Protokół Nr XLIV/2006
z XLIV Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 roku
Posiedzenie odbyło się w Sali nr 41 Starostwa Powiatowego i trwało od
godziny 10-tej do godziny 12.30.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy Chojnice – zgodnie z załączoną
listą obecności.
Poza tym obecni byli :
1/ Pan Zbigniew Szczepański - Wójt Gminy Chojnice
2/ Pani Stefania Majewska-KiIlkowska - Sekretarz Gminy
3/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
4/ Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy w Chojnicach
5/ Radni Powiatowi
6/ Sołtysi Gminy Chojnice
7/ Media
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Pan Wacław Górny,
który powitał zebranych oraz stwierdził quorum pozwalające na prowadzenie
prawomocnych obrad.
Porządek obrad :
1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4/ Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnicach za 2005 rok.
5/ Informacja dot. oświadczeń majątkowych za 2005 rok.
6/ Podjęcie uchwały nr XLIV/566/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową
działki nr 353 pomiędzy ulicami Długą i Polną we wsi Charzykowy gm. Chojnice.

2

7/ Podjęcie uchwały nr XLIV/567/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod
zabudowę mieszkaniową i usługi przy ulicy Żwirowej we wsi Charzykowy gm.
Chojnice.
8/ Podjęcie uchwały nr XLIV/568/2006 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice”
dot. fragmentu wsi Charzykowy obr. Charzykowy dla działek geodezyjnych 453/4,
454/6, 453/11 i 453/12.
9/ Podjęcie uchwały nr XLIV/569/2006 w sprawie oceny aktualności „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice”
oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów gminy Chojnice.
10/ Podjęcie uchwały nr XLIV/570/2006 w sprawie regulaminu określającego
zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
11/ Podjęcie uchwały nr XLIV/571/2006 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju
sołectwa Chojniczki.
12/ Podjęcie uchwały nr XLV/572/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Chojnickiemu na budowę drogi Ogorzeliny.
13/ Podjęcie uchwały nr XLIV/573/2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
dotyczącego budowy sieci wodociągowej w miejscowości Chojniczki.
14/ Podjęcie uchwały nr XLIV/574/2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią oraz
rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Swornegacie.
15/ Podjęcie uchwały nr XLIV/575/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2006 rok.
16/ Podjęcie uchwały nr XLIV/576/2006 w sprawie zmiany uchwały nr
XXVII/372/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
zatwierdzenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie
gminy Chojnice”.
17/ Podjęcie uchwały nr XLIV/577/2006 w sprawie zamiany nieruchomości
położonych w miejscowości Chojniczki.
18/ Podjęcie uchwały nr XLIV/578/2006 w sprawie wykupu nieruchomości
położonej w miejscowości Krojanty.
19/ Podjęcie uchwały nr XLIV/579/2006 w sprawie zaopiniowania projektu
wykazu lasów ochronnych Nadleśnictwa Rytel.
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20/ Podjęcie uchwały nr XLIV/580/2006 w sprawie przedłużenia obowiązywania
uchwały nr XXI/279/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2004 r.,
w sprawie minimalnej wysokości zasiłku okresowego realizowanego w ramach
zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w latach 2004-2006 przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.
21/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
22/ Podsumowanie pracy Rady Gminy w Chojnicach za lata 2002-2006.
23/ Sprawy bieżące.
24/ Zakończenie obrad.
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
Prowadzący obrady poinformował, zebranych, że w dzisiejszej sesji, która jest
zarazem ostatnią w tej kadencji uczestniczy 14 Radnych. Nieobecny jest pan
Tadeusz Stelmaszyk.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Zgodnie z przyjętym Regulaminem Pracy Rady sekretarzem sesji został Pan
Franciszek Borzych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
Ww. protokół został przyjęty przez Rade Gminy – bez odczytania.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XLIII/2006
z dnia 14 września 2006
- j e d n o g ł o ś n i e - /bez odczytania/
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
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Ad 3/ Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Powyższą informację przedstawił zebranym Pan Zbigniew Szczepański – Wójt
Gminy Chojnice.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 4/ Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnicach za 2005 rok.
