.600
zł - K. A. Werachowscy
działka nr 180/6 Chojniczki, powierzchnia 0,0693 ha, cena - 80.000 zł - Ł. Bukowski
3)
Prowadzono kampanię informacyjną dotyczącej nowego obowiązku właścicieli
i zarządców budynków w zakresie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W
tym celu zorganizowano łącznie trzy spotkania na terenie sołectwa Ciechocin, Krojanty oraz
Swomegacie.
4)
Punkt konsultacyjne - informacyjny dotyczący uzyskania dofinansowania do wymiany
źródła ciepła z programu „Czyste Powietrze” został ograniczony do dwóch dni w tygodniu
(wtorek i czwartek).
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5)
W dalszym ciągu prowadzona jest kontrola zbiorników bezodpływowych oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie zawieranych umów oraz posiadanych faktur
za wywóz nieczystości ciekłych. Przeprowadzono również kontrolę nieruchomości w zakresie
prowadzenia przez mieszkańców gminy Chojnice prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych.
6)
Zaplanowano spotkanie informacyjne w sprawie stosowania oprysków na pola uprawne
przy drodze gminnej Silno-Ciechocin, których stosowanie może powodować szkody
w środowisku naturalnym ze szczególnych uwzględnieniem sadzonych drzew. Termin
spotkania wyznaczono na dzień 8.09.202Ir. W spotkaniu udział wezmą właściciele
przydrożnych pól uprawnych oraz Sołtysi i Radni działający na wskazanym terenie.
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
1° W dniu 19.07.2021 r przekazano plac budowy dla inwestycji pt. „Budowa linii kablowej
oświetlenia drogowego w m. Chojniczki na odcinku Chojnice - Chojniczki - Charzykowy”.
Wykonawcą robót jest firma FB Serwis S.A. z Warszawy.
Termin wykonania zadania m-c listopad 2021 r.
Koszt inwestycji 614 983 zł.
2° W dniu 3.08.2021 r przekazano plac budowy dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa drogi
gminnej - ul. Podmiejska w m. Lipienice”.
Wykonawcą robót jest firma „POL - DRÓG Drawsko Pomorskie S.A”.
Termin wykonania inwestycji do 30.12.2021 r.
Koszt zadania 2 077 776 zł.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Chojnice uzyskała dofinansowanie
w wysokości 1 534 024 zł.
3° Trwa realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych (przebudowa 0,60 km drogi) w m. Doręgowice”.
Wykonawcą robót jest firma Roboty Ziemne Dariusz Sala ze Sławęcina.
Termin wykonania zadania do 30.10.2021 r.
Koszt inwestycji 443 596 zł.
Gmina Chojnice uzyskała dofinasowanie z Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku
w wysokości 140 105 zł.
4 W dniach 30.07.2021 r oraz 25.08.2021 r dokonano odbioru końcowego zadań pn.
„Przebudowa dróg ponawałnicowych” - wykonanie nakładek asfaltowych na istniejącej
podbudowie - część I i część II.
Wykonawcą robót była firma POL - DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.
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Zakres rzeczowo-finasowy obejmował przebudowę 6 dróg o łącznej długości 4627 mb na
kwotę 1 249 014 zł.
Trwa ostateczne rozliczenie inwestycji w oparciu o złożoną dokumentację powykonawczą.
5° W dniu 28.06.2021 r przekazano plac budowy pod „Budowę Parkingu w Charzykowach”
Wykonawcą robót jest firma P.P.H.U. SZTAMA Paweł Szymański z siedzibą w Bałachach.
Koszt robót wg umowy wynosi 615 000,- zł.
Termin wykonania do 31.08.2021 r.
6° Trwają roboty budowlane w ramach zadania pn. „ Przebudowa dróg na terenie gminy
Chojnice - wykonanie nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych wielootworowych typu
JOMB”. Część 1 za kwotę 1 775 988 zł oraz część 3 za kwotę 1 599 985 zł wykonuje firma
ROMADO - BRZEZIŃSKI Sp. z o.o, natomiast część 2 za kwotę 1 385 364 zł wykonuje firma
Marbruk Sp. z o.o Sp. K.
Łączna długość dróg wynosi 12405 m i obejmuje przebudowę 24 dróg.
Dotychczas dokonano odbioru 6 dróg zrealizowanych przez firmę ROMADO - BRZEZIŃSKI
Sp. z 0.0.
GZGK
W okresie międzysesyjnym Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach
wykonywał bieżące prace w ramach przynależnych działań na sieciach i urządzeniach
wodociągowo-kanalizacyjnych w tym: Zanotowane i usunięte awarie:
a.

