Protokół Nr XVIII/2012
z XVIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 roku
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 14.20.
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. Pani mgr Bożena Stępień – Radna Rady Powiatu,
7. Sołtysi Gminy Chojnice,
8. Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
9. Związki Zawodowe,
10. Media,
Obrady Sesji prowadził - Przewodniczący Rady Gminy – Pan
Tadeusz Leszczyński, który poinformował, iż projekt porządku obrad XVIII
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.
Zwrócił się zatem do Rady z prośbą o przegłosowanie, kto jest za przyjęciem
porządku obrad w wersji przesłanej Radnym przed sesją o następującym
kształcie :
1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
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2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4/ Podjęcie uchwały nr XVIII/212/2012 w sprawie odmowy podziału
sołectwa Nowy- Dwór na dwie odrębne jednostki pomocnicze gminy :
na sołectwo Nowy Dwór i sołectwo Cołdanki.
5/ Podjęcie uchwały nr XVIII/213/2012 w sprawie przyjęcia planów pracy
rady i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2012 rok.
6/ Podjęcie uchwały nr XVIII/214/2012 w sprawie aktualizacji „Planu
Odnowy Miejscowości Silno na lata 2010-2017”.
7/ Podjęcie uchwały nr XVIII/215/2012 w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 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 dla działki nr 373.
8/ Podjęcie uchwały nr XVIII/216/2012 w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę
mieszkaniową i usługi dz. nr 6/1 i dz. nr 6/2 we wsi Pawłówko gm. Chojnice
dla działki nr 6/29.
9/ Podjęcie uchwały nr XVIII/217/2012 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w miejscowości Charzykowy, w obrębie geodezyjnym Charzykowy,
gm. Chojnice.
10/ Podjęcie uchwały nr XVIII/218/2012 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
w miejscowości Małe Swornegacie, w obrębach geodezyjnych Swornegacie
i Kopernica, gm. Chojnice.
11/ Podjęcie uchwały nr XVIII/219/2012 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice.
12/ Podjęcie uchwały nr XVIII/220/2012 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
przeznaczonych na kulturę i kulturę fizyczną , położonych w obrębach
geodezyjnych : Angowice, Granowo, Ciechocin i Swornegacie, gm. Chojnice.
13/ Podjęcie uchwały nr XVIII/221/2012 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chojnice.
14/ Podjęcie uchwały nr XVIII/222/2012 w sprawie wydzierżawienia
pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gockowicach.

