Protokół Nr XVII/2011
z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2011 roku
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 14.50.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli :
1. Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
2. Pan mgr Piotr Stanke – Zastępca Wójta
3. Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy
4. Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
5. Pani mgr Krystyna Kijek - Radna Rady Powiatu,
6. Sołtysi Gminy Chojnice,
7. Rada Sołecka Sołectwa Silno,
8. Pracownicy GOK
9. Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
10.Związki Zawodowe
11. Pan Dariusz Dąbrowski – Przedstawiciel Izby Rolniczej
12.Pan Bogusław Podemski – Kier. Rewiru Dzielnicowych w Charzykowach
13.Pan Krzysztof Pestka – Komandor CHKŻ Charzykowy
14.Pan Tomasz Biesek – Trener Sekcji kajakowej „Szansa”
15.Pan Marcin Wardin – Złoty i Srebrny Medalista Olimpiady Specjalnej
w Atenach
16. Pan Mieczysław Sabatowski – Prezes MZK Chojnice
17. Pan Stanisław Kosidowski – Prezes PKS Chojnice
18. Media
Obrady Sesji prowadził - Przewodniczący Rady Gminy – Pan
Tadeusz Leszczyński, który poinformował, iż projekt porządku obrad XVII
Sesji Rady Gminy w Chojnicach wszyscy Radni otrzymali w ustawowym
terminie wraz z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Przesłane Radnym materiały były analizowane na posiedzeniach Komisji,
które odbyły się przed dzisiejszą sesją.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na swoim posiedzeniu w dniu
21 grudnia zaproponowała, aby zdjąć z dzisiejszego projektu porządku obrad
zawarty w punkcie 28 projekt uchwały w sprawie dni i godzin otwierania
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oraz zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych
i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Chojnice.
Zdaniem Komisji sprawa ta wymaga jeszcze przeanalizowania.
Inną opinię na ten temat wyraziły dwie pozostałe obradujące wspólnie Komisje
Rady w dniu 22 grudnia.
Prowadzący obrady zwrócił się zatem do Rady z prośbą o przegłosowanie,
kto jest za przyjęciem porządku obrad w wersji przesłanej Radnym przed sesją,
która zawierała w punkcie 28 projekt uchwały w sprawie dni i godzin
otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego zakładów
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy
Chojnice.
10 Radnych głosowało „za” przyjęciem porządku obrad w wersji
wcześniej zaproponowanej
5 Radnych wstrzymało się od głosu.
W związku z powyższym porządek obrad przedstawiał się następująco :
1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4/ Podjęcie uchwały nr XVII/184/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
5/ Podjęcie uchwały nr XVII/185/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011 rok.
6/ Podjęcie uchwały nr XVII/186/2011 w sprawie zmiany uchwały nr
IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Chojnice.
7/ Podjęcie uchwały nr XVII/187/2011 w sprawie określenia wzoru
formularza deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego.