- rozszczelnienie sieci wodociągowej - 6 szt.

b.

- niedrożność sieci kanalizacyjnej -12 szt.

c.

- przepompownie ścieków - 8 szt.

2.

W przedmiotowym okresie pracownicy Zakładu wykonali 22 zlecenia zewnętrzne.

3.
Trwają prace na zadaniu pn: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku
biurowego- magazynowo- warsztatowego - część 3 - Charzykowy dz. 428/3 gm. Chojnice".
Wykonawca jest firma Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski na kwotę 5 779 745,29 zł
netto (7109 086,71 zł brutto).
4.
Trwa realizacja inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w Charzykowach w ul. Jarzębinowej, Kalinowej, Ogrody, Nad Strumykiem, Ogrodowej,
Krótkiej, Widokowej i Podgórnej". Wykonawcę jest firma PRMiOŚ Ekomel Sp. z o.o. za kwotę
1 357512,71 zł netto (1 263 129,95 zł brutto).
5.
Rozpoczęto prace na inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej w ul. Komarowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice". Wykonawcę jest firma
PRMiOŚ Ekomel Sp. z o.o. za kwotę 441 908,50 zł netto (543 547,46 zł brutto).
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6.
Rozpoczęto prace na inwestycji pn.:„Budowa kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w Charzykowach w ul. Polnej, Jasnej, Słonecznej, Pogodnej, Grzecy". Wykonawcę jest firma
HYDROGEOBUDOWA Sp. z o.o. Sławno za kwotę 614 000 zł netto (755 220 zł brutto).
7.
Ogłoszono przetarg na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Wrzosowej, Sosnowej i Modrzewiowej w m. Charzykowy, gm. Chojnice". Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma PRMiOŚ Ekomel Sp. z o.o. na kwotę 508 199,23 zł netto (625 085,05 zł
brutto). Trwa weryfikacja ofert.
Wydział Finansowy
W zakresie gospodarki finansowej wydano 4 Zarządzenia
1.
W dniu 30 czerwca 2021 roku - Zarządzenie Nr F/l 13/2021 Wójta Gminy Chojnice
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
2.
W dniu 9 lipca 2021 roku - Zarządzenie Nr F/l 26/2021 Wójta Gminy Chojnice
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
3.
W dniu 16 lipca 2021 roku - Zarządzenie Nr F/l 35/2021 Wójta Gminy Chojnice
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
4.
W dniu 28 lipca 2021 roku - Zarządzenie Nr F/l 37/2021 Wójta Gminy Chojnice
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
II UMORZENIA, ODROCZENIA PODATKÓW LOKALNYCH
W okresie od 22 czerwca 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r. rozpatrzono 6 wniosków w tym:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - 3 wnioski
Umorzenia - 3 wnioski
z tego: Negatywnie 0,

Pozytywnie - osoby fizyczne -

3, osoba prawna - 0

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - 3 wnioski
Umorzenia - 3 wnioski z tego:
Negatywnie - 0, Pozytywnie osoby fizyczne - 3, osoba prawna - 0

Wydział Programów Rozwojowych
1.
W dniu 09.07.2021 roku miało miejsce podpisanie umowy na budowę linii kablowej
oświetlenia drogowego w miejscowości Chojniczki na odcinku Chojnice-ChojniczkiCharzykowy. Została ona zawarta z firmą FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie i opiewa na
kwotę 614.983,11 zł12 I S t r o n a