Powyższą informację przedstawiła Pani Grażyna Dąbrowiecka – Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Podsumowując zaznaczyła, że w 2005 roku podobnie jak w roku 2004
nieznacznie zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy społecznej.
Związane to jest w głównej mierze -nadal- z wprowadzeniem nowych ustaw o
pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych, a także ze zmianą podmiotów
realizujących niektóre świadczenia.
Znacznie bo prawie dwukrotnie zwiększyła się wartość pomocy kierowana do
pojedynczej rodziny z zadań własnych (zasiłki okresowe, celowe), co związane jest
z: uruchomieniem Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” i wysoka
dotacją z budżetu państwa na ten cel, z jednoczesnym zmniejszeniem się liczby
dzieci korzystających z dowożenia w szkołach finansowanego z budżetu ośrodka
(niechęć rodziców do poddawania się obowiązującym procedurom);
Wyższa – w porównaniu z 2004 r. dotacja na zasiłki okresowe.
Podopieczni ośrodka mogli po raz pierwszy w 2005 r. skorzystać z nowego
instrumentu rynku pracy – prac społecznie użytecznych.
W 2005 roku podobnie jak w 2004 r. spadla stopa bezrobocia w kraju,
województwie pomorskim i powiecie chojnickim. Zmniejszyła się również liczba
bezrobotnych mieszkańców Gminy Chojnice zarejestrowanych w PUP, natomiast
wzrasta liczba osób. Bezrobotnych korzystających z pomocy tut. Ośrodka.
Jednocześnie znacząco wzrosła liczba osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12
m-cy) korzystających z pomocy GOPS, bo aż o 71 osób, przy czym w Urzędzie
Pracy wartość tego wskaźnika w odniesieniu do Gminy Chojnice zmalała.
Świadczy to o pogarszaniu się sytuacji osób długotrwale bezrobotnych, którzy w
coraz większym stopniu poszukują wsparcia w Ośrodku Pomocy Społecznej.
W rejonie opiekuńczym pracownika socjalnego nadal znajduje się duża liczba
rodzin korzystających z pomocy – średnio 125 rodzin. Tak duża liczba
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podopiecznych, a także przeciążenie pracowników socjalnych innymi zadaniami
(biurokratyzm, dystrybucja artykułów żywnościowych, itp.), utrudnia koncepcyjną,
regularną i konsekwentną pracę socjalną z jednostką i rodziną.
Zdecydowanie wzrosła liczba rodzin, korzystając ze wsparcia w ramach systemu
świadczeń rodzinnych wraz z zaliczką alimentacyjną, związane to jednak jest
z sukcesywnym przejmowaniem przez tut. Ośrodek obsługi świadczeniobiorców od
innych płatników, adekwatnie do zapisów ustawowych.
Ad 5/ Informacja dot. oświadczeń majątkowych za 2005 rok.
Zgodnie z artykułem 24 ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Chojnice
Pan Zbigniew Szczepański przedstawił na sesji informację o złożonych
oświadczeniach majątkowych za miniony rok przez Zastępcę Wójta - Sekretarza
Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz
osoby wydające decyzje administracyjne w Jego imieniu. Wójt wyjaśnił, że do 30
kwietnia br., czyli w ustawowym terminie wpłynęły wszystkie oświadczenia ww.
Zostały one złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku. Wójt zapewnił, że w
wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono nieprawidłowości, co potwierdził
również Naczelnik Urzędu Skarbowego.
(Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Natomiast Pan Wacław Górny - poinformował Radę Gminy, że w ustawowym
terminie do 30 kwietnia br. wpłynęły wszystkie oświadczenia Radnych.
Oświadczenia majątkowe zostały złożone wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.
w dwóch egzemplarzach wraz z załączona kopia zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym /PIT/. Jeden egzemplarz oświadczenia
majątkowego został przekazany do urzędu skarbowego właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.
