Protokół Nr XXI/2012
z XXI Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 roku
Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego
w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 13.35.
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 Wojciechowska – Skarbnik Gminy,
4. Pan Piotr Stanke – Poseł na Sejm RP,
5. Radne Rady Powiatu,
6. Sołtysi Gminy Chojnice,
7. Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy,
8. Pani Anita Sznajder – Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Charzykowach
9. Przedstawiciel Policji,
10.Przedstawiciele Związków Zawodowych,
11.Przedstawiciele Izby Rolniczej,
12. Media
Obrady Sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – pan Tadeusz
Leszczyński, który poinformował, iż projekt porządku obrad XXI 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 o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4/ Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
a/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RG o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy.
b/ wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
c/ dyskusja,
d/ podjęcie uchwały nr XXI/268/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2011 rok
e/ podjęcie uchwały nr XXI/269/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego za 2011 rok
f/ podjęcie uchwały nr XXI/270/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za
2011 rok
g/ podjęcie uchwały nr XXI/271/2012 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Chojnice za 2011 rok.
5/ Podjęcie uchwały nr XXI/272/2012 w sprawie utworzenia Gimnazjum
w Charzykowach.
6/ Podjęcie uchwały nr XXI/273/2012 w sprawie określenia granic obwodu
Gimnazjum w Charzykowach.
7/ Podjęcie uchwały nr XXI/274/2012 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
w Charzykowach.
8/ Podjęcie uchwały nr XXI/275/2012 w sprawie realizacji w latach 20122013
projektu
systemowego
pt.”Moja
przyszłość
–aktywność”
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9/ Podjęcie uchwały nr XXI/276/ 2012 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Lotyń.
10/ Podjęcie uchwały nr XXI/ 277 /2012 w sprawie przejęcia drogi
o charakterze drogi gminnej położonej w miejscowości Lichnowy.
11/ Podjęcie uchwały nr XXI/ 278/2012 w sprawie nieodpłatnego przejęcia
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Gockowice.
12/ Podjęcie uchwały nr XXI/279/2012 w sprawie przyjęcia „Planu
Odnowy Miejscowości Lichnowy”.
13/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
14/ Sprawy bieżące.

15/ Zakończenie obrad.
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała „za” przyjęciem ww. porządku obrad
- jednogłośnie Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady Sesji otworzył Pan Tadeusz Leszczyński. Prowadzący obrady powitał
wszystkich zebranych, a następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy
15 Radnych, czyli 100 % składu Rady.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji został Pan Benedykt Jażdżewski, kolejna osoba z listy
Radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjąć protokół z poprzedniej
sesji bez odczytania stwierdzając, ze był on do wglądu w Biurze Rady i każdy
z Radnych mógł się zapoznać z jego treścią.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XX/2012
z dnia 27 kwietnia 2012
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za” przy obecności 15 Radnych/
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Radny Józef Kołak – poinformował, iż został upoważniony przez
mieszkańców miejscowości Male Swornegacie do poruszenia problemu
utrudnionego dostępu na jednym z odcinków do Jeziora Karsińskiego.
Temat ten jest znany, był poruszany na jednej z ubiegłorocznych sesji, odbywa
się w tej sprawie postępowanie. Występuje tam pewne kuriozum, ponieważ jest
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droga gminna wzdłuż jeziora, ale nie ma do tej drogi dostępu. Wszystko przez
to, że prywatni właściciele działek zabudowują i grodzą teren. Meszkańcom się
to nie podoba w związku z tym we wrześniu ub. roku złożyli w urzędzie petycję,
ale jak dotąd nie doczekali reakcji. Ten problem nadal jest nierozwiązany, a tak
być nie powinno.
Józef Kołak - w Internecie znalazło się ogłoszenie o sprzedaży
atrakcyjnego zakątka na Psiej Górze w Sworach za ok. 6,8 mln. złotych.
Ofertę tę zamieściła
spółka
Lamak z Krakowa, której wspólnikiem
w interesach jest Mateusz Kusznierewicz.
Józef Kołak – poinformował, zakończyła pracę Komisja badająca sprawę
organizacji ruchu w Charzykowach. Zadał pytanie jakie są przyczyny
odstępstwa od ogólnie przyjętych zasad na drogach jednokierunkowych ?
Pytał jakie są przyczyny badająca sprawę organizacji ruchu iż zadał pytanie,
jakie są przyczyny odstępstwa od ogólnie przyjętych zasad na drogach
jednokierunkowych ?
Ad 3/ Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Ww. informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 4/ Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Prowadzący obrady Pan Tadeusz Leszczyński - podkreślił, że przyjęcie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok jest zasadniczym
punktem dzisiejszego posiedzenia.
Przedmiotem oceny jest prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
w ramach przyjętego budżetu w roku ubiegłym, a zwłaszcza stan
zrealizowanych wydatków budżetowych w stosunku do wielkości
zaplanowanych.
Przewodniczący Rady wspomniał, iż przedmiotowe materiały zostały
dostarczone Radnym na dwa tygodnie przed dzisiejszą sesją i były poddane
wnikliwej analizie przez merytoryczne Komisje Rady. Szczególnie dokładnie
badała Sprawozdanie z wykonania budżetu Komisja Rewizyjna.

