Protokół XXVI/2009
z XXVI Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 roku
Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego w Chojnicach
i trwało od godziny 11-tej do godziny 14.15.
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 Piotr Stanke - Poseł na Sejm RP
4/ Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
5/ Radca Prawny
6/ Sołtysi
7/ Radni Powiatowi
8/ Związki Zawodowe
9/ Pan Grzegorz Matyszewski – Komendant Rewiru Dzielnicowych
10/ Przedstawiciele Izby Rolniczej
11/ Media
Projekt porządku obrad przesłany Radnym przed sesją przedstawiał się
następująco:
1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2/ Informacja GOK na temat przygotowania Gminy Chojnice do sezonu
letniego 2009.
3/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
4/ Informacja z działalności Wójta Gminy Chojnice w okresie
międzysesyjnym.
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5/ Podjęcie uchwały nr XXVI/409/09 w sprawie zmian w Statucie Gminy
Chojnice.
6/ Podjęcie uchwały nr XXVI/410/09 w sprawie wprowadzenia regulaminu
korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Chojnice.
7/ Podjecie uchwały nr XXVI/411/09 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite.
8/ Podjęcie uchwały nr XXVI/412/09 w sprawie odpłatnego przeniesienia
własności działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
9/ Podjęcie uchwały nr XXVI/413/09 w sprawie odpłatnego przeniesienia
własności działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
10/ Podjęcie uchwały nr XXVI/414/09 w sprawie darowizny na rzecz Gminy
Chojnice użytkowania wieczystego działki położonej w miejscowości Topole.
11/ Podjęcie uchwały nr XXVI/415/09 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Nieżychowice.
12/ Podjęcie uchwały nr XXVI/416/09 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Nieżychowice.
13/ Podjęcie uchwały nr XXVI/417/09 w sprawie darowizny na rzecz Gminy
Chojnice działki położonej w miejscowości Swornegacie.
14/ Podjęcie uchwały nr XXVI/418/09 w sprawie ustanowienia zobowiązania
w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslowa jako zabezpieczenia
prawidłowej realizacji umowy dotyczącej dofinansowania rozbudowy
infrastruktury sanitarnej w południowo-wschodniej części aglomeracji Chojnice.
15/ Podjęcie uchwały nr XXVI/419/09 w sprawie ustanowienia zobowiązania
w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia
prawidłowej realizacji umowy dotyczącej dofinansowania projektu - adaptacja
budynku starej szkoły na świetlice i miejsce integracji mieszkańców
w miejscowości Kruszka.
16/Pojęcie uchwały nr XXVI/420/09 w sprawie rozstrzygnięcia
o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Chojnice na rok 2010 środków
stanowiących fundusz sołecki.
17/ Podjęcie uchwały nr XXVI/421/09 w sprawie zmian w Statucie Gminnego
Zespołu Oświaty w Chojnicach.
18/ Podjęcie uchwały nr XXVI/422/09 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Charzykowy.
19/ Podjęcie uchwały nr XXVI/423/09 w sprawie zmiany uchwały
nr XXIII/382/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 kwietnia 2009 r.
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w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku.
20/ Podjęcie uchwały nr XXVI/424/09 w sprawie zmiany uchwały
nr XX/321/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku.
21/ Podjecie uchwały nr XXVI/425/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2009 rok.
22/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
23/ Sprawy bieżące.
24/ Zakończenie obrad.
Projekty uchwał były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu
merytorycznych komisji Rady Gminy w Chojnicach w dniu 22 czerwca 2009
roku.
Zgłoszono wówczas propozycję, aby wycofać z dzisiejszego projektu
porządku obrad projekt uchwały nr XXVI/414/09 w sprawie darowizny
na rzecz Gminy Chojnice użytkowania wieczystego działki położonej
w miejscowości Topole. (Zamieszczonego w projekcie porządku w punkcie
10).
Międzyczasie zaistniała konieczność wprowadzenia pod obrady dzisiejszej
sesji projektu uchwały dot. wydzierżawienia nieruchomości położonych
w obrębie geodezyjnym Angowice i Nowy Dwór, ponieważ Wojewoda
wszczął postępowanie o stwierdzeniu nieważności podjętej wcześniej uchwały
w tym zakresie.
Proszę zatem o wyrażenie zgody na zamieszczenie w porządku obrad
w punkcie 10 projektu ww. uchwały, w miejsce tej zaproponowanej do
wycofania.