Oświadczył, że dokonując analizy złożonych oświadczeń majątkowych nie
stwierdził żadnych nieprawidłowości.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XLIV/566/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową
działki nr 353 pomiędzy ulicami Długą i Polną we wsi Charzykowy gm. Chojnice.
Projekt ww. odczytał zebranym Pan Wacław Górny.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIV/566/2006
z dnia 26 października 2006 r.
- jednogłośnie–
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XLIV/567/2006 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ulicy Żwirowej we wsi Charzykowy
gm. Chojnice.
Z projektem powyższej uchwały zapoznał zebranych Pan Wacław Górny.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIV/567/2006
z dnia 26 października 2006 r.
-jednogłośnie /Uchwała w załączeniu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XLIV/568/2006 w sprawie uchwalenia zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chojnice” dot. fragmentu wsi Charzykowy obr. Charzykowy dla działek
geodezyjnych 453/4, 454/6, 453/11 i 453/12.
Projekt ww. odczytał zebranym Pan Wacław Górny.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIV/568/2006
z dnia 26 października 2006 r.
-jednogłośnie /Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
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Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XLIV/569/2006 w sprawie oceny aktualności
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Chojnice” oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów gminy Chojnice.
Z projektem powyższej uchwały zapoznał zebranych Pan Wacław Górny.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIV/569/2006
z dnia 26 października 2006 r.
-jednogłośnie /Uchwała w załączeniu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XLIV/570/2006 w sprawie regulaminu określającego
zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
Projekt ww. odczytał zebranym Pan Wacław Górny.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIV/570/2006
z dnia 26 października 2006 r.
-jednogłośnie /Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XLIV/571/2006 w sprawie zatwierdzenia planu
rozwoju sołectwa Chojniczki.
Z projektem powyższej uchwały zapoznał zebranych Pan Wacław Górny.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIV/571/2006
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z dnia 26 października 2006 r.
-jednogłośnie /Uchwała w załączeniu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XLIV/572/2006 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Chojnickiemu na budowę drogi Ogorzeliny.
Projekt ww. odczytał zebranym Pan Wacław Górny.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIV/572/2006
z dnia 26 października 2006 r.
-jednogłośnie /Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XLIV/573/2006 w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania dotyczącego budowy
sieci wodociągowej w miejscowości
Chojniczki.
Pan Wacław Górny zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIV/573/2006
z dnia 26 października 2006 r.
-jednogłośnie /Uchwała w załączeniu/.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XLIV/574/2006 w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z
przepompownią oraz rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Swornegacie.
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Z projektem powyższej uchwały zapoznał zebranych Pan Wacław Górny.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIV/574/2006
z dnia 26 października 2006 r.
-jednogłośnie /Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XLIV/575/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2006 rok.
Pan Wacław Górny zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIV/575/2006
z dnia 26 października 2006 r.
-jednogłośnie/Uchwała w załączeniu/.
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XLIV/576/2006 w sprawie zmiany uchwały nr
XXVII/372/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
zatwierdzenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie
gminy Chojnice”.
Projekt ww. odczytał zebranym Pan Wacław Górny.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIV/576/2006
z dnia 26 października 2006 r.
-jednogłośnie -
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XLIV/577/2006 w sprawie zamiany nieruchomości
położonych w miejscowości Chojniczki.
Z projektem powyższej uchwały zapoznał zebranych Pan Wacław Górny.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIV/577/2006
z dnia 26 października 2006 r.
-jednogłośnie Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XLIV/578/2006 w sprawie wykupu nieruchomości
położonej w miejscowości Krojanty.
Pan Wacław Górny zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIV/578/2006
z dnia 26 października 2006 r.
-jednogłośnie /Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XLIV/579/2006 w sprawie zaopiniowania projektu
wykazu lasów ochronnych Nadleśnictwa Rytel.
Projekt ww. odczytał zebranym Pan Wacław Górny.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIV/579/2006
z dnia 26 października 2006 r.
