Protokół nr XVI/2008
XVI Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 12 września 2008 roku
Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 14-tej.
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. Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy
3. Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
4. Pan mgr Piotr Stanke – Poseł na Sejm RP
5. Pani mgr Aleksandra Łasicka - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty
6. Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
7. Związki zawodowe.
8. Przedstawiciele Izby Rolniczej
9. Przedstawiciel Policji
10. Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego
11. Radni Powiatowi
12. Media
Porządek obrad XVI Sesji przedstawiał się następująco:
1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4/ Wręczenie nagród laureatom konkursu „Piękna Wieś 2008” na szczeblu
gminnym.
5/ Ocena funkcjonowania oświaty na terenie gminy Chojnice za rok szkolny
2007/2008.
6/ Podjęcie uchwały nr XVI/260/08 w sprawie zmiany uchwały nr XV/236/08
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Chojnice do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Moja przyszłość
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– aktywność”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
7/ Podjęcie uchwały nr XVI/261/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Chojnice obejmującej teren dz. geod. 45 i 46 w m. Doręgowice w gminie
Chojnice.
8/ Podjęcie uchwały nr XVI/262/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Chojnice obejmującej fragment wsi Krojanty i Pawłówko m. Klawkowo
w gminie Chojnice.
9/ Podjęcie uchwały nr XVI/263/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 238/2
i nr 240/2 obręb Chojniczki gm. Chojnice.
10/ Podjęcie uchwały nr XVI/264/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dz. geod. 45 i 46
w m. Doręgowice w gminie Chojnice.
11/ Podjęcie uchwały nr XVI/265/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działki położonej w miejscowości Charzykowy.
12/ Podjęcie uchwały nr XVI/266/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego w miejscowości Silno.
13/ Podjęcie uchwały nr XVI/267/08 w sprawie sprzedaży przetargowej działki
niezabudowanej położonej w miejscowości Moszczenica.
14/ Podjęcie uchwały nr XVI/268/08 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Lichnowy.
15/ Podjęcie uchwały nr XVI/269/08 w sprawie odpłatnego przeniesienia
własności działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
16/ Podjęcie uchwały nr XVI/270/08 darowizny na rzecz Gminy Chojnice dzialki
położonej w m. Swornegacie.
17/ Podjęcie uchwały nr XVI/271/08 w sprawie ustalenia zobowiązania w formie
weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej
realizacji umowy dot. projektu systemowego „Moja przyszłość –aktywność,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
(Promocja integracji społecznej).
18/ Podjecie uchwały nr XVI/272/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Gminy Kęsowo.
19/ Podjęcie uchwały nr XVI/273/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008
rok.
20/ Podjęcie uchwały nr XVI/274/08 w sprawie określenia zasad przekazywania
środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz określenia
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rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia kwot przypadających na
poszczególne jednostki pomocnicze w 2009 roku i latach następnych.
21/ Podjęcie uchwały nr XVI/275/08 w sprawie wystąpienia o ustalenie
urzędowej nazwy miejscowości „Nowe Ostrowite”.
22/ Podjęcie uchwały nr XVI/276/08 w sprawie wniosku o zmianę granic między
Gminą Konarzyny, a Gminą Chojnice.
23/ Podjęcie uchwały nr XVI/277/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Chojnice obejmującego teren działek nr 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1012/4,
1012/5, 1012/6 i 443 położonej w miejscowości Swornegacie gm. Chojnice
przeznaczonych pod budowę Centrum Żeglarstwa obejmującego: wioskę
żeglarstwa z hotelem czterogwiazdkowym, muzeum żeglarstwa, marinę – port
jachtowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą do obsługi sportów wodnych
i infrastrukturą techniczną.
24/ Podjęcie uchwały nr XVI/278/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę Centrum
Żeglarstwa obejmującego: wioskę żeglarstwa z hotelem czterogwiazdkowym ,
muzeum żeglarstwa , marinę- port jachtowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą
służącą do obsługi sportów wodnych i infrastrukturą służącą do obsługi sportów
wodnych i infrastruktura techniczną na działkach nr 1012/1, 1012/2, 1012/3,
1012/4, 1012/5, 1012/6 i 443 w miejscowości Swornegacie, gm. Chojnice.