Inwestycja ta obejmuje:
•
budowę linii kablowej oświetlenia drogowego. Łączna długość wszystkich obwodów
wynosi 4164 m (trasa 3522 m),
•

budowę szafek oświetleniowych (3 szt.),

•
budowę latami (97 szt.) wzdłuż ulic na słupach stalowych o wysokości 9 m z oprawami
oświetleniowymi LED 100 W,
•
budowę latami (8 szt.) na czterech przejściach dla pieszych na słupach stalowych
o wysokości 5 m z oprawami oświetleniowymi LED 100 W o wąskim rozsyle światła.
Termin realizacji zadania to 120 dni od dnia przekazania placu budowy.
2.
W ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Chojnice złożyliśmy trzy wnioski
o dofinansowanie:
a)
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji
Swomegacie.
Zakres projektu obejmuje:
przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków Swomegacie,
przebudowę i budowę przepompowni ścieków,
przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,
przebudowę i rozbudowę Stacji uzdatniania wody Swomegacie,
rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej.
Szacowana wartość zadania: 35 550 000,00 zł
Termin realizacji: 2022 - 2024
Dofinansowanie: 33 772 500,00 zł (95%)
b)

Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice - ETAP I.

Zakres I etapu inwestycji obejmuje budowę stacji uzdatniania wody w Ogorzelinach.
Szacowana wartość zadania: 9 980 000,00 zł
Termin realizacji: 2022 - 2024
Dofinansowanie: 9 481 000,00 zł (95%)
c)

Budowa drogi gminnej na odcinku Granowo - Lichnowy.

Zakres projektu:
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długość drogi - 2,00 km,
szerokość min. 5,00 m,
pobocza 0,75 m,
droga o nawierzchni bitumicznej
odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych.
Szacowana wartość zadania: 4 060 000,00 zł
Termin realizacji: 2022 - 2023
Dofinansowanie: 3 857 000,00 zł (95%)
3.
W dniu 23.07.2021 roku doszło do zawarcia umowy na przebudowę i rozbudowę drogi
gminnej nr 239030G na odcinku od drogi gminnej nr 236040G (dawna DK22) do skrzyżowania
z ul. Handlową w miejscowości Lipienice. Zadanie będzie wykonywać firma „POL-DRÓG
Drawsko Pomorskie" S.A. z siedzibą w tym mieście za kwotę 2.077.776,47 zł.
Przedsięwzięcie polega w szczególności na:
•
wykonaniu robót rozbiórkowych (nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika, krawężnika
betonowego, obrzeży betonowych),
•
budowie nawierzchni jezdni: 5561,81 m2 (szerokość jezdni wynosi 5,50 m, na lukach
5,90 m, natomiast długość projektowanego odcinka drogi wynosi 992,83 mb),
•

wykonaniu nawierzchni chodnika: 1865,23 m2 (szerokość chodnika wynosi 2,00m),

•

budowie zjazdów: 320,52 m2,

•

budowie poboczy: 443,43 m2.

budowie linii kablowej oświetlenia drogowego (długość trasy 1140 m wraz z likwidacją
kolizji),
budowie słupów stalowych ocynkowanych o wysokości 9 m wraz z oprawami LED (25
szt.).
budowie kanału technologicznego.
Termin na wykonanie zadania został wyznaczony do 30.12.2021 roku. Zadanie jest
dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
4.
W dniu 29.07.2021 roku podpisana została umowa na modernizację drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Doręgowice. Wyłonionym po przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą robót została firma Roboty
Ziemne Dariusz Sala z siedzibą w Sławęcinie. Wartość zawartej umowy to kwota 443.596,25
zł. Zadanie obejmuje m. in.:
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•
budowę nawierzchni z kostki betonowej (dwuteowej) o grubości 8 cm na nowej
podbudowie wykonanej z kruszywa drogowego o łącznej grubości 20 cm,
•

wykonane opornika betonowego na ławie betonowej z oporem z betonu,

•
wykonaniu poboczy obustronnych o szerokości 0,50 m z kruszywa drogowego
o średniej grubości 10 cm,
•

wykonaniu stabilizacji grunto-cementem o grubości 15 cm.

