Protokół Nr XX/2012
z XX Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
Posiedzenie odbyło się w sali narad Starostwa Powiatowego
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 XX 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.
Przypomniał, iż na posiedzeniach Komisji w dniu 23 marca br. Pani
Dyrektor Rząska zasygnalizowała, iż istnieje konieczność poszerzenia porządku
obrad sesji o sprawę uchwalenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka
Kultury w Chojnicach. Projekt tej uchwały został Radnym dostarczony przed
sesją.
Dodatkowo zaistniała potrzeba wprowadzenia do dzisiejszego porządku
obrad projektu jeszcze jednej uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form
wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest
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organ inny niż Gmina Chojnice oraz zakresu i trybu kontroli
prawidłowości ich wykorzystywania.
Zwrócił się zatem do radnych o przegłosowanie, kto jest za poszerzeniem
porządku obrad o te dwie sprawy.
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za poszerzeniem porządku o wnioskowane punkty
-jednogłośnie Po dokonaniu poprawek porządek obrad sesji przedstawiał się następująco :
1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4/Podjęcie uchwały nr XX/250/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach oraz oceny
zasobów pomocy społecznej gminy Chojnice na 2011 rok.
5/ Podjęcie uchwały nr XX/251/2012 w sprawie zmiany statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
6/ Podjęcie uchwały nr XX/252/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania.
7/ Podjęcie uchwały nr XX/253/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji w 2011 roku „Programu współpracy Gminy Chojnice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2011”.
8/ Podjęcie uchwały nr XX/254/2012 w sprawie zmiany uchwały
nr XVI/173/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2012 rok.”

9/ Podjęcie uchwały nr XX/255/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 45, 46, 94 oraz części
działek nr 98 i 81 położonych w obrębie geodezyjnym Doręgowice, gmina
Chojnice.
10/ Podjęcie uchwały nr XX/256/2012 w sprawie wykupu działek położonych
w miejscowości Lichnowy.
11/ Podjęcie uchwały nr XX/257/2012 w sprawie zamiany działek położonych
w miejscowościach Chojniczki, Angowice, Lichnowy, Topole.
12/ Podjęcie uchwały nr XX/258/2012
w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym : Sławęcin, Lotyń.
13/ Podjęcie uchwały nr XX/259/2012 w sprawie ustanowienia tytułów
„Honorowy Obywatel Gminy Chojnice” i „Zasłużony Obywatel Gminy
Chojnice” oraz przyjęcie regulaminu ich nadawania.
14/ Podjęcie uchwały nr
XX/260/2012 w sprawie nadania Statutu
Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
15/ Podjęcie uchwały nr XX/261/2012 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do
Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania
i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej.
16/ Podjęcie uchwały nr XX/262/2012 w sprawie ustalenia wysokości składki
członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności” za
miesiąc maj 2012 rok.
17/ Podjęcie uchwały nr XX/263/2012 w sprawie wniesienia aportu do
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach , w której
Gmina Chojnice jest wyłącznym udziałowcem.
18/ Podjęcie uchwały nr XX/264/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2012 rok.
19/ Podjęcie uchwały nr XX/265/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
20/ Podjęcie uchwały nr XX/266/2012 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
21/ Podjęcie uchwały nr XX/267/2012 uchwały w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania 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
wykorzystywania.
22/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
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23/ Sprawy bieżące.
24/ Zakończenie obrad.
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
XX Sesję otworzył Pan Tadeusz Leszczyński – Przewodniczący Rady
Gminy.
W imieniu Rady, Wójta Gminy i własnym, serdecznie powitał wszystkich
zebranych, jednocześnie stwierdzając, że w dzisiejszych obradach uczestniczy
15 Radnych, czyli 100% składu Rady, co pozwoli na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Zgodnie z regulaminem pracy Rady Gminy sekretarzem sesji jest kolejny
z listy radnych Pan Andrzej Grala.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
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 XIX Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 kwietnia 2012 roku bez odczytania
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosów „za”/