Dodał, że do przedłożonego materiału Radni uwag nie wnieśli, a w razie
jakichkolwiek wątpliwości mieli możliwość uzyskania wszelkich wyjaśnień na
bieżąco od Pani Skarbnik. Podkreślił, że Sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy Chojnice za 2011 zostało przyjęte przez wszystkie stałe Komisje Rady
Gminy w Chojnicach.
a/ Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RG o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Franciszek Borzych – zapoznał
zebranych z treścią Uchwały nr 070/g217/R/III/12 składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2012 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok Gminy
Chojnice. Informując, iż w dniu 30 marca 2012 r. wpłynęło do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku Zarządzenie nr F/35/2012 Wójta Gminy
w Chojnicach z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2011 rok oraz
Zarządzenie Nr F/38/2012 Wójta Gminy Chojnice z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Chojnice za 2011
rok. Przesłane przez Gminę do RIO sprawozdanie zawierało część opisową
i tabelaryczną. We wstępnej części sprawozdania opisowego przedstawiono
ogólne dane o budżecie przyjętym przez Radę Gminy Chojnice w dniu
29 grudnia 2010 roku uchwałą nr IV/8/10. W dalszej części sprawozdania
opisowego omówiono wykonanie dochodów budżetu według źródeł ich
pozyskiwania z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe.
Następnie dokonano wnikliwej
analizy wydatków budżetu gminy
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. W oddzielnym zestawieniu
przedstawiono realizację planu inwestycyjnego za 2011 rok w zakresie
wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych. Odrębnie przedłożono
zestawienia realizacji programów i projektów finansowych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich. Część opisową uzupełniają zestawienia
tabelaryczne, w których zawarto dane z wykonania dochodów i wydatków
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
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Do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011
dołączono również Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chojnice,
według stanu na dzień 31 grudnia 2011 rok.
Skład orzekający uznał, że opracowane w ten sposób sprawozdanie daje
Radzie Gminy możliwość oceny wykonania budżetu, spełnia wymogi określone
w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Dodatkowo, sprawozdanie to obrazuje zrealizowane dochody i wydatki
budżetowe pozwala również ustalić jakie zadania zostały w ciągu roku
zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono.
Badając pod względem formalno prawnym sprawozdania o dochodach
i wydatkach budżetowych, nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego,
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
o należnościach, jak również o datacjach i wydatkach związanych
z wykonaniem zadań administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego skład orzekający stwierdził, iż zostały one sporządzone zgodnie
z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów
sporządzenia sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych
w zakresie operacji finansowych.
Na podstawie powyższych sprawozdań skład orzekający ustalił, że :
- dochody ogółem wykonano w kwocie 52.103.604, 80 zł, tj. w 96, 5 %,
- wydatki ogółem wykonano w kwocie 54.356.221,67 zł, tj. w 92,6%,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 12.921.943,77 zł, tj. w 86,9%,
- deficyt budżetu za 2011 r. wyniósł 2.252.616,87 zł,
- dług publiczny na koniec 2011 r. obejmujący zobowiązania z tytułu kredytów
i pożyczek wyniósł 25.618.522 zł, co stanowiło 49,17% wykonanych
dochodów,
- stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na
koniec 2011 r. wyniósł 3.097.072,68 zł w stosunku do stanu na koniec 2010 r.
wzrósł o 25,57%.
b/ wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Pan Franciszek Borzych odczytał zebranym treść wniosku Komisji
Rewizyjnej kierowanego do Rady Gminy w Chojnicach w dniu 9 maja 2012
roku, w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Chojnicach za
2011 rok.