8/ Przyjęcie budżetu gminy na 2012 rok :
a/ Stanowisko Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały nr XVII/188/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Chojnice na 2011 rok.
9/ Podjęcie uchwały nr XVII/189/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2012 roku.
10/ Podjęcie uchwały nr XVII/190/2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
11/ Podjęcie uchwały nr XVII/191/2011 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Nowym Dworze w 2012
roku.
12/ Podjęcie uchwały nr XVII/192/2011 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
13/ Podjęcie uchwały nr XVII/193/2011 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
14/ Podjęcie uchwały nr XVII/194/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na
dofinansowanie budowy drogi Nr 225 – ciągu pieszo-rowerowego
w miejscowości Klawkowo.
15/ Podjęcie uchwały nr XVII/195/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie zadania organizacji publicznej transportu zbiorowego na liniach
podmiejskich łączących Miasto Chojnice z niektórymi miejscowościami Gminy
Chojnice.
16/ Podęcie uchwały nr XVII/196/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej od ronda 14 Lutego w kierunku
Nieżychowic.
17/ Podjęcie uchwały nr XVII/197/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej
Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej.
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18/ Podjęcie uchwały nr XVII/198/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie budowy mostu zwodzonego w Małych Swornegaciach.
19/ Podjęcie uchwały nr XVII/199/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Chociński Młyn – Charzykowy –
Małe Swornegacie.
20/ Podjęcie uchwały nr XVII/200/2011 w sprawie udzielenia dotacji w 2012
roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła
w Ostrowitem, gmina Chojnice.
21/ Podjęcie uchwały nr XVII/201/2011 w sprawie udzielenia dotacji w 2012
roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny
w Nowej Cerkwi, gm. Chojnice.
22/ Podjęcie uchwały nr XVII/202/2011 w sprawie ustalenia wysokości
składki na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności” na 2012 rok.
23/ Podjęcie uchwały nr XVII/203/2011 w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego
w granicach administracyjnych Miasta Chojnice i Gminy Chojnice.
24/ Podjęcie uchwały nr XVII/204/2011 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2012 roku.
25/ Podjęcie uchwały nr XVII/205/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i usługi we wsi Granowo gm. Chojnice.
26/ Podjęcie uchwały nr XVII/206/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działek ogródkowych ROD „Zacisze” w Charzykowach z przeznaczeniem pod
budownictwo mieszkaniowe z nieuciążliwymi usługami.
27/ Podjęcie uchwały nr XVII/207/2011 w sprawie skargi : Hurtowni
Artykułów Spożywczych Bogumiła i Jerzy Ryduchowscy spółka jawna
Lipienice reprezentowanej przez Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztofa
Hoffmana na uchwałę Nr XIII/130/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. Rady Gminy
w Chojnicach dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu pod usługi, w tym budowę obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 we wsi Pawłówko gm. Chojnice.

28/ Podjęcie uchwały nr XVII/208/2011 w sprawie dni i godzin otwierania
oraz zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych
i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Chojnice.
29/ Podjęcie uchwały nr XVII/209/2011 w sprawie ustanowienia pomników
na przyrody na terenie gminy Chojnice.
30/ Podjęcie uchwały nr XVII/210/2011 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Pawłówko.
31/ Podjęcie uchwały nr XVII/211/2011 w sprawie sprostowania oczywistego
błędu pisarskiego w uchwale nr XVI/176/2011 RG w Chojnicach w sprawie
obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
32/ Podjecie uchwały nr XVII/212/2011 w sprawie sprostowania oczywistego
błędu pisarskiego w uchwale nr XVI/178/2011 Rady Gminy w Chojnicach
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz
sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice.
33/ Podsumowanie pracy Rady Gminy w Chojnicach za 2011 rok.
34/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
35/ Sprawy bieżące.
36/ Zakończenie obrad.
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Kolejną, XVII-tą Sesję Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Tadeusz
Leszczyński – Przewodniczący Rady Gminy. Podkreślił, że jest to ostatnie
posiedzenie w 2011 roku i tradycyjnie już ze względu na podsumowywanie
całorocznej pracy Gminnego Ośrodka Kultury odbywa się ono poza Urzędem
Gminy w jednej z podległych placówek. Dzisiaj podobnie jak przed rokiem
gościmy w Wiejskim Domu Kultury w Silnie.
W imieniu Rady Gminy i własnym oraz wszystkich zebranych witam
Kierownika tego obiektu Pana Dominika Madeja oraz wszystkie osoby biorące
udział w dzisiejszych obradach.
Witam wszystkich jednocześnie stwierdzając, że w dzisiejszych obradach
uczestniczy 15 Radnych, czyli 100% składu Rady.
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b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji został kolejny z listy Radnych - Pan Sebastian Zimnicki.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przyjąć protokół
z poprzedniej sesji bez odczytania.
Dodał, że był on do wglądu w Biurze Rady i każdy zainteresowany mógł się
zapoznać z jego treścią.
Radni postanowili przyjąć protokół z poprzedniej sesji bez odczytania.
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Sebastian Zimnicki – poruszył problem złej jakości, a często nawet
braku połączeń telefonii komórkowej prawie wszystkich sieci na terenie gminy
Chojnice. Apelował do Wójta, aby Gmina zajęła się tą sprawą całościowo, gdyż
pojedynczy abonent niewiele może zdziałać.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Ww. materiał przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XVII/184/2011 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
Pani Justyna Rząska – zwróciła się do Rady Gminy z prośbą o uhonorowanie
za pracę ich charzykowskich przyjaciół – sportowców i żeglarzy.
Pan Krzysztof Pestka – komandor CHKŻ pozytywnie wypowiedział się na
temat Sekcji Kajakowej prowadzonej przez Pana Tomasza Bieska słowami, iż
dzięki jego pracy ludzie, których los dotknął szczególnie mogą się pięknie
realizować w sporcie.
Na Sesji przedstawiono osobę wyjątkowo skromnego sportowca z ogromnymi
olimpijskimi osiągnięciami – Pana Marcina Wardina (zdobywcę złotego