Główne parametry techniczne:
•

długość: 600 m;

•

szerokość nawierzchni: 4,50 m;

•

szerokość poboczy: 2 x 0,50 m.

Termin na wykonanie zadania został wyznaczony do 30.10.2021 roku.
Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
5.
W dniu 11.08.2021 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na budowę ul. Pogodnej w Klawkowie - etap I. Jego przedmiotem jest budowa
jezdni o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdów i dojść do posesji o nawierzchni z kostki
betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na
warstwie podbudowy z kruszywa związanego.
Podstawowe parametry projektowanej ulicy:
•

kategoria drogi: wewnętrzna,

•

długość: 156,89 m,

•

szerokość jezdni: 5 m,

•

spadek poprzeczny jedni: dwustroimy lub jednostronny 2%,

•

powierzchnia nawierzchni jezdni: 915,6 mz,

•

powierzchnia nawierzchni dojść do posesji: 13,4 m2,

•

powierzchnia zjazdów: 69 m2.

Termin na składanie ofert upływa w dniu 27.08.2021 roku o godz. 12:00. Termin realizacji
zadania to 60 dni od dnia przekazania placu budowy.
6.
W ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
zamierzamy złożyć trzy wnioski o dofinansowanie:
a)

Budowa ulicy Św. Huberta oraz ul. Długiej w Chojniczkach.
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b)

Budowa u). Brzozowej oraz Żwirowej w Chojniczkach.

c)

Budowa ul. Polnej, ul. Słonecznej oraz ul. Jasnej w Charzykowach.

Termin na składanie wniosków upływa 27.08.2021 r.
Sprawozdanie z posiedzenia w okresie międzysesyjnym Wójta Gminy Chojnice
i Kolegium Rady i Sołtysów
Odbyły się dwa posiedzenia Kolegium Rady i Sołtysów -9 łipca 2021 r.
W dniu 09.07.2021 r omawiano:
1.
Wizytę Wojewody Pomorskiego w dniu 5.07.2021 ( oficjalne otwarcie dwóch
inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła
Pawłowo (tzw. „Berlinka", dawna droga krajowa nr 22); Budowa drogi gminnej - ul. Podgórnej
w Swomegaciach. Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej (uł. Podgórnej).
2.
Omawiano szansę na pozyskanie środków na realizację trzech gminnych inwestycji
w ramach tzw. Nowego Polskiego Ładu. Członkowie Kolegium jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie przedstawione przez Wójta propozycje.
3.
Poruszono problem zróżnicowanych opłat za ścieki (podmioty gospodarcze/osoby
fizyczne). W toku dyskusji padały różne propozycje między innymi, aby wyrównać opłaty lub
obniżyć przedsiębiorcom o 20%. Za zrównaniem opłat był jeden członek Kolegium. Za
pozostawieniem opłat bez zmian - 0. Natomiast za obniżeniem o połowę cen ścieków dla
przedsiębiorców opowiedziało się 5 członków Kolegium.
4.

Omawiano sprawę wykupu drogi w Małych Swomegaciach.