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Józef Kołak - działając w imieniu mieszkańców Charzyków zgłosił
konieczność utwardzenia ulicy Polnej i Słonecznej, a zwłaszcza wjazdu na ulicę
Polną do skrzyżowania z ulicą Słoneczną.
Wyjaśnił, iż mieszkańcy wymienionych ulic oczekują od władz Gminy
Chojnice zajęcia się tym problemem, ponieważ są w większości mieszkańcami
tych ulic od 30 lat i nie mogą doczekać się utwardzenia dojazdów do swoich
posesji.
Pan Józef Kołak – poruszył również problem parkowania i zatrzymywania
się na ulicach w miejscowości Charzykowy, a szczególnie na ulicy Trawiastej.
Proponował, aby uwzględnić zasadę, która jest powszechnie stosowana na
drogach jednokierunkowych, a mianowicie; żeby prawy pas był przejezdny,
natomiast lewy, jeśli są takie możliwości lewy by służył do parkowania.
Pan Józef Kołak – wystąpił z inicjatywą utworzenie młodzieżowych Rad
Sołeckich, co wiązało by się ze zmianą Statutu Gminy.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Powyższe sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
(Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 4/Podjęcie uchwały nr XX/250/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach oraz oceny
zasobów pomocy społecznej gminy Chojnice na 2011 rok.
Pani Beata Pryba – Kierownik Pracowników Socjalnych poproszona
o krótkie wprowadzenie do tematu stwierdziła, iż przedłożony na dzisiejszą
sesję przez GOPS dokument zawiera zestawienie zasobów jakimi dysponuje
gmina, którymi są w szczególności : infrastruktura, kadra, rodzaje dostępnych
usług i świadczeń, jak również informacje na temat nakładów finansowych na
zadania pomocy społecznej oraz charakterystykę problemów osób i rodzin
korzystających z pomocy społecznej i ich rozkład ilościowy. Ocena zasobów
pomocy społecznej pozwoli na odpowiednie planowanie budżetu na rok
następny i od 2012 r. zastąpi dotychczas przygotowywany przez jednostki
samorządu terytorialnego bilans potrzeb pomocy społecznej.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy można wysnuć następujące wnioski
końcowe : Gmina dokłada wszelkich starań, aby przy aktywnym udziale
mieszkańców tworzyć optymalne warunki zmierzające do osiągnięcia jak
najwyższego standardu życia społeczności. Problemy mieszkańców, ich
potrzeby i oczekiwania uwzględnione zostały przy opracowaniu „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chojnice na lata 2008-2018”
i wyznaczają nowe kierunki działań. Za realizację ww. Strategii oprócz GOPS
odpowiedzialne są również inne podmioty, tj.: Gminny Ośrodek Kultury,
Gminny Zespół Oświaty, Pomocnik Wójta ds. profilaktyki i przeciwdziałania
uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie. Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, czy Rady Sołeckie.
Wspomniała również o dobrej współpracy z instytucjami znajdującymi się
na terenie miasta Chojnice, a także znajomość ich oferty w zakresie różnego
rodzaju usług , co sprawia, ze dostęp do nich mają również mieszkańcy naszej
Gminy.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/250/2012
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad / Podjęcie uchwały nr XX/251/2012 w sprawie zmiany statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem
ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/251/2012
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XX/252/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania.
Pan Tadeusz Leszczyński odczytał projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/252/2012
z dnia 27 kwietnia 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 XX/253/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji w 2011 roku „Programu współpracy Gminy Chojnice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2011”.
Prowadzący obrady odczytał projekt niniejszej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/253/2012
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XX/254/2012 w sprawie zmiany uchwały
nr XVI/173/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2012 rok.”
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/254/2012
z dnia 27 kwietnia 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 XX/255/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 45, 46, 94 oraz części
działek nr 98 i 81 położonych w obrębie geodezyjnym Doręgowice, gmina
Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem
ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/255/2012
z dnia 27 kwietnia 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 XX/256/2012
położonych w miejscowości Lichnowy.

w sprawie wykupu działek

Pan Tadeusz Leszczyński odczytał projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/256/2012
z dnia 27 kwietnia 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 XX/257/2012 w sprawie zamiany działek
położonych w miejscowościach Chojniczki, Angowice, Lichnowy, Topole.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/257/2012
z dnia 27 kwietnia 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 XX/258/2012 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym : Sławęcin, Lotyń.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/258/2012
z dnia 27 kwietnia 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 XX/259/2012 w sprawie ustanowienia tytułów
„Honorowy Obywatel Gminy Chojnice” i „Zasłużony Obywatel Gminy
Chojnice” oraz przyjęcie regulaminu ich nadawania.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem
ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/259/2012
z dnia 27 kwietnia 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 XX/260/2012 w sprawie nadania Statutu
Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/260/2012
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XX/261/2012 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr
1 do Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania
i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej.
Pan Tadeusz Leszczyński odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/261/2012
z dnia 27 kwietnia 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 XX/262/2012 w sprawie ustalenia wysokości
składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności” za
miesiąc maj 2012 rok.
Prowadzący obrady odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/262/2012
z dnia 27 kwietnia 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 XX/263/2012 w sprawie wniesienia aportu do
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach, w której
Gmina Chojnice jest wyłącznym udziałowcem.
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Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/263/2012
z dnia 27 kwietnia 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 XX/264/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2012 rok.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem
ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/264/2012
z dnia 27 kwietnia 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 XX/265/2012 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.

Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/265/2012
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
- 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 XX/266/2012 w sprawie uchwalenia zmian
w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
Z projektem powyższej uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/266/2012
z dnia 27 kwietnia 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 XX/267/2012 uchwały w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania 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 wykorzystywania.
Pan Tadeusz Leszczyński odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XX/267/2012
z dnia 27 kwietnia 2012 roku
13

- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 22/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Wójt - odpowiedział Panu Kołakowi, że środki finansowe są ograniczone
i samorząd Charzyków musi się opowiedzieć na jakie inwestycje w sołectwie
i w jakiej kolejności je przeznaczać. Nie stać nas, żeby realizować każdy
zgłoszony postulat.
Odnośnie ulicy Trawiastej wyjaśnił, iż sprawa jest w trakcie analizy.
Zmiany Statutu leżą w gestii Rady Gminy i jeśli będzie wola powołania
Młodzieżowych Rad Sołeckich, to zawsze można to zrobić.
Ad 23/ Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przed dzisiejszą sesją
odbyło się spotkanie Przewodniczących Komisji, na którym to ustalono, że
posiedzenia Komisji Rolnictwa będą łączona z Komisją Gospodarki
Komunalnej. Posiedzenia ta będą się odbywały o godzinie 9.00 bądź. 10.00.
Natomiast Komisja Oświaty, Kultury, Sportu Turystyki będzie rozpoczynała
obrady o godzinie 11.00 bądź później, ( zależnie od obszerności materiałów)
żeby ułatwić uczestnictwo w tych posiedzeniach Radnym pracującym
zawodowo.
Ad 24/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął
obrady XX Sesji Rady Gminy w Chojnicach.