Pan Borzych zaznaczył, że Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu
sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu jak również po zapoznaniu się
ze sprawozdaniem finansowym Gminy Chojnice za 2011 rok oraz po analizie
informacji o stanie mienia Gminy Chojnice nie zgłosiła uwag do żadnego z tych
dokumentów. Było to jednoznaczne z wyrażeniem pozytywnej opinii
o realizacji budżetu oraz skuteczności działań podjętych przez Wójta Gminy
w roku 2011.
Zdaniem Komisji Wójt Gminy realizując budżet kierował się zasadą
gospodarności , celowości, legalności, rzetelności w gospodarowaniu środkami
publicznymi.
W wyniku przeprowadzonych analiz i kontroli Komisja Rewizyjna
sformułowała opinię o wykonaniu budżetu za 2011 rok, w której zawarła szereg
ustaleń w tym zakresie i postanowiła wystąpić z wnioskiem o udzielenie
Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - zapoznał zebranych
z treścią kolejnej uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku Nr 092/g217/A/III/12 z dnia 15 maja 2012 roku –
opiniującej pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chojnicach
o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011
rok.
Poinformował, że z przesłanej przez RIO opinii wynika, iż Komisja
Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach w sposób prawidłowy dokonała analizy
wykonania budżetu za 2011 rok. Przeanalizowała sprawozdanie finansowe
sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., - bilans z wykonania budżetu Gminy
Chojnice za 2011 rok. Dodatkowo członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali
się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu,
oraz analizowali informację o stanie mienia gminy Chojnice na dzień 31
grudnia 2011 roku. Komisja przeprowadziła ponadto własne kontrole w zakresie
realizacji inwestycji gminnych oraz dokonała analizy przedłożonego przez
Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że realizacja budżetu w stosunku do planu
po stronie dochodów wynosi 96,46% natomiast po stronie wydatków 92,63%,
a zatem byłą prowadzona w sposób gospodarny i celowy.
Skład orzekający uznał, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach
wywiązała się z obowiązku nałożonego na nią postanowieniem art. 18a ust. 3
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ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dokonała ona bowiem
analizy wykonania budżetu, w wyniku czego sformułowała opinię na powyższy
temat oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta za 2011 rok.
Swoją opinię Komisja oparła na podstawie opracowań i dokumentów
sporządzonych przez Wójta jak również przeprowadzonych przez siebie
kontrolach.
Pozytywna ocena działań Wójta w zakresie realizacji budżetu, dokonana
przy uwzględnieniu kryterium legalności, celowości i gospodarności, uzasadnia
treść wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
Następnie Pan Franciszek Borzych w imieniu Komisji Rewizyjnej, na
podstawie zebranych materiałów wynikających ze sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz
sprawozdania finansowego za 2011 rok wniósł o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy za 2011 rok.
Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
podziękował Wójtowi Gminy – panu Zbigniewowi Szczepańskiemu za
dotychczasową pracę i duże zaangażowanie przy rozwiązywaniu trudnych
problemów naszej gminy.
c/ dyskusja,
Dyskusji nie było.
Prowadzący obrady – Pan Tadeusz Leszczyński zaznaczył, że brak dyskusji
w tym punkcie prawdopodobnie wynika z faktu, iż materiały dotyczące
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok zostały dostarczone Radnym
na dwa tygodnie przed sesją, wobec istniała możliwość szczegółowego ich
przeanalizowania. Dodatkowo Radni mogli wyjaśniać wszelkie wątpliwości
i zadawać pytania na posiedzeniach Komisji przed dzisiejszą sesją, w których to
uczestniczyła Pani Skarbnik Gminy i na bieżąco o wszystkim informowała.

d/ podjęcie uchwały nr XXI/268/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2011 rok,
Następnie Pan Tadeusz Leszczyński - odczytał projekt uchwały Rady
Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2011 rok.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/268/2012
z dnia 31maja 2012 roku
-jednogłośnie-

/15 głosami „za” przy obecności 15 Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
e/ podjęcie uchwały nr XXI/269/2012
finansowego za 2011 rok

w sprawie przyjęcia sprawozdania

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/269/2012
z dnia 31 maja 2012 roku
-jednogłośnie-