5.
Dyrektor GZO w Chojnicach pani Anita Sznajder przedstawiła wyniki egzaminów
ośmioklasistów.
6. Omawiano sprawę przyznania mieszkania dla pogorzelców.
Pan Wójt podziękował za wysłuchanie. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach Pan Błażej Chamier Cieminski. Omówił
funkcjonowanie PPSP.
Przewodniczący podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji z działalności urzędu oraz
jednostek oraz zapowiedział przejście do kolejnego punktu czyli bloku uchwał.
Blok uchwał.
Proszę przegłosowanie, zgody na odczytywanie uchwał w formie skróconej.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXIV/2021 z dnia 20 maja 2021 roku bez odczytywania
-jednogłośnie( przy obecności 13 radnych).
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1. PODJĘCIE UCHWAŁY NR XXVI/439/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 sierpnia
2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w miejscowości Klawkowo, obręb geodezyjny Krojanty, gm. Chojnice.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła Uchwałę Nr XXVI/439/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku
-jednogłośnie(przy obecności 13 radnych).
2. PODJĘCIE UCHWAŁY NR XXVI/440/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 sierpnia
2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu obrębu geodezyjnego Ciechocin, gm. Chojnice.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła Uchwałę Nr XXVI/440/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku
-jednogłośnie(przy obecności 13 radnych).
3. PODJĘCIE UCHWAŁY NR XXVI/441/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 sierpnia
2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w obrębach geodezyjnych Lichnowy, Ostrowite, Ciechocin, Nowa Cerkiew, Lotyń i Silno, gm.
Chojnice.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła Uchwałę Nr XXVI/441/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku
-jednogłośrue( przy obecności 13 radnych).
4. PODJĘCIE UCHWAŁY NR XXVI/442/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 sierpnia
2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krojanty.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła Uchwałę Nr XXVI/442/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku
-jednogłośnie(przy obecności 13 radnych).
5. PODJĘCIE UCHWAŁY NR XXVI/443/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 sierpnia
2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła Uchwałę Nr XXVI/443/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku
-jednogłośnie(przy obecności 13 radnych).
6. PODJĘCIE UCHWAŁY NR XXVI/444/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 sierpnia
2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrowite.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła Uchwałę Nr XXVI/444/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku
-jednogłośnie(przy obecności 13 radnych).
7. PODJĘCIE UCHWAŁY NR XXVI/445/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 sierpnia
2021 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Chojnice w ramach
repatriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki
Kazachstanu.
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Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła Uchwałę Nr XXVI/445/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku
-jednogłośnie(przy obecności 13 radnych).
8. PODJĘCIE UCHWAŁY NR XXVI/446/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 sierpnia
2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzermego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Swomegacie „Psia
Góra” gm. Chojnice.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła Uchwałę Nr XXVI/446/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku
-jednogłośnie(przy obecności 13 radnych).
9. PODJĘCIE UCHWAŁY NR XXVI/447/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 sierpnia
2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła Uchwałę Nr XXVI/447/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku
-jednogłośnie(przy obecności 13 radnych).
10. PODJĘCIE UCHWAŁY NR XXVI/448/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 sierpnia
2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/340/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30
grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła Uchwałę Nr XXVI/448/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku
-jednogłośnie(przy obecności 13 radnych).
11. PODJĘCIE UCHWAŁY NR XXVI/449/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 sierpnia
2021 r. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła Uchwałę Nr XXVI/449/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku
-jednogłośnie(przy obecności 13 radnych).
12. PODJĘCIE UCHWAŁY NR XXVI/450/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 sierpnia
2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chojnice do Rady Tucholskiego Parku
Krajobrazowego.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła Uchwałę Nr XXVI/450/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku
-jednogłośnie( przy obecności 13 radnych).
13. PODJĘCIE UCHWAŁY NR XXVI/451/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 sierpnia
2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chojnice.
Z AUTOPOPRAWKAMI PRZYJĘTYMI ZARZĄDZENIEM NR 141/2021 Wójta Gminy
Chojnice z dnia 25 sierpnia 2021 r.
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Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła Uchwałę Nr XXVI/451/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku
-jednogłośnie(przy obecności 13 radnych).
Następnym punktem była:
- Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Chojnice.
- Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy za 2020 rok
i pierwsze półrocze 2021 roku.
Przewodniczący poinformował, że wszyscy Radni Gminy Chojnice otrzymali i zapoznali się
z powyższymi informacjami oraz brak jest uwag czy zapytań.
Po wyczerpaniu porządku obrad dzisiejszego posiedzenia, Przewodniczący Rady Gminy -Pan
Ryszard Kontek ogłosił zamknięcie XXVI Sesji Rady Gminy w Chojnicach.
Zakończenie obrad.
Podjęte uchwały i imienny wykaz głosowań, interpelacje oraz informacje międzysesyjne
stanowią odpowiednio załączniki do niniejszego protokołu.
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