i srebrnego medalu w kajaku turystycznym na 500 m na olimpiadzie specjalnej
w Atenach) .
Po krótkiej prezentacji zdjęć z olimpiady i zaprezentowaniu zdobytych
olimpijskich medali, Wójt z dumą podziękował naszym zaangażowanym
sportowcom za godne reprezentowanie i rozsławianie Gminy Chojnice
w świecie. Jako nagrodę za wybitne osiągnięcia Marcin Wardin otrzymał od
Wójta rower, którym będzie mógł dojeżdżać z Ogorzelin do Charzyków na
treningi.
Pan Tadeusz Leszczyński - koniec roku, to czas sprawozdań i podsumowań.
Szczegółowe informacje o pracy GOK zostały zawarte w przesłanym Radnym
wraz z materiałami sesyjnymi Sprawozdaniu Gminnego Ośrodka Kultury
w Chojnicach za 2011 rok i były dokładnie omawiane na posiedzeniach
Komisji przed Sesją.
W związku z powyższym poprosił na sesji jedynie Dyrektor GOK, o krótkie
wprowadzenie do tematu.
Pani Justyna Rząska – ponieważ na Komisjach Rady przed sesją
omawiałam szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Kultury za 2011 rok, dzisiaj chciałabym jedynie poprosić mojego
współpracownika, Pana Przemysława Zientkowskiego o przedstawienie
dokumentacji multimedialnej i krótkiego podsumowania, tego co udało się nam
zrobić w mijającym roku.
Następnie Pan Przemysław Zientkowski prezentował dokonania Gminnego
Ośrodka Kultury w Chojnicach w 2011 roku.
Pani Justyna Rząska podkreśliła, że w placówkach kulturalnych od wielu
lat prowadzony jest program profilaktyczny, za co podziękowała
Pełnomocnikowi Wójta Gminy Panu Adamowi Modrzejewskiemu.
Dyrektor GOK podziękowała również Radnym i sołtysom za wszelką pomoc
i dotychczasową współpracę.
/Materiał informacyjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz Leszczyński.
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Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/184/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 15 głosami „za” /
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XVII/185/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2011 rok.
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/185/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
-jednogłośnie -

/ 15 głosami „za” /

/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XVII/186/2011 w sprawie zmiany uchwały
nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Prowadzący obrady odczytał projekt ww. uchwały.
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/186/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
-jednogłośnie -

/ 15 głosami „za” /

/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XVII/187/2011 w sprawie określenia wzoru
formularza deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego.
Pan Tadeusz Leszczyński - odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/187/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
-jednogłośnie -