/15 głosami „za” przy obecności 15 radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
f/ podjęcie uchwały nr XXI/270/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za
2011 rok.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/270/2012
z dnia 31 maja 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za” przy obecności 15 radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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g/ podjęcie uchwały nr XXI/271/2012 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Chojnice za 2011 rok.
Radny Pan Józef Kołak - w imieniu naszej trójki Radnych chciałbym
podziękował Wójtowi, za wykonanie budżetu i realizację ważnych inwestycji na
terenie gminy. Cieszymy się, że nasze
inicjatywy i pomysły są
wykorzystywane. Pochwalił Wójta za to, że stara się działać dla dobra
wszystkich mieszkańców, a jak powiedział drobiazgi nie rzutują na całość.
Prosił, żeby Wójt nie przyjmował postulatów z terenu Charzyków, jako
kolejnych żądań. Pokreślił, że popierają zrównoważony rozwój gminy.
Dziękując Wójtowi za współpracę poinformował, że jako Radni przeciwnego
bloku wyborczego będą głosowali za udzieleniem Wójtowi absolutorium.
Następnie prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią projektu ww.
uchwały.
Uwag ze strony Radnych nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/271/2012
z dnia 31maja 2012 roku
-jednogłośnie-

/15 głosami „za” przy obecności 15 radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXI/272/2012 w sprawie utworzenia Gimnazjum
w Charzykowach.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy
Do projektu uchwały uwag nie było.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/272/2012
z dnia 31maja 2012 roku

-jednogłośnie-

/14 głosami „za” przy obecności 14 radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXI/273/2012 w sprawie określenia granic
obwodu Gimnazjum w Charzykowach.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłaszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/273/2012
z dnia 31maja 2012 roku
-jednogłośnie-

/14 głosami „za” przy obecności 14 radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXI/274/2012 w sprawie utworzenia Zespołu
Szkół w Charzykowach.
Prowadzący obrady odczytał kolejny projekt uchwały olejny projekt
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/274/2012
z dnia 31maja 2012 roku
-jednogłośnie-

/14 głosami „za” przy obecności 14 radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Wójt – to już ostatni etap, jaki musiała przejść gmina, by doprowadzić do
utworzenia gimnazjum i Zespołu Szkół w Charzykowach. Jednogłośne poparcie
radnych dla tego pomysłu oznacza, że od września gimnazjaliści będą mogli
pobierać naukę w Charzykowach. Odpadnie im czekanie zimą na przystankach
autobusowych. Będą mieli też więcej czasu
na
rozwijanie swoich
zainteresowań i pasji, bo mimo, że do miasta jest blisko, to jednak dojazdy
bywają czasochłonne i uciążliwe.
Pani Bernadeta Zimnicka - Gimnazjum znajdzie się w obecnym budynku
Szkoły Podstawowej w Charzykowach, która od września będzie działać jako
Zespół Szkół. By uniknąć kolizji ze szkołą podstawą gimnazjum zostanie
umieszczone w wydzielonym skrzydle. Baza więc jest bardzo przyzwoita,
a kadra pedagogiczna w Charzykowach ma wysokie kwalifikacje.
Szkoła ta ma bardzo dobre wyniki, czego dowodem są testy dla szóstoklasistów.
Pan Jarosław Kurek – Radny z Chojniczek, podziękował wszystkim, którzy
zaangażowali się w ten projekt. Stwierdził, że to najlepsza oferta dla ich dzieci,
ponieważ szkołą będzie kameralna na początku z jedną tylko klasą.
Tuż przy szkole znajduje się orlik, a 10 września nastąpi otwarcie sali
gimnastycznej.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XXI/275/2012 w sprawie realizacji w latach 20122013 projektu systemowego pt. ”Moja przyszłość –aktywność”
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pan Tadeusz Leszczyński – zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/275/2012
z dnia 31maja 2012 roku
-jednogłośnie-

/13 głosami „za” przy obecności 13 radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad
9/ Podjęcie uchwały nr XXI/276/ 2012 w sprawie sprzedaży
przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Lotyń.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie było.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/276/2012
z dnia 31maja 2012 roku
-jednogłośnie-

/13 głosami „za” przy obecności 13 radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXI/ 277 /2012 w sprawie przejęcia drogi
o charakterze drogi gminnej położonej w miejscowości Lichnowy.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy
Do projektu uchwały uwag nie było.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/277/2012
z dnia 31maja 2012 roku
-jednogłośnie-