25/ Podjęcie uchwały nr XVI/279/08 w sprawie przystąpienia do zmiany
w m.p.z.p. terenu pod zabudowę mieszkaniowa i usługi działek nr 224, nr 226,
nr 229, nr 230 i nr 273 we wsi Chojniczki gm. Chojnice.
26/ Podjecie uchwały nr XVI/280/ 08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
m.p.z.p. terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działek nr 233/3 i nr 237 oraz
części działek nr 235 i nr 236 we wsi Chojniczki gm. Chojnice.
27/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
28/ Sprawy bieżące.
29/ Zakończenie obrad.
Na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy przesłany Radnym na 7 dni przed
sesją projekt porządku obrad został poszerzony o cztery punkty (od nr 23 do nr 26.)
Zmiany dotyczyły dopisania następujących numerów projektów uchwał :
- XVI/277/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice
obejmującego teren działek nr 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1012/4, 1012/5, 1012/6
i 443 położonej w miejscowości Swornegacie gm. Chojnice przeznaczonych pod
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budowę Centrum Żeglarstwa obejmującego: wioskę żeglarstwa z hotelem
czterogwiazdkowym, muzeum żeglarstwa, marinę – port jachtowy wraz
z towarzyszącą infrastrukturą służącą do obsługi sportów wodnych
i infrastrukturą techniczną.
- XVI/278/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę Centrum Żeglarstwa
obejmującego: wioskę żeglarstwa z hotelem czterogwiazdkowym , muzeum
żeglarstwa, marinę, port jachtowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą do
obsługi sportów wodnych i infrastrukturą służącą do obsługi sportów wodnych
i infrastruktura techniczną na działkach nr 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1012/4, 1012/5,
1012/6 i 443 w miejscowości Swornegacie, gm. Chojnice.
- XVI/279/08 w sprawie przystąpienia do zmiany w m.p.z.p. terenu pod
zabudowę mieszkaniowa i usługi działek nr 224, nr 226, nr 229, nr 230 i nr 273 we
wsi Chojniczki gm. Chojnice.
- XVI/280/ 08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. terenu pod
zabudowę mieszkaniową i usługi działek nr 233/3 i nr 237 oraz części działek nr
235 i nr 236 we wsi Chojniczki gm. Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy dodał, że projekty te zostały przygotowane pod
dzisiejsze obrady już po posiedzeniach Komisji.
Podkreślił, że uchwalenie tych uchwał znacznie przyspieszy pracę Urzędu.
Poinformował również, że Komisja Oświaty na swym posiedzeniu przed sesją
wnioskowała o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad, projektu uchwały nr
XVI/270/08 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie
geodezyjnym Lichnowy przygotowanego przez Wydział Rolnictwa i przesłanego
Radnym wraz z materiałami.
Zaproponował, aby w to miejsce wprowadzić projekt uchwały w sprawie
darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości
Charzykowy, który został przygotowany już po wysłaniu materiałów sesyjnych.
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za wprowadzeniem ww. zmian do porządku obrad
- jednogłośnie -
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Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
Obradom XVI Sesji Rady Gminy w Chojnicach przewodniczył Pan Tadeusz
Stelmaszyk, który powitał wszystkich zebranych oraz stwierdził 100% quorum.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji zgodnie z Regulaminem Pracy Rady został Pan Zbigniew
Nojman – kolejny z listy Radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zaproponował, aby protokół z przebiegu obrad
poprzedniej sesji przyjąć bez odczytania.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XV/2008
z dnia 12 września 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – (15 głosów „za”)
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Tadeusz Kujawski – zapytał, czy można zapobiec temu, żeby każda awaria
sieci wodociągowej w Ogorzelinach nie powodowała braku wody na 12 godzin dla
całej wsi.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Ww. informacje przedstawił zebranym Wójt Gminy Chojnice.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Wójt omawiając Sprawozdanie z posiedzeń Kolegium Rady w okresie
międzysesyjnym wyjaśnił, iż na posiedzeniu Kolegium Rady opowiedziano się
przeciw pokrywania przez gminę kosztów dotacji na 6-cio letnie dzieci
zamieszkujące na naszym terenie, a uczęszczające do „zerówek” chojnickich.