/ 15 głosami „za” /

/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /
Ad 8/ Przyjęcie budżetu gminy na 2012 rok :
Pan Tadeusz Leszczyński - jednym z ważniejszych tematów
podejmowanych w trakcie roku przez Radę Gminy jest uchwalenie budżetu
gminy.
W myśl przepisu art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym
uchwalenie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.
Przypominam Radnym, a pozostałych informuję, że Projekt budżetu został
dostarczony Radnym na 2 tygodnie przed Sesją. Ponadto projekt budżetu był
przedmiotem wnikliwej analizy na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady,
a szczególnie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego. Do przedstawionych materiałów nie wniesiono zastrzeżeń.
a/ Prowadzący obrady poprosił Pana Andrzeja Gralę - Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
o przedstawienie Stanowiska w sprawie projektu budżetu gminy na 2012
rok.
Pan Andrzej Grala – poinformował, że Budżet Gminy Chojnice po
stronie dochodów wynosi 56.723.730 zł. Na wydatki bieżące przeznacza się
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45.650.035 zł, natomiast na wydatki majątkowe (inwestycje) przeznacza się
kwotę 15.175.173 zł.
Głównym źródłem dochodów są: subwencja (oświatowa, wyrównawcza)
w kwocie 21.456.377 zł co stanowi 37,80 % w ogólnych dochodach budżetu.
Wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały stanowiące dochód budżetu
państwa (podatek od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób
fizycznych) wynoszą 15. 480.418 zł tj. 27,29 % w dochodach ogółem.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
wynoszą 7.611.837 złotych tj. 14,20%.
Przychody wynoszą 7.000.000 złotych. Jest to kredyt długoterminowy
inwestycyjny. Natomiast rozchody stanowią kwotę 3.898.522 złotych.
Dotyczy to spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska podkreślił, że
z analizowanych dokumentów wynika, iż zostały zachowane procedury
ostrożnościowe w zakresie długu publicznego. Łączna kwota długu gminy
Chojnice wynosi 28.720.000 zł stanowi to 50,63 %. Gmina może zadłużać się
do 60% planowanych dochodów. Natomiast łączna kwota przypadająca do
spłaty w 2011 roku budżetowym rat kredytów i pożyczek z należnymi
odsetkami wynosi 5.408.522 złotych co stanowi 9,53% planowanych dochodów
budżetu gminy.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych łączna kwota przypadających do
spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie może przekroczyć 15%
planowanych dochodów gminy.
Przy opracowaniu budżetu na 2012 rok zachowane zostały wszystkie
zasady, które są określone w ustawie o finansach publicznych.
Projekt budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową został złożony
w ustawowym terminie w Regionalnej Izbie Obrachunkowe w Gdańsku.
Do przedłożonych dokumentów Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku nie
wniosła zastrzeżeń i postanowiła zaopiniować projekt naszego budżetu
pozytywnie - uchwałą Nr 171/g217/III/P/11 składu orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie opinii
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2012 rok oraz możliwości
sfinansowania deficytu budżetu.
Pan Andrzej Grala - na zakończenie przedstawiania Oceny Budżetu Gminy
Chojnice na 2012 rok zaapelował do Radnych o uchwalenie budżetu gminy,

który będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na kolejny
rok.
b/ dyskusja
Pan Tadeusz Leszczyński - Przewodniczący Rady Gminy jeszcze raz
podkreślił, że projekt budżetu Radni otrzymali 14 dni przed sesją.
W związku z tym mieli możliwość dokładnego przeanalizowania jego treści.
Poza tym projekt budżetu był omawiany na posiedzeniach wszystkich
merytorycznych Komisji, gdzie Pani Skarbnik bezpośrednio odpowiadała
Radnym na pytania.
Radni na temat budżetu na sesji nie dyskutowali.
c/ podjęcie uchwały nr XVII/188/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Chojnice na 2011 rok.
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/188/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 15 głosami „za” /
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /
Wójt – Zbigniew Szczepański – podziękował za takie głosowanie nad
najważniejsza uchwałą w roku.
Dodał, że zadłużenie gminy jest wysokie, ale takie samo jak średnie zadłużenie
gmin w Polsce.
Stwierdził, że jest optymistą i nie widzi zagrożeń w realizacji tych zamierzeń
w roku przyszłym.
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Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XVII/189/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2012 roku.
Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/189/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XVII/190/2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminny.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/190/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- 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 XVII/191/2011 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Nowym Dworze w 2012
roku.
Prowadzący obrady przedstawił projekt powyższej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/191/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- 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 XVII/192/2011 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminny.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/192/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- 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 XVII/193/2011 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Przewodniczący Rady - zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/193/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
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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 14/ Podjęcie uchwały nr XVII/194/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na
dofinansowanie budowy drogi Nr 225 – ciągu pieszo-rowerowego
w miejscowości Klawkowo.
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Przewodniczący Rady
Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/194/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- 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 XVII/195/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie zadania organizacji publicznej transportu zbiorowego na liniach
podmiejskich łączących Miasto Chojnice z niektórymi miejscowościami Gminy
Chojnice.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Prezes PKS Chojnice – Pan Stanisław Kosidowski – wspomniał, iż złożyli
dwa pisma odnośnie porozumienia, jakie Gmina zawiera z miastem wskazując
MZK.
Stwierdził, iż powołując się na ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, to
już naruszamy art. 23 tej ustawy. Podobnie jak zasady zdrowej konkurencji.
Zauważył, iż Porozumienie jest bardzo nieczytelne, ponieważ nie zawiera
kwoty, jaka się chce przeznaczyć na dowożenie. Nie precyzuje również kursów.
Niewiadomo również jaka jest siec rozkładowa na terenie gminy.