/14 głosami „za” przy obecności 14 radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad
11/ Podjęcie uchwały nr XXI/278/2012 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia działki niezabudowanej położonej w miejscowości Gockowice.
Pan Tadeusz Leszczyński odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie było.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/278/2012
z dnia 31maja 2012 roku
-jednogłośnie-

/14 głosami „za” przy obecności 14 radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXI/279/2012 w sprawie przyjęcia „Planu
Odnowy Miejscowości Lichnowy”.
Prowadzący obrady odczytał ostatni już na dzisiejszej Sesji projekt
uchwały.
Radny Jarosław Kurek - zauważył, że projekt planu odnowy
miejscowości Lichnowy zgodnie z zawartymi tam kwotami pochłonie ¼
budżetu gminy. Zwrócił uwagę, że należy zmienić zapis w punkcie 5
z 1.500.000 zł na 500.000 złotych. Ponieważ od pewnego czasu mówimy o tym,
iż nie będziemy budowali na terenie naszej gminy boisk sportowych typu orlik,
tylko „ jaskółeczki.
Radny Zbigniew Nojman - wyjaśnił, iż współtworzył ten Plan odnowy
i uważa, ze jest on najszerszy i najbardziej perspektywiczny. Jest tam wyraźnie
napisane do kiedy obowiązują obecne środki unijne i do kiedy będą
obowiązywały kolejne. Trudno przewidzieć jaka będzie transza środków
unijnych w przyszłości. Nie nazwaliśmy boiska sportowego orlikiem i nikt na
siłę nie będzie robił orlika w Lichnowach, mimo to uważa, ich z biegiem lat
duże boisko sportowe w tej miejscowości będzie zasadne, gdyż sołectwo
Lichnowy jest najbardziej aktywnym sołectwem w gminie pod względem
sportowym.
Prosił, żeby Radni wyrazili zgodę na pozostawienie zapisanej w punkcie 5
projektu planu odnowy kwoty 1.500.000 złotych. Dodał, że wiadomo, że są to
tylko pobożne życzenia.
Radny Sebastian Zimnicki – uważał, że plan odnowi wsi Lichnowy
przerasta możliwości finansowe gminy jak i sołectwa. Jako przykład podał

zamieszczony w pkt. 8 zapis zagospodarowanie żwirowni: utworzenie SKATE
PARK-u oraz TORU dla QUADÓW przewidywany koszt tego zadania szacuje
się na kwotę 40.000 złotych. Uważał, że jest to zbyt duży kosz. Uzasadniał, iż
nawet liczące prawie 40.000 miasto Chojnice walczy o SKATE PARK,
a w Lichnowach jest może 4-5 kładów, wiec wnioski nasuwają się same.
Twierdził, że to będą bezsensownie wydane pieniądze.
Pan Zbigniew Nojmann – odpowiedział, że w Lichnowach jest od 10-15
quadów. Jest tam wielka przestrzeń po żwirowni i można by tam jeździć, bo
obecnie jest to nielegalne.
Pani Danuta Łoboda - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
stwierdziła, iż zawarte w projekcie planu odnowy miejscowości Lichnowy
kwoty ją przerażają.
Pan Tadeusz Leszczyński – poinformował, iż Radni muszą przegłosować
zgłoszony formalny wniosek o zmniejszenie wysokości kwoty w punkcie 5
z 1500 zł na 500 złotych.
Przypomniał, że dotyczy to budowy boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw
dla przedszkolaków na terenie SP w Lichnowach.
Następnie zarządził głosowanie nad wnioskiem, które przebiegało następująco :
5 głosów „za”
7 głosów „wstrzymujących się”
2 głosy „przeciwne”
Pan Zbigniew Nojmann - zauważył, że dotąd mówiło się, że na Sesji nie
podważa się woli zebrań wiejskich.
Pani Danuta Łoboda – przypomniała, że to ostatnio właśnie Pan Nojman
podważał wolę zebrań wiejskich w przypadku Nowego Dworu.
Stwierdziła, że skoro dzisiaj Pan Nojman wraca do tego tematu, to należy mu
o tym przypomnieć.
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Wójt - nic nie wzbudziło takich kontrowersji na posiedzeniach Komisji, jak
zapis 1,5 mln. złotych na boisko sportowe, skoro wiadomo, że jaskółeczka
kosztuje 400.000 złotych.
Radny Kołak – zauważył, że plan odnowy jest odzwierciedleniem pewnej
wizji, to co zostało tam zapisane przeważnie pozostaje w sferze marzeń.
Dużo mówi się dzisiaj o punkcie 5, a równie dobrze można by zredukować inny
punkt np. rondo na rzecz boiska.
Pan Tadeusz Leszczyński – uważał, że na dzień dzisiejszy powinniśmy
dążyć do tego aby w miarę możliwości przy każdej szkole budować boisko
sportowe typu jaskółeczka.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
projekt uchwały z uwzględnieniem wcześniej przegłosowanej poprawki
dotyczącej punktu 5.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXI/279/2012
z dnia 31maja 2012 roku
12 głosami „za”
i 2 głosach „wstrzymujących się”
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Wójt – szkoda, że ci, którzy interweniują przez Pana Radnego, nie znają
mojego adresu.
Potwierdził, że prywatni właściciele domków utrudnili dostęp do linii
brzegowej Jeziora Karsińskiego, ale gmina nie miała tam możliwości ruchu,
ponieważ został sprzedany prywatny teren i jeszcze za czasów województwa
bydgoskiego skrócono linię brzegową do 50 m.
Dodał, że jeśli kto mówi, że w Małych Swornegaciach nie ma w ogóle dostępu
do jeziora, to kłamie. Podkreślił, że jeden ze współwłaścicieli działek udostępnia
przejście do drogi.