15/ Podjęcie uchwały nr XVIII/223/2012 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia drogi o charakterze drogi gminnej położonej w miejscowości
Ciechocin.
16/ Podjęcie uchwały nr XVIII/224/2012 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia drogi o charakterze drogi gminnej położonej w miejscowości
Lichnowy.
17/ Podjęcie uchwały nr XVIII/225/2012 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej
działek niezabudowanych położonych w miejscowości
Chojniczki.
18/ Podjęcie uchwały nr XVIII/226/2012 w sprawie zamiany działek
położonych miejscowości Doręgowice.
19/ Podjęcie uchwały nr XVIII/227/2012 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Nowa Cerkiew.
20/ Podjęcie uchwały nr XVIII/228/2012 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Nieżychowice.
21/ Podjęcie uchwały nr XVIII/229/2012 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Racławki.
22/ Podjęcie uchwały nr XVIII/230/2012 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice działek położonych w miejscowości Charzykowy.
23/ Podjęcie uchwały nr XVIII/231/2012 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Lichnowy.
24/ Podjęcie uchwały nr XVIII/232/2012 w sprawie zamiany działek
położonych w miejscowości Charzykowy, Chojniczki, Lotyń.
25/ Podjęcie uchwały nr XVIII/233/2012 w sprawie przyznania
dzierżawcom lokali użytkowych (garaży) , usytuowanych w miejscowości
Pawłówko przy ul. Bydgoskiej , pierwszeństwa w ich nabyciu.
26/ Podjęcie uchwały nr XVIII/234/2012 w sprawie sprzedaży w trybie
bezprzetargowej działek zabudowanych lokalami użytkowymi (garażami),
położonych w miejscowości Pawłówko.
27/ Podjęcie uchwały nr XVIII/235/2012 w sprawie uchylenia Uchwały
nr XVII/196/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
Miejskiej Chojnice na dofinansowanie modernizacji Placu Piastowskiego
w Chojnicach.
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28/ Podjęcie uchwały nr XVIII/236/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr
IX/82/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie trybu
postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Chojnice
sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
29/ Podjęcie uchwały nr XVIII/237/2012 w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych, jako wkładu własnego, na realizację projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu
w Gminie Chojnice”
wnioskowanego przez Gminę Chojnice do współfinansowania, w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
30/ Podjęcie uchwały nr XVIII/238/2012 w sprawie utrzymania trwałości
rezultatów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu
w Gminie Chojnice”, który będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane
przez Gminę Chojnice do współfinansowania, w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.”
31/ Podjęcie uchwały nr XVIII/239/2012 w sprawie rozstrzygnięcia
o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Chojnice na rok 2013 środków
stanowiących fundusz sołecki.
32/ Podjęcie uchwały nr XVIII/240/2012 w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
33/ Podjęcie uchwały nr XVIII/241/2012 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok.
34/ Podjęcie uchwały nr XVIII/242/2012 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVII/190/2011w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Chojnice.
35/ Podjęcie uchwały nr XVIII/243/2012 w sprawie zamiaru utworzenia
Gimnazjum w Charzykowach.
36/ Podjęcie uchwały nr XVIII/244/2012 w sprawie zamiaru utworzenia
Zespołu Szkół w Charzykowach.
37/ Podjęcie uchwały nr XVIII/245/2012 w sprawie planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2012.

38/ Podjęcie uchwały nr XVIII/246/2012 w sprawie ustalenia trybu
udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina
Chojnice oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
39/ Podjęcie uchwały nr XVIII/247/2012 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonej w miejscowości Małe Swornegacie.
40/ Podjęcie uchwały nr XVIII/248/2012 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym: Ogorzeliny.
41/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
42/ Sprawy bieżące.
43/ Zakończenie obrad.
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała „za” przyjęciem ww. porządku obrad
- jednogłośniePrzebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
XVIII-tą Sesję Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Tadeusz
Leszczyński. Poinformował , że w obradach Sesji zgodnie z listą obecności
uczestniczy 15 Radnych, czyli wymagane quorum. Tym samym dzisiejsze
posiedzenie Rady jest prawomocne.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Zgodnie z regulaminem pracy Rady Gminy sekretarzem sesji został
kolejny z listy radnych Pan Franciszek Borzych.
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
Radnych miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Następnie prosił Radnych o przegłosowanie, kto z radnych jest za
przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia bez odczytania.
5

Rada Gminy głosowała „za” przyjęciem protokółu
z XVII sesji dnia 29 grudnia 2011 roku bez odczytania
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Zbigniew Nojman – przypomniał, iż na ostatniej sesji prosił wszystkich
sołtysów oraz inne osoby, które mogłyby pomóc przy organizacji XX Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponieważ wcześniej nie było takiej
okazji dzisiaj chciałby podziękować za okazaną pomoc, wszystkim, którzy
przyłączyli się do tej szlachetnej inicjatywy, dzięki czemu nasi Wolontariusze
uzyskali wiele pomocy.
Pan Andrzej Grala – mieszkańcy wyrazili swoje niezadowolenie
z powodu omijania przez PKS Chojnice przystanków w Silnie, co spowoduje
utrudniony dojazd w kierunku Tucholi, Bydgoszczy i Torunia oraz ograniczy
dojazd do szkół i zakładów pracy.
Zwrócił się do Wójta o przekazanie tego protestu Marszałkowi Województwa
Pomorskiego o zmianę decyzji.
Pan Józef Kołak – poruszył temat wprowadzenia zakazu zatrzymywania
się i postoju, jedynie po jednej albo drugiej stronie ulicy Trawiastej
w Charzykowach. (Zdaniem podpisanych pod petycją mieszkańców bez
problemu – przy stojących na poboczu wozach – przejedzie tamtędy śmieciarka,
a tym bardziej wóz strażacki.)
Zwrócił uwagę na zmniejszoną dostępność kursów MZK do Charzykowa.
Są natomiast miejscowości na terenie gminy Chojnice, które obecnie mają
więcej możliwości dojazdu.
MZK w ciągu 3 miesięcy rozliczyła się z biletów sprzedanych na terenie naszej
gminy, żeby po 3 miesiącach nie okazało się, iż gmina ponosi dodatkowe koszty.
Pan Eugeniusz Wirkus - wnioskował o poprawę stanu drogi nr 235.
Zwracając uwagę na złą kondycję nawierzchni, głębokie koleiny i ubytki
nawierzchni na odcinku Klawkowo-Kłodawka.
Ad