Zauważył, iż skoro gmina nie chce ich usług, to najwyraźniej rozumieją, że
zostali odsunięci. Oświadczył, iż chętnie podda się weryfikacji rynkowej.
Przypomniał, że dwa lata temu upomnieli się o przetarg i przewóz dzieci i ten
przetarg wygrali.
Zauważył, że jeżeli oni wycofają się z tych 120 kursów, to MZK będzie musiał
kupić 20 autobusów. Poddał pod rozwagę czy na pewno Gminie opłaca się
zawierać porozumienie z jednym podmiotem. Uważał, że w obecnym kształcie
Porozumienie to jest nie tylko niekorzystne dla PKS, ale i dla całej Gminy, bo
ktoś musi zabezpieczyć transport.
Zwrócił uwagę, iż PKS utrzymuje komunikację tylko z własnych środków,
a przecież można kupić te kursy. Pomysł jest dobry, ale trzeba sprawdzić, kto
będzie świadczyć te usługi taniej. Na dzień dzisiejszy PKS obsługuje 13 gmin
i chcieliby nadal świadczyć usługi w gminie Chojnice.
Pan Mieczysław Sabatowski – niefortunne jest to, ze na terenie jednego
miasta funkcjonują dwie konkurencyjne firmy przewozowe z tradycjami.
Przypomniał, iż MZK działa już na chojnickim rynku 50 lat.
PKS ma prawo złożyć odwołanie, jednak sądzi, ze od strony prawnej nie ma
tutaj uchybień i nie obawiałby się konsekwencji prawnych.
Zapewnił, iż MZK jest w stanie sprostać oczekiwaniom gminy Chojnice.
Wójt – nasi mecenasi przygotowali stanowisko prawne, z którego wynika,
że my tutaj prawa nie łamiemy.
Poza tym jeśli Rada Gminy przyjmie dzisiaj tę uchwałę w zaproponowanym
kształcie, to zawsze możemy po roku funkcjonowania od tego odstąpić.
Pan Edward Meyer – wyjaśnił, że gmina Chojnice nie podpisuje żadnej
umowy z MZK. Gmina Chojnice podejmuje porozumienie z Miastem Chojnice.
Pan Stanisław Kosidowski - nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż Gmina
zawiera Porozumienie z Miastem Chojnice, ponieważ wskazuje w nim
konkretnego przewoźnika.
Zwrócił uwagę, iż obsługa komunikacyjna w gminie Chojnice świadczona przez
PKS stanowi 49%. Jeśli się z tego wycofają, to zakres usług automatycznie się
skurczy o 120 kursów. Prosił, aby Radni rozważyli, czy chcą całkowicie
wyeliminować PKS z gminy Chojnice.
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Pan Edward Meyer - zauważył, iż nie chciałby, aby dzisiejsza sesja byłą
wokanda sądową. Podsumował, iż życie nie znosi próżni i na pewno znajdzie się
kolejny przewoźnik.
Następnie przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/195/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 12 głosów „za”/
3 głosy „wstrzymujące”
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Pan Tadeusz Leszczyński - zaproponował, aby korzystając z obecności
Prezesów obu firm przewozowych bezpośrednio przystąpić do głosowania nad
kolejnym projektem uchwały, który tematycznie łączy się z organizacją
transportu zbiorowego na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały nr XVII/203/2011
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji
publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta
Chojnice i Gminy Chojnice.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/203/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 12 głosów „za”/
3 głosy „wstrzymujące”
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Wójt – na pewno temat MZK i PKS będzie tematem nośnym. Czy podjęta
dzisiaj decyzja jest dobra ? Tego nie wiem. Na sesje przygotowaliśmy taką