-jednogłośnie -
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Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XLIV/580/2006 w sprawie przedłużenia
obowiązywania uchwały nr XXI/279/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29
września 2004 r., w sprawie minimalnej wysokości zasiłku okresowego
realizowanego w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w
latach 2004-2006 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Pan Wacław Górny zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLIV/579/2006
z dnia 26 października 2006 r.
-jednogłośnie /Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 21/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Nie było.
Ad 22/ Podsumowanie pracy Rady Gminy w Chojnicach za lata 2002-2006.
Pan Wacław Górny – podsumował pracę ostatniej kadencji Rady w następująco :
Szanowni Radni !
Spotkaliśmy się dzisiaj na ostatniej sesji IV kadencji Rady Gminy
w Chojnicach. Jest to czas refleksji i podsumowań.
Mamy za sobą 4 lata wspólnej, społecznej, pełnej zaangażowania pracy na rzecz
wyborców.
W okresie od listopada 2002 roku do października 2006 Rada Gminy
w Chojnicach obradowała na 44 sesjach.
Radni pracowali w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym, zgodnie z którą
zajmowali się wszelkimi sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym. Sesje były
zwoływane na podstawie wcześniej uchwalonego planu pracy. Trudno jest
przewidzieć niektóre sprawy z tak dużym wyprzedzeniem czasowym. W trakcie
działania pojawiają się sprawy na tyle istotne, że wymagają zajęcia stanowiska
Rady. Tak też było w przypadku 11 ponadplanowych sesji zwoływanych między
innymi w związku z koniecznością podjęcia uchwał związanych z zaciągnięciem
pożyczek i kredytów, a także przyjęciem i wprowadzaniem zmian do Wieloletniego
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Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice. Poza tym w trybie pilnym Rada
Gminy opiniowała i uzgadniała projekt Planu Ochrony Parku Narodowego „Bory
Tucholskie”. Sprawa ta budziła wiele dyskusji i emocji, a obrady z nią związane
należały do najbardziej burzliwych w ostatnim okresie.
W trakcie trwania kadencji zdarzały się również sesje o charakterze wyjazdowym.
W pamięci na pewno zapisze się sesja odbyta w październiku 2003 roku
w miejscowości Swornegacie, na której to doszło do podpisania porozumienia
między Gminą Chojnice, a Panem Mateuszem Kusznierewiczem. Wówczas
żeglarski mistrz olimpijski zobowiązał się do uruchomienia na zakupionym od
gminy na użytkowanie wieczyste terenie, (potocznie zwanym „Psią Górą”)
Akademii Żeglarskiej dla dzieci i młodzieży.
Radni wspólnie z Sołtysami i Kierownictwem Urzędu Gminy na rozpoczęcie
i
zakończenie
kadencji
objeżdżali
wszystkie
sołectwa.
Włodarze poszczególnych miejscowości bezpośrednio w terenie mieli możliwość
zaprezentowania dorobku swojego samorządu, przybliżenia jego problematyki oraz
zapoznania z zakresem prowadzonych prac inwestycyjnych. Była to dobra okazja
do obejrzenia nowo powstających obiektów, a także zapoznania się z potrzebami
i oczekiwaniami lokalnej społeczności. Na miejscu można było również ocenić stan
szkół, świetlic i domów kultury.
Do najważniejszych spraw omawianych przez Radę należało :
Uchwalanie budżetu na bieżący rok, jak i przyjmowanie sprawozdań z jego
wykonania, a także udzielanie absolutorium Wójtowi Gminy.
W ciągu ostatnich 4 lat Radni zapoznawali się z następującymi informacjami:
O działalności:
- Gminnego Ośrodka Kultury,
- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
O stanie :
- służby zdrowia,
- oświaty,
- bezpieczeństwa,
- rolnictwa i ochrony środowiska.
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Rada Gminy wysłuchała również informacji i sprawozdań :
- o promocji Gminy,
- o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie Gminy Chojnice.”
Corocznie na sesji Rada Gminy uroczyście podsumowywała wyniki konkursu
„Nasza Piękna Wieś” i wręczała dyplomy i nagrody laureatom.