3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

Ww. materiał informacyjny przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
(Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
4/ Podjęcie uchwały nr XVIII/212/2012 w sprawie odmowy podziału
sołectwa Nowy - Dwór na dwie odrębne jednostki pomocnicze gminy :
na sołectwo Nowy Dwór i sołectwo Cołdanki.
Na obrady sesji przyszli przedstawiciele Rady Sołeckiej oraz członkowie
grupy, która zainicjowała podział sołectwa na dwie jednostki : Pana Ignacy
Guenther, Pana Bolesław Jażdziewski, Pan Jan Krzoska, Pan Grzegorz
Karpiński.
Przed przystąpieniem do odczytania projektu uchwały Przewodniczący
Rady udzielił głosu Panu Ignacemu Guentherowi.
Były sołtys Nowego Dworu - przybliżył zebranym historię sołectwa oraz
przesłanki, jakimi
kierowali się zwolennicy rozdzielenia sołectwa.
Podkreślił, że aż 69 mieszkańców Nowego Dworu na zebraniu wiejskim
opowiedziało się za podziałem sołectwa na dwie jednostki co stanowiło 60 %
ogólnej liczby mieszkańców. Pytał, czy te osoby mają być dyskryminowane
przez 30% mieszkańców Cołdanek, którzy mieli na ten temat inne zdanie.
Prosił Radnych aby wzięli pod uwagę wolę 60% mieszkańców Nowego Dworu.
Zwracał uwagę na niedogodności, związane z organizacją zebrania.
Tłumaczył, że zebranie wiejskie początkowo miało być po południu, a było
o godzinie 19.00 i przeciągnęło się do 21-wszej. Z uwagi na ciasnotę nie
wszyscy mogli wejść do środka pomieszczenia i stali na zewnątrz na mrozie
poniżej 10 stopni. Nie trudno zatem się dziwić, że niektórzy ze względu na
zimno nie czekali do końca zebrania. (Temat podziału sołectwa był jednym
z ostatnich). Stwierdził, ze jego zdaniem nie było w tej sprawie żadnych
konsultacji. Nie uwzględniono również prośby, aby przedstawić wszystkie „za” i
„przeciw” temu podziałowi. Jednak jak stwierdził pozostawiono to bez
odpowiedzi.
Dziwił się, że Przewodniczący Rady nie przybył na tak ważne zebranie.
Pan Tadeusz Leszczyński – wyjaśnił, iż z istotnych powodów nie mógł tego
dnia przybyć na powyższe zebranie, tym nie mniej uczestniczyli w nim inni
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równie ważni przedstawiciele gminy. Urzędników na tym zebraniu było
odpowiednio dużo.
Podejmując decyzję w tej sprawie Radni kierowano się głównie wynikami
głosowania na zebraniu wiejskim, na którym to przeciwnicy podziału byli
w zdecydowanej przewadze. Zebranie wiejskie podjęło demokratyczną decyzję.
Wcześniej informowano na plakatach, że taki punkt na zebraniu wiejskim jest
przewidziany.
Przypomniał Panu Guentherowi, że już wcześniej mówił wyraźnie, iż nie będzie
nikogo namawiał do podziału.
Dodał, iż uważa, że tworzenie takich małych sołectw nie jest wcale dobrym
rozwiązaniem, ponieważ mamy takie sytuacje, że na zebranie wiejskie tak jak
w Chojnatach przychodzą 2 osoby i sołtys.
Pan Franciszek Borzych – miał wątpliwości czy sołectwo lepiej będzie
funkcjonowało przez podział. Mamy już na terenie gminy parę takich małych
sołectw. Podał przykład sołectwa Topole, w którym to za zebranie wiejskie
przyszło 8 osób.
Pan Eugeniusz Wirkus – zapytał, czy na zebraniu wiejskim byli ludzie dorośli,
czy dzieci? Jak chcieli podziału, to mogli poczekać i zagłosować. Nie można
decyzji tłumaczyć późną porą.
Pani Bożena Kubiak – odniosła się do zarzutu odnośnie braku konsultacji.
Stwierdziła, iż konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia
Pana Wójta. Było również ogłoszenie o zebraniu oraz ogłoszenie
o obowiązującej procedurze.
Pan Zbigniew Nojmann – poinformował, iż był inicjatorem powstania
sołectwa Chojnaty i Funka i przypomina sobie jak ta procedura konsultacji
przebiegała. Dlatego dziwi się, że Pan Guenther twierdzi, iż w przypadku
Nowego Dworu tych konsultacji nie było.
Odnośnie małej frekwencji na zebraniu wiejskim sołectwa Chojnaty stwierdził,
iż była ona tak niska ponieważ zebranie to odbywało się na sali w Urzędzie
Gminy. Ze względu na problem z dojazdem na zebranie przybyły tylko 3 osoby.
Dlatego jak najszybciej trzeba zastanowić się nad budową odpowiedniego
lokalu w sołectwie.