propozycję, jaka została wypracowana na posiedzeniach Komisji. Zdaniem
prawników to Porozumienie jest przygotowane prawidłowo. Na pewno będzie
od niego odwołanie.
Ad 16/ Podęcie uchwały nr XVII/196/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej od ronda 14 Lutego w kierunku
Nieżychowic.
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/196/2011
- 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 XVII/197/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej
Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej.
Prowadzący obrady – odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/197/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XVII/198/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie budowy mostu zwodzonego w Małych Swornegaciach.
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Z projektem przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/198/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- 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 XVII/199/2011 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Chociński Młyn – Charzykowy –
Małe Swornegacie.
Kolejny projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/199/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 15 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XVII/200/2011 w sprawie udzielenia dotacji
w 2012 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba
Apostoła w Ostrowitem, gmina Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/200/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 15 głosów „za”/
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XVII/201/2011 w sprawie udzielenia dotacji
w 2012 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Marii
Magdaleny w Nowej Cerkwi, gm. Chojnice.
Przewodniczący Rady – odczytał projekt przedmiotowej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/201/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- 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 XVII/202/2011 w sprawie ustalenia wysokości
składki na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności” na 2012 rok.
Pan Tadeusz Leszczyński zapoznał zebranych z projektem kolejnej
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/202/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- 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 23/ Podjęcie uchwały nr XVII/203/2011 w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego
w granicach administracyjnych Miasta Chojnice i Gminy Chojnice.
Przebieg głosowania nad powyższą uchwałą zawarto w punkcie
15 niniejszego protokołu.
Ad 24/ Podjęcie uchwały nr XVII/204/2011 w sprawie zatwierdzenia
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2012 roku.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Przewodniczący
Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/204/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 25/ Podjęcie uchwały nr XVII/205/2011
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i usługi we wsi Granowo gm. Chojnice.
Treś
kolejnego projektu uchwały odczytał prowadzący obrady – Pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/205/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 15 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 26/ Podjęcie uchwały nr XVII/206/2011 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działek ogródkowych ROD „Zacisze” w Charzykowach z przeznaczeniem pod
budownictwo mieszkaniowe z nieuciążliwymi usługami.
Przewodniczący Rady - odczytał projekt przedmiotowej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/206/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 15 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 27/ Podjęcie uchwały nr XVII/207/2011 w sprawie skargi : Hurtowni
Artykułów Spożywczych Bogumiła i Jerzy Ryduchowscy spółka jawna
Lipienice reprezentowanej przez Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztofa
Hoffmana na uchwałę Nr XIII/130/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. Rady Gminy
w Chojnicach dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu pod usługi, w tym budowę obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 we wsi Pawłówko gm. Chojnice.
Pan Tadeusz Leszczyński zapoznał zebranych z projektem kolejnej
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/207/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- 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 28/ Podjęcie uchwały w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania
placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i zakładów
usługowych dla ludności na terenie Gminy Chojnice.
Przygotowany na dzisiejszą sesję projekt uchwały nr XVII/208/2011
odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Pan Adam Modrzejewski – zwrócił uwagę, że projekt powyższej uchwały
stoi w sprzeczności z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Ta uchwała rozszerza
dostępność do napojów alkoholowych. Badania udowadniają, że najwięcej
alkoholu spożywa się tam, gdzie jest on łatwo dostępny.
W związku z powyższym prosił Radę, aby nie podejmowała tej uchwały.
Jako potwierdzenie swoich słów rozdał Radnym kserokopię pisma
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W piśmie tym
PARPA zwraca uwagę na kilka obszarów, które powinny stanowić priorytet
prowadzeniu lokalnej polityki wobec alkoholu. Na pierwszym miejscu
wymienia się tutaj ograniczenie liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych. Istnieją bowiem naukowo potwierdzone dowody na to, że
dostępność alkoholu ma wpływ na wielko spożycia, a to z kolei jest powiązane
z rozpowszechnieniem problemów związanych z alkoholem.
Pan Zbigniew Nojman - stwierdził, iż jest to niedopuszczalne, aby sklep
był otwarty od godziny 6.00 do 6.00. Jego zdaniem nie ma tu równości
podmiotów. Dodał, że jest przeciwny takiemu rozwiązaniu, jako człowiek
prowadzący sprzedaż detaliczną. Uważał, że restauratorzy powinni
funkcjonować w innym czasie niż sklepy. Dziwił się Radzie Sołeckiej
Charzykowy, która była inicjatorem tego projektu uchwały, że zajęła w tej
sprawie takie, a nie inne stanowisko, zwłaszcza po niedawnej krytyce
zaburzania ładu i porządku w tej miejscowości przez osoby będące pod
wpływem alkoholu.
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała nad projektem ww. uchwały następująco :
0 głosów „za”
11 głosów „przeciw”