Rada Gminy w Chojnicach głosowała „za” przyjęciem
proponowanych zmian do porządku obrad
- jednogłośnie-
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Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Stelmaszyk.
Poinformował, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 14 radnych, czyli
wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Projekt porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy w Chojnicach wszyscy
Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz z materiałami i projektami uchwał
na 14 dni przed Sesją.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Zgodnie z Regulaminem pracy Rady sekretarzem sesji jest kolejna osoba
z listy Radnych – Pani Gabriela Krieger.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji jest
zgodny z jej przebiegiem. Ponadto był do wglądu w Biurze rady i każdy
z Radnych miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXV/ 2009
z dnia 9 czerwca 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosów „za”/
Ad 2/ Informacja GOK na temat przygotowania Gminy Chojnice do sezonu
letniego 2009.
Ww. materiał przedstawił Radnym i pozostałym zebranym Pan Przemysław
Zientkowski.
/Ww. materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Gminny Ośrodek Kultury, jak co roku najwięcej atrakcji przygotował
w Charzykowach i Swornegaciach, bo to turystyczne wizytówki gminy.
W Charzykowach sezon został już zainaugurowany podczas nocy sobótkowej.
Miłośnicy szant na pewno nie przegapią Festiwalu Piosenki Żeglarskiej, który
odbędzie się w Charzykowach 7-8 sierpnia. Pod koniec lipca w tamtejszym
amfiteatrze zagości również Międzynarodowy Festiwal Folkloru.
Na tych, którzy odwiedzą Swornegacie, co tydzień czeka festyn
tematyczny , m.in. biesiada żeglarska, festyn strażacki i spotkanie z folklorem.
Nową atrakcją wsi jest piec chlebowy przy Kaszubskim Domu Rękodzieła
Ludowego. Swojskiego wypieku będzie można spróbować, ale też kupić
cieplutki chleb. Dla tych, którzy mają żyłkę kulinarną, w planie są warsztaty
z tradycyjnych metod wypieku chleba. Również pozostałe gminne miejscowości
mają przeważnie w swoim grafiku festyn lub letnią imprezę. Do Silna
30 sierpnia zjadą twórcy regionalni na jarmark „Czym chata bogata…”
Dla miłośników teatru do kilku miejscowości w gminie zawita projekt „Teatr
zajechał”. Szczegółowy kalendarz imprez jest zamieszczony na internetowej
stronie GOK. Turyści mogą też zaglądać do punktów informacji turystycznej
w Silnie, Charzykowach i Swornegaciach.
Pan Radny Andrzej Grala – zapytał dlaczego, skoro to już jest siódmy
tego typu jarmark i pojawia się na nim coraz więcej wystawców i turystów nie
ma go w kalendarzu imprez ? Jak mamy przyciągnąć gości skoro nie
nagłaśniamy takich imprez ?
Pan Przemysław Zientkowski –wyjaśnił, iż kalendarz cały czas jest
uzupełniany i dodał, że przed każdą większa imprezą rozwieszane są plakaty.
Pan Radny Jarosław Kurek – poprosił, żeby w Chojniczkach też pojawiały
się plakaty o Charzykowskich imprezach, bo obie miejscowości leżą blisko
siebie.
Wnioskował, aby w przyszłorocznym budżecie, dla każdego sołectwa
przewidziano wsparcie na jakąś cykliczną imprezę.
Pani Joanna Jaśkiewicz – sołtys sołectwa Powałki wypowiedziała się na
temat organizowanego ostatnio w Charzykowach turnieju piłki nożnej w ramach
III edycji Ligii Młodzików.
Zdaniem Pani sołtys niedoskonały był Regulamin tej imprezy, który pośrednio
zepsuł zakładaną wcześniej dobrą zabawę.
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Wójt - GOK robi dla Gminy Chojnice ogromną robotę. Dużo się dzieje
zarówno w kulturze, jak i w sporcie. Przyznał jednak rację, że skoro w Silnie po
raz siódmy jest przygotowywany jarmark, to powinien się on się znaleźć
w kalendarzu imprez.
Ad 3/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Radny Pan Ryszard Kontek
pytał jak jest egzekwowania
w Swornegaciach ustawa o utrzymaniu czystości i porządku?
Radny Pan Zbigniew Nojman - poinformował, że w turnieju piłki plażowej
w Charzykowach drużyna Red Devils zajęła II miejsce.
Ad 4/ Informacja z działalności Wójta Gminy Chojnice w okresie
międzysesyjnym.
/Materiał sprawozdawczy stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Dodatkowo Wójt poinformował wszystkich zebranych, że w związku
decyzją Rady Gminy od nowego roku szkolnego maksymalna liczba uczniów
w oddziałach klasowych na terenie gminy Chojnice będzie wynosiła
30 uczniów. (Podział klas kosztuje nas 1 milion złotych. Ta sprawa dotyczy
czterech nowych oddziałów).
Następnie powiedział, iż w piątek odbyło się wspólne posiedzenie Kolegium
Rady z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Sworenegaciach, na
którym omawiano sprawy dotyczące przyszłości tamtejszego Internatu.
Doszliśmy tam do przekonania, że Internat w Swornegaciach pod egidą
dobrych nauczycieli jest ciekawą propozycją dla dzieci mieszkających
w trudnych warunkach mieszkaniowych. Jest to dla tych rodzin pewna
alternatywa. Nie dopuścimy, żeby tam przebywały trudne dzieci z całego Kraju.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXVI/409/09 w sprawie zmian w Statucie Gminy
Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/409/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXVI/410/09
w sprawie wprowadzenia
regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy
Chojnice.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/410/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku
- jednogłośnie-