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Jednak po późniejszych rozmowach z Burmistrzem, Wójt podjął decyzję
o finansowaniu naszych 6-cio latków w zerówkach gminnych, ze względu na
to, iż miasto refunduje koszty całości cen biletów za dojazd naszych uczniów
z Klawkowa do Chojnic.
Ad 4/ Wręczenie nagród laureatom konkursu „Piękna Wieś 2008” na szczeblu
gminnym.
Gmina Chojnice przystąpiła do konkursu „Piękna Wieś 2008”
zorganizowanego przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
Konkurs prowadzony był w trzech kategoriach: na najbardziej estetyczną wieś,
na najbardziej estetyczną zagrodę rolniczą oraz na najbardziej estetyczna zagrodę
nierolniczą.
Do udziału w konkursie na najbardziej estetyczna wieś zgłoszono 5 wsi
z terenu gminy Chojnice, a w kategorii na najbardziej estetyczną zagrodę
nierolniczą sołtysi zgłosili 6 zagród. Nie wpłynęło natomiast żadne zgłoszenie
w kategorii na najbardziej estetyczną zagrodę rolniczą.
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana Tadeusza Stelmaszyka
w dniu 13 czerwca wizytowała zgłoszone wsie i zagrody.
Laureatami konkursu zostali:
a/ w kategorii na najbardziej estetyczną wieś bez siedziby gminy:
- I miejsce: Sławęcin,
- II miejsce: Klawkowo
- III miejsce: Ogorzeliny
b/ w kategorii na najbardziej estetyczną nagrodę nierolniczą:
- I miejsce: Maria i Jan Brunka z Nowej Cerkwi,
- II miejsce: Małgorzata i Stanisław Bloch ze Sławęcina
- III miejsce: Ewa i Ryszard Jażdżewscy z Klawkowa.
Poza tym Komisja postanowiła przyznać wyróżnienie Państwu Marii
i Krzysztofowi Gruszce z Pawłowa.
Wójt gminy serdecznie pogratulował nagrodzonym oraz wręczył ufundowane
nagrody.
Docenił również tegoroczne sukcesy na szczeblu wojewódzkim, co stawia
gminę Chojnice w bardzo korzystnym świetle.
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Pan Kazimierz Sikora – sołtys sołectwa Sławęcin, które zdobyło pierwsze
miejsce na najpiękniejszą wieś w województwie pomorskim podziękował Komisji
za docenienie ich wsi oraz zachęcał innych do wzięcia udziału w konkursie.
Podkreślił, że tą drogą można wygrać duże pieniądze, które można przeznaczyć na
rozwój wsi.
Ad 5/ Ocena funkcjonowania oświaty na terenie gminy Chojnice za rok
szkolny 2007/2008.
Pani Bernadeta Zimnicka – Dyrektor GminnegoZzespołu Oświaty
podkreśliła, iż Gmina jest odpowiedzialna za tworzenie jak najlepszych warunków
działalności szkół.
Oświata jest jednym z najważniejszych zadań własnych samorządu,
jednocześnie stanowi największe obciążenie dla budżetu.
Pani Dyrektor wymieniła placówki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy
Chojnice, zatrudnienie w nich oraz ofertę edukacyjną.
Zwróciła uwagę na malejącą z roku na rok liczbę uczniów, natomiast rosnące
koszty utrzymywania tych placówek.
/Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XVI/260/08 w sprawie zmiany uchwały nr XV/236/08
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Chojnice do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Moja przyszłość
– aktywność”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/260/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwala stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XVI/261/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Chojnice obejmującej teren dz. geod. 45 i 46 w m. Doręgowice w gminie
Chojnice.
Z projektem uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/261/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XVI/262/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Chojnice obejmującej fragment wsi Krojanty i Pawłówko m. Klawkowo
w gminie Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/262/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XVI/263/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 238/2
i nr 240/2 obręb Chojniczki gm. Chojnice.
Z projektem uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/263/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XVI/264/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dz. geod. 45 i 46
w m. Doręgowice w gminie Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/264/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XVI/265/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działki położonej w miejscowości Charzykowy.