3 głosy „wstrzymujące”
W związku z powyższym Rada Gminy zaproponowanej uchwały nie
podjęła.
Ad 29/ Podjęcie uchwały nr XVII/208/2011 w sprawie ustanowienia
pomników na przyrody na terenie gminy Chojnice.
Prowadzący obrady - odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/208/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 15 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 30/ Podjęcie uchwały nr XVII/209/2011 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Pawłówko.
Treść przedmiotowej uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/209/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- 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 31/ Podjęcie uchwały nr XVII/210/2011 w sprawie sprostowania
oczywistego błędu pisarskiego w uchwale nr XVI/176/2011 RG w Chojnicach
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/210/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - / 15 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 32/ Podjęcie uchwały nr XVII/211/2011 w sprawie sprostowania
oczywistego błędu pisarskiego w uchwale nr XVI/178/2011 Rady Gminy
w Chojnicach w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów
płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice.
Ad 33/ Podsumowanie pracy Rady Gminy w Chojnicach za 2011 rok.
Działalność Rady Gminy w 2011 roku przedstawił Pan Tadeusz
Leszczyński – Przewodniczący Rady.
Ad 34/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Wójt – odpowiadając Radnemu Zimnickiemu zapewnił, że na początku roku
podejmie działania i skontaktuje się w sprawie złej jakości połączeń z sieciami
telefonii komórkowej.
Ad 35/ Sprawy bieżące.
Pan Zbigniew Nojman - poinformował, że 8 stycznia 2012 roku po raz
dwudziesty w kraju, a w gminie po raz ósmy zagra Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Tym razem datki będą zbierane na pomoc dzieciom
i dorosłym chorym na cukrzycę. Podziękował władzom gminy za udostępnienie

busa i umożliwienie wyjazdu po materiały do Warszawy najbardziej
zaangażowanym Wolontariuszom, którzy w ramach nagrody przy okazji
zwiedzą Sejm RP. Złożył również podziękowanie wszystkim osobom
zaangażowany w to szlachetne dzieło na terenie naszej gminy.
Ad 36/ Zakończenie obrad.
Na zakończenie obrad Pracownicy GOK zaprezentowali przygotowaną
przez siebie inscenizację Jasełek.
Uczestnicy sesji mieli również możliwość wysłuchania koncertu kolęd
w wykonaniu Juli Szymczyk.
Przewodniczący Rady Gminy - życzył wszystkim dobrej, wzajemnej
współpracy oraz wiele zdrowia, pomyślności i realizacji planów
w nadchodzącym 2012 Roku.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął
obrady XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach.
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