W trakcie trwania kadencji podjęto 581 uchwał. Najwięcej z nich dotyczyło
spraw z zakresu gospodarki gruntami oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Niezmiernie istotne dla naszego rozwoju było uzupełnienie Strategii Gminy do
2015 roku pn. „Strategia Ekorozwoju Gminy Chojnice”, przyjęcie Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego, czy też przystąpienie do sporządzenia zmian w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak również
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę
obwodnicy miasta Chojnice.
Celem Radnych jest szeroko rozumiany rozwój oraz stworzenie perspektyw
tutejszej społeczności lokalnej możliwie jak najmniejszym kosztem. Bardzo cenne
są dobre wzorce i programy, które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności gminy ,
a także będą zachętą do inwestowania w naszej „małej ojczyźnie”.
Taką szansę dla lokalnego samorządu stworzyło podjęcie uchwał w sprawach
przystąpienia Gminy Chojnice do :
- realizacji „pilotażowego Programu „LEADER +” w ramach Działania
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich”,
- opracowanie i realizacja projektu „Budowa centrów informacji turystycznej
„Bramy Kaszubskiego Pierścienia”.
- opracowanie Pomorskiego Programu Odnowy Wsi ,
- zatwierdzenie Planu Rozwoju Lokalnego na terenie gminy Chojnice oraz planów
rozwoju sołectw.
Istotnymi sprawami dla rozwoju naszego regionu było także określenie przez
Radę warunków udzielania pomocy
de minimis dla przedsiębiorców
w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości oraz zaopiniowania
przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani jachtowej wraz
z urządzeniami w ramach programu „Charzykowy centrum aktywnego
wypoczynku i sportów wodnych”.
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W trosce o lepsze perspektywy rozwoju regionu i pozyskiwanie miejsc pracy
dla lokalnej społeczności Radni podjęli uchwały:
- o zwolnieniu z podatku od nieruchomości w celu przyspieszenia rozwoju
gospodarczego Gminy Chojnice i przeciwdziałaniu bezrobociu,
- o przystąpieniu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pomorska Specjalna
Strefa Ekonomiczna z siedzibą w Sopocie,
- o zwolnieniu z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na
obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustanowionej w Gminie
Chojnice.
Poza tym Radni decydowali w sprawach:
- utworzenia Spółki pn. „Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o
- przystąpienia do Fundacji „Naszyjnik Północy”.
- utworzeniu związku komunalnego pn. „Związek Gmin CzłuchowskoChojnickich” oraz przyjęcia jego Statutu.
Z myślą o ochronie przyrody Radni zaopiniowali projekt Planu Ochrony
Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz opracowali
„Program Ochrony
Środowiska”, a także „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy”. Uchwalili „Gminny program budowy i finansowania przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych”.
Rada Gminy ustaliła Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
zatwierdziła również taryfy oraz wprowadziła opłatę abonamentową za przyłącze
wodociągowe.
W mijającej kadencji został zlikwidowany Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej, a w jego miejsce utworzono jednoosobową Spółkę Gminy
z ograniczoną odpowiedzialnością.
W zakresie oświaty, kultury i spraw socjalnych Radni ustali sieć
prowadzonych przez Gminę Chojnice oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz
zasady dożywiania uczniów. Wprowadzili również Regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym, a także określili zasady wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach na naszym terenie.
W trakcie trwania kadencji Rada Gminy nadała imiona następującym szkołom
podstawowym:- – „Polskich Kawalerów Maltańskich” w Ogorzelinach,
- „Marii Konopnickiej” w Ostrowitem oraz „Wandy Chotomskiej” w Pawłowie.
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Radni podjęli uchwałę o utworzeniu Samorządowej Instytucji Kultury pn.
Gminny Ośrodek Kultury. Zdecydowali również o powierzeniu prowadzenia zadań
publicznych gminy (biblioteki gminnej)miastu Chojnice.
Rada Gminy nadała Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Chojnicach.
Poza tym podjęła uchwałę o ustaleniu wielkości składki
członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności”.