Pani Danuta Łoboda byłam na tym zebraniu.
Było to zebranie
demokratyczne. Stwierdziła, iż największą formą demokracji jest głosowanie
tajne.
Zwracając się do pana Guenthera przypomniała, iż na tym zebraniu poproszono
go, żeby przedstawił plusy i minusy sołectwa, zostało to jednak bez odpowiedzi.
Pan Józef Kołak – stwierdził, że dołączone do projektu uchwały uzasadnienie
jest dla Niego jednoznaczne. Proponował powrócić do sprawy za dwa lata,
kiedy będą nowe wybory do rad sołeckich.
Pan Krzoska – dodał, że nikt z Radnych poza panem Kanikowskim, (który jest
od nas) i Wójtem nie zaszczycił nas swoją obecnością na zebraniu wiejskim.
Pan Wójt jest zawsze i widzi jak ludzie są szykanowani i poniżani.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt przedmiotowej
uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVIII/212/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
(13 głosami „za”
i 2 głosami „wstrzymującymi się)
Tym samym Radni przychyli się do decyzji większości mieszkańców
i opowiedziała się przeciw podziałowi sołectwa Nowy Dwór na dwie odrębne
jednostki pomocnicze.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XVIII/213/2012 w sprawie przyjęcia planów
pracy rady i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2012 rok.
Projekt uchwały w sprawie planów pracy odczytał Przewodniczący Rady
Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVIII/213/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
6/ Podjęcie uchwały nr XVIII/214/2012 w sprawie aktualizacji „Planu
Odnowy Miejscowości Silno na lata 2010-2017”.
Po odczytaniu przez Pana Tadeusza Leszczyńskiego projektu ww. uchwały
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVIII/214/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XVIII/215/2012 w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 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 dla działki nr 373.
Pan Tadeusz Leszczyński – zapoznał zebranych z projektem kolejnej uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVIII/ 215/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XVIII/216/2012 w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę

mieszkaniową i usługi dz. nr 6/1 i dz. nr 6/2 we wsi Pawłówko gm. Chojnice
dla działki nr 6/29.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVIII/216/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XVIII/217/2012 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w miejscowości Charzykowy, w obrębie geodezyjnym Charzykowy,
gm. Chojnice.
Pan Przewodniczący Rady odczytał projekt przedmiotowej uchwały
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/217/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XVIII/218/2012 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
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w miejscowości Małe Swornegacie, w obrębach geodezyjnych Swornegacie
i Kopernica, gm. Chojnice.
Projekt uchwały odczytał Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/218/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XVIII/219/2012 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/219/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XVIII/220/2012 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
przeznaczonych na kulturę i kulturę fizyczną, położonych w obrębach
geodezyjnych : Angowice, Granowo, Ciechocin i Swornegacie, gm. Chojnice.
Pan Tadeusz Leszczyński – przedstawił zebranym projekt kolejnej uchwały
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/220/2012