/14 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXVI/411/09 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite.
Prowadzący obrady odczytał kolejny projekt uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały Radni zastrzeżeń nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/410/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku /14 głosami „za”/
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XXVI/412/09 w sprawie odpłatnego przeniesienia
własności działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
Pan Tadeusz Stelmaszyk przedstawił zebranym projekt kolejnej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały Radni uwag nie mieli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/412/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku
/11 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XXVI/413/09 w sprawie odpłatnego przeniesienia
własności działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/413/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXVI/414/09 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Angowice i Nowy Dwór.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/414/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku
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- jednogłośnie-

/11 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XXVI/415/09 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Nieżychowice.
Prowadzący obrady odczytał kolejny projekt uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały Radni zastrzeżeń nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/4115/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku /11 głosami „za”/
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXVI/416/09 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Nieżychowice.
Pan Tadeusz Stelmaszyk przedstawił zebranym projekt kolejnej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały Radni uwag nie mieli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/416/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku
/11 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXVI/417/09 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Swornegacie.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
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podjęła uchwałę nr XXVI/417/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XXVI/418/09 w sprawie ustanowienia
zobowiązania w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslowa jako
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej dofinansowania
rozbudowy infrastruktury sanitarnej w południowo-wschodniej części
aglomeracji Chojnice.

Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/418/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku
- jednogłośnie-

/11 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XXVI/419/09 w sprawie ustanowienia
zobowiązania w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową jako
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej dofinansowania
projektu - adaptacja budynku starej szkoły na świetlice i miejsce integracji
mieszkańców w miejscowości Kruszka.
Prowadzący obrady odczytał kolejny projekt uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały Radni zastrzeżeń nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/419/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku /11 głosami „za”/
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- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 16/ Pojęcie uchwały nr XXVI/420/09 w sprawie rozstrzygnięcia
o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Chojnice na rok 2010 środków
stanowiących fundusz sołecki.
Pan Tadeusz Stelmaszyk przedstawił zebranym projekt kolejnej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały Radni uwag nie mieli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/420/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku
/11 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XXVI/421/09
Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach.

w sprawie zmian w Statucie

Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/421/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku
- jednogłośnie-

/11 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XXVI/422/09 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Charzykowy.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/422/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku
- jednogłośnie-

/11 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 19 / Podjęcie uchwały nr XXVI/423/09 w sprawie zmiany uchwały
nr XXIII/382/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku.
Prowadzący obrady odczytał kolejny projekt uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały Radni zastrzeżeń nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/423/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku /12 głosami „za”/
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XXVI/424/09 w sprawie zmiany uchwały
nr XX/321/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/424/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku
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- jednogłośnie-

/12 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 21/ Podjecie uchwały nr XXVI/425/09 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/425/09
z dnia 29 czerwca 2009 roku
- jednogłośnie-

/12 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 22/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Wójt – wyjaśnił, że szamba wywożą firmy posiadające odpowiednią
koncesję. Na terenie gminy usługi te mogą świadczyć takie podmioty jak ABC
i ZOM Pana Pestki.
Zapewnił, że jeszcze w tym tygodniu wyśle ekipę kontrolną do
Swornegaci i Charzyków. Osoby, które nie mają umowy na wywóz nieczystości
z jedną z firm, które obsługują teren naszej gminy na zlecenie urzędu, otrzymają
mandat od Policji, która również będzie brała udział w tej kontroli.
Powiedział też, że nie do przyjęcia jest praktyka podrzucania śmieci na
trasie ze Swornegaci do Chojnic. Nie można tłumaczyć tego tym, że to turyści
zostawiają worki na poboczach. Ponieważ, to gospodarz, który przyjmuje gości,
musi im zapewnić pojemnik na śmieci i dbać o jego opróżnienie.
Wójt – stwierdził, że jeśli Red Devils reprezentuje GOK Chojnice, to
powinni oni zadbać o zabezpieczenie środków budżetowych na awans swojej
drużyny. Chodzi tutaj o 3.000 złotych i prawdopodobnie są one przewidziane
w budżecie.
Ad 23/ Sprawy bieżące.
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