Z projektem uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/265/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XVI/266/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Silno.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/266/08
z dnia 12 września 2008
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- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XVI/267/08 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Moszczenica.
Z projektem uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/267/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XVI/268/08 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Lichnowy.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/268/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XVI/269/08 w sprawie odpłatnego przeniesienia
własności działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
Z projektem uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/269/08
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z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XVI/270/08 darowizny na rzecz Gminy Chojnice
działki położonej w m. Swornegacie.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/270/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XVI/271/08 w sprawie ustalenia zobowiązania w
formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia
prawidłowej realizacji umowy dot. projektu systemowego „Moja przyszłość –
aktywność, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII (Promocja integracji społecznej).
Z projektem uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/271/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 18/ Podjecie uchwały nr XVI/272/08 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Gminy Kęsowo.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/272/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XVI/273/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2008 rok.
Z projektem uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/273/08
z dnia 12 września 2008
- 13 głosami „za”
- przy dwóch głosach ”wstrzymujących się”
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XVI/274/08
w sprawie określenia zasad
przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych gminy
oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia kwot
przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2009 roku i latach
następnych.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/274/08
z dnia 12 września 2008
- 13 głosami „za”
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- przy dwóch „głosach wstrzymujących się”
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XVI/275/08 w sprawie wystąpienia o ustalenie
urzędowej nazwy miejscowości „Nowe Ostrowite”.
Z projektem uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/275/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 22/ Podjęcie uchwały nr XVI/276/08 w sprawie wniosku o zmianę granic
między Gminą Konarzyny, a Gminą Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/276/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 23/ Podjęcie uchwały nr XVI/277/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Chojnice obejmującego teren działek nr 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1012/4,
1012/5, 1012/6 i 443 położonej w miejscowości Swornegacie gm. Chojnice
przeznaczonych pod budowę Centrum Żeglarstwa obejmującego: wioskę
żeglarstwa z hotelem czterogwiazdkowym, muzeum żeglarstwa, marinę – port
jachtowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą do obsługi sportów wodnych
i infrastrukturą techniczną.
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Z projektem uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Pan Tadeusz Kujawski – zapytał, czy wiadomo już coś więcej na temat tej
budowy ?
Wójt – wyjaśnił, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż pierwsza część
obiektu będzie oddana do 1 czerwca 2008 roku. Prowadzący inwestycję Pan
Andrzej Lehman zapraszał Wojewodę Pomorskiego na ten dzień do Swornegaci na
uroczyste otwarcie.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/277/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 24/ Podjęcie uchwały nr XVI/278/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę Centrum
Żeglarstwa obejmującego: wioskę żeglarstwa z hotelem czterogwiazdkowym ,
muzeum żeglarstwa , marinę- port jachtowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą
służącą do obsługi sportów wodnych i infrastrukturą służącą do obsługi sportów
wodnych i infrastruktura techniczną na działkach nr 1012/1, 1012/2, 1012/3,
1012/4, 1012/5, 1012/6 i 443 w miejscowości Swornegacie, gm. Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/278/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 25/ Podjęcie uchwały nr XVI/279/08 w sprawie przystąpienia do zmiany
w m.p.z.p. terenu pod zabudowę mieszkaniowa i usługi działek nr 224, nr 226,
nr 229, nr 230 i nr 273 we wsi Chojniczki gm. Chojnice.
Z projektem uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/279/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 26/ Podjecie uchwały nr XVI/280/ 08 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia m.p.z.p. terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działek nr 233/3
i nr 237 oraz części działek nr 235 i nr 236 we wsi Chojniczki gm. Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVI/280/08
z dnia 12 września 2008
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 27/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Pan Arkadiusz Weder - wyjaśnił, Panu Kujawskiemu, że w podobnej
sytuacji jak Ogorzeliny są jeszcze inne miejscowości takie jak Lichnowy,
Klawkowo i Powałki. Jest to dość droga inwestycja, bo stacja jest w złym stanie
technicznym i wszystko jest uzależnione od pieniędzy. Nie da się tego zrobić
w krótkim czasie.
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