z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XVIII/221/2012 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chojnice.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłaszano.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/221/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XVIII/222/2012 w sprawie wydzierżawienia
pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gockowicach.
Przewodniczący Rady odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/222/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
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Ad 15/ Podjęcie uchwały nr
przejęcia drogi o charakterze
Ciechocin.

XVIII/223/2012 w sprawie nieodpłatnego
drogi gminnej położonej w miejscowości

Prowadzący obrady odczytał projekt przedmiotowej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/223/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XVIII/224/2012 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia drogi o charakterze drogi gminnej położonej w miejscowości
Lichnowy.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/224/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)

Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XVIII/225/2012 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej
działek niezabudowanych położonych w miejscowości
Chojniczki.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/225/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XVIII/226/2012 w sprawie zamiany działek
położonych miejscowości Doręgowice.
Projekt powyższej uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/226/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XVIII/227/2012 w sprawie sprzedaży
przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości
Nowa
Cerkiew.
Prowadzący obrady odczytał projekt przedmiotowej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/227/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XVIII/228/2012 w sprawie sprzedaży
przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Nieżychowice.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/228/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XVIII/229/2012 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Racławki.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady projektu ww. uchwały
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/229/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 22/ Podjęcie uchwały nr XVIII/230/2012 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice działek położonych w miejscowości Charzykowy.
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał projekt kolejnej uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/230/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 23/ Podjęcie uchwały nr XVIII/231/2012 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Lichnowy.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/231/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 24/ Podjęcie uchwały nr XVIII/232/2012 w sprawie zamiany działek
położonych w miejscowości Charzykowy, Chojniczki, Lotyń.
Przewodniczący Rady odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/232/2012
z dnia 13 marca 2012 roku

17

- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 25/ Podjęcie uchwały nr XVIII/233/2012 w sprawie przyznania
dzierżawcom lokali użytkowych (garaży) , usytuowanych w miejscowości
Pawłówko przy ul. Bydgoskiej, pierwszeństwa w ich nabyciu.
Projekt ww. uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/233/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 26/ Podjęcie uchwały nr XVIII/234/2012 w sprawie sprzedaży w trybie
bezprzetargowej działek zabudowanych lokalami użytkowymi (garażami),
położonych w miejscowości Pawłówko.
Przewodniczący Rady odczytał zebranym projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie było.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/234/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 27/ Podjęcie uchwały nr XVIII/235/2012 w sprawie uchylenia Uchwały
nr XVII/196/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
Miejskiej Chojnice na dofinansowanie modernizacji Placu Piastowskiego
w Chojnicach.
Prowadzący obrady odczytał projekt przedmiotowej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie było.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/235/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 28/ Podjęcie uchwały nr XVIII/236/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr
IX/82/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie trybu
postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Chojnice
sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie było.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/236/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 29/ Podjęcie uchwały nr XVIII/237/2012 w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych, jako wkładu własnego, na realizację projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu
w Gminie Chojnice”
wnioskowanego przez Gminę Chojnice do współfinansowania, w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
19

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady projektu ww. uchwały
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/237/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 30/ Podjęcie uchwały nr XVIII/238/2012 w sprawie utrzymania trwałości
rezultatów projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu
w Gminie Chojnice”, który będzie zrealizowany jako zadanie wnioskowane
przez Gminę Chojnice do współfinansowania, w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.”
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/238/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)