W minionej kadencji Rady nadano również Statut Samodzielnej, Publicznej
Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice oraz powołano przy niej Radę Społeczną.
Oprócz tego Rada decydowała o zaciąganiu pożyczek i kredytów oraz
opowiadała się za udzielaniem pomocy finansowej na rzecz Miasta i Powiatu
Chojnice. Podjęli także wspólną inicjatywę budowy w naszym mieście pomnika
Papieża Jana Pawła II .
W sprawach dotyczących podatków Radni określili wysokość stawek od
środków transportowych, a także obniżyli średnią cenę żyta dla celów podatku
rolnego oraz ustalili wysokość stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
W okresie sprawozdawczym Rada Gminy w tajnym głosowaniu wybierała
ławników do Sądu Rejonowego i Rejonowego Sądu Pracy w Chojnicach na
kadencję przypadająca na lata 2004-2007.
Z inicjatywy Rady Gminy został przesłany również wniosek do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany nazwy miejscowości
Jeziórki na Jeziorki. Poza tym w drodze uchwał były nadawane nazwy ulicom.
Uchwałą Rady nadano Statuty wszystkim sołectwom oraz przekazano do
dyspozycji i gospodarowania im nieruchomości stanowiące majątek Gminy.
Określono zasady przekazywania sołectwom składników mienia.
Radni ustalili tryb zbywania lokali komunalnych oraz dni i godziny otwierania
oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych
i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy.
Wszystkie sesje były protokołowane. Na każdej z nich pan Wójt składał
sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.
Sesje miały charakter otwarty. Uczestniczyli w nich sołtysi, kierownicy
jednostek organizacyjnych , przedstawiciele różnych instytucji, media, a także
związki zawodowe. Na obrady Rady Gminy zapraszano również Radnych
Powiatowych oraz Przedstawicieli Izby Rolniczej.
Na każdej sesji Radni mieli możliwość składania zapytań i interpelacji, na które
na bieżąco odpowiadał Pan Wójt Gminy.
Tematyka posiedzeń była zgodna z przyjętym na dany rok planem pracy.
Frekwencja na sesjach była wysoka, wynosiła 90,82% . Radni opuszczali obrady
sporadycznie, w wyniku sytuacji losowych.
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Przeważnie przed każdą Sesją odbywały się posiedzenia Komisji, na których
Radni w obecności Wójta Gminy i dyrektorów poszczególnych wydziałów Urzędu
Gminy analizowali materiały sesyjne i szczegółowo omawiali projekty uchwał.
Przy Radzie Gminy przez ostatnie 4 lata funkcjonowały następujące Komisje:
- Rewizyjna,
- Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego,
- Gospodarki Komunalnej, Spraw Społecznych i Samorządów Wiejskich
- Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
W minionej kadencji odbyło się 108 posiedzeń Komisji. Niektóre z nich miały
charakter wyjazdowy. I tak m.in. Komisja Oświaty w terenie zapoznawała się ze
stanem świetlic i domów kultury przed i po remontach, wizytowała szkoły
i stołówki szkolne.
Każda z merytorycznych, stałych Komisji Rady zajmowała się przypisanymi
im w Regulaminie Pracy charakterystycznymi dla niej sprawami.
Analizowała wnioski, Regulaminy i wypracowywała stanowiska niezbędne do
podejmowania decyzji i uchwał Rady.
Dorobek naszej czteroletniej pracy jest pokaźny.
Nie wszystkie decyzje były łatwe. Niektóre z nich wymagały głębszych
przemyśleń, profesjonalnej porady, czy konsultacji ze społeczeństwem. Niektóre do
dzisiaj budzą wątpliwości, ale na tamten moment wydawały się najtrafniejsze.
Ważne jest, żeby każdy z nas w swoim sumieniu odpowiedział sobie na pytanie czy
zgodnie z treścią złożonego na I sesji ślubowania „sprawował obowiązki Radnego
rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro swojej gminy i jej mieszkańców.”
Ad 23/ Sprawy bieżące.
Nie było.
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