Ad 31/ Podjęcie uchwały nr XVIII/239/2012 w sprawie rozstrzygnięcia
o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Chojnice na rok 2013 środków
stanowiących fundusz sołecki.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/239/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 32/ Podjęcie uchwały nr XVIII/240/2012 w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Po odczytaniu projektu uchwały
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/240/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 33/ Podjęcie uchwały nr XVIII/241/2012 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok.
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/241/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
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Ad 34/ Podjęcie uchwały nr XVIII/242/2012 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVII/190/2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Chojnice.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/242/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 35/ Podjęcie uchwały nr XVIII/243/2012 w sprawie zamiaru utworzenia
Gimnazjum w Charzykowach.
Przewodniczący Rady odczytał projekt powyższej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/243/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 36/ Podjęcie uchwały nr XVIII/244/2012 w sprawie zamiaru utworzenia
Zespołu Szkół w Charzykowach.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem projekt niniejszej
uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/244/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 37/ Podjęcie uchwały nr XVIII/245/2012 w sprawie planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2012.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały radni uwag nie zgłaszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/245/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 38/ Podjęcie uchwały nr XVIII/246/2012 w sprawie ustalenia trybu
udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina
Chojnice oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/246/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 39/ Podjęcie uchwały nr XVIII/247/2012 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonej w miejscowości Małe Swornegacie.
Pan Tadeusz Leszczyński - odczytał projekt przedmiotowej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/247/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 40/ Podjęcie uchwały nr XVIII/248/2012 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym: Ogorzeliny.
Prowadzący obrady odczytał ostatni na tej sesji projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIII/248/2012
z dnia 13 marca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)

Ad 41/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wójt podziękował Panu Grali za wręczenie petycji.
Poinformował, iż jutro zaszczyci nas swoją obecnością Wicemarszałek
Województwa Pomorskiego Pan Elzanowski, któremu ta petycja zostanie
wręczona.
Poinformował, że o problemach mieszkańców gminy z komunikacją zostanie
poinformowany również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Aktualnie mieszkańcy gminy Chojnice zostali pozbawienie dostępu do usługi
przewozowej, została ona im reglamentowana. W przypadku, gdyby UOKiK
zajął się sprawą wyłączenia przystanków w gminie Chojnice, prezes spółki PKS
nie zdoła udowodnić ekonomicznego podłoża swojej decyzji. Władze gminy
zwróciły się w tej sprawie także do wojewody pomorskiego. Jako przedstawiciel
Skarbu Państwa ma on 49 procent udziałów w chojnickim PKS-ie. Pozostały
pakiet akcji ma prywatna spółka Blue Line. O decyzjach prezesa chojnickiego
PKS-u Wojewoda powiadomił także radę nadzorczą tej spółki.
Panu Kołakowi – wyjaśnił, iż sprawa ulicy Trawiastej jest w trakcie analizy.
Zostanie ona rozstrzygnięta po zebraniach wiejskich.
Panu Eugeniuszowi Wirkusowi - przygotowujemy pismo do Pana Marszałka
Województwa Pomorskiego o fatalnym stanie drogi 235. Dodał, że w tym roku
Województwo Pomorskie nie ma żadnych pieniędzy na inwestycje.
Ad 42/ Sprawy bieżące.
Pan Damian Sawicki – zapytał, czy jest możliwość skomputeryzowania
Radnych i zakupu dla nich laptopów bądź tabletów. Dzięki temu znacznie
można by ułatwić pracę Rady.
Wójt – decyzja leży w gestii Radnych, gdyż trzeba by na to znaleźć środki
w budżecie. Wiem, że wiele samorządów wchodzi w ten układ, ale nie jest to
rozwiązanie dość kosztowne. Należy to poddać pod dyskusję na komisjach.
Wójt - poinformował, że dwa tygodnie temu rozstrzygnięto konkurs na
nazwę Centrum Handlowego w Pawłówku. Komisja konkursowa wybrała dla
galerii nazwę „Brama Pomorza”. Nadal ważą się losy Multikina lub Cinema
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3D. Decyzja w sprawie kina ma zapaść około 14 marca. W tej nowej galerii ma
powstać OBI i REAL. To właśnie z Realem będą prowadzone rozmowy, żeby
zajęli mniejszą powierzchnię na rzez kina.
Ad 43/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Tadeusz Leszczyński zamknął obrady
XVIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach.