Wójt – zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży Psiej Góry było dla mnie
zaskoczeniem, co nie zmienia jednak faktu, że będę spokojnie czekał do
rozmowy z Mateuszem Kusznierewiczem, który 12 czerwca Mateusz
Kusznierewicz ma się pojawić w Chojnicach
i wyjaśnić, co dalej.
Rozmawiałem z naszym olimpijczykiem, który teraz jest w Londynie. Wyjaśniał
mi, iż spodziewał się takich działań ze strony wspólnika, ale ten go o nich nie
poinformował. Andrzej Leman, współwłaściciel spółki Lamak nie uznał za
stosowne skontaktować się z gminą.
Zdaniem Wójta ogłoszenie jest reakcją na naszą zapowiedź naliczania karnych
odsetek w razie dalszego opóźniania się inwestycji. Do tej pory firma trwała
w błogim uśpieniu, bo my cierpliwie czekaliśmy. Teraz zapowiedzieliśmy, że na
tym koniec.
Poinformował, iż na horyzoncie jest kolejny współinwestor. Z punktu widzenia
gminy obojętne jest, kto będzie finansował inwestycje w Sworach. Dla nas liczą
się miejsca pracy i sama inwestycja. Dobrze by było, żeby nazwisko
Kusznierewicz zostało w naszym terenie, ale jeśli nie to ktoś inny będzie to
realizował.
Wyjaśnił, iż Gmina jest pełnym właścicielem tego terenu, a Mateusz
Kusznierewicz ma wieczyste użytkowanie. Oni mogą sprzedać tę Psią Górę , bo
jest to działka zabudowana i w przypadku sprzedaży gmina nie ma już prawa
pierwokupu. Jednak każdy nabywca będzie musiał respektować zapisy
zapisane w akcie notarialnym. Dokończymy tam również plan miejscowy,
z którego będzie wynikało co tam ma być.
Przypomniał, że na Psiej Gorze miał powstać ośrodek żeglarski dla młodzieży,
ale jak dotąd inwestycję trudno uznać za zakończoną. Powstał hangar i część
kawiarniana, stoi pięć domków dla adeptów żeglarstwa, jednak końca jeszcze
nie widać.
Wójt - jeśli chodzi o oznakowanie ulic w Charzykowach ustosunkujemy się
do tej sprawy na piśmie. Dodał, że sam jest ciekawy czym się Komisja
kierowała przy podejmowaniu ustaleń.

17

Ad 14/ Sprawy bieżące.
Pani Krystyna Kijek – poinformowała, iż jako Radna Rady Powiatu
w ramach prac 3 osobowej Komisji brała udział w spotkaniu z Prezesem PKS
i Dyrektor Milachowską. Po długiej rozmowie przebiegającej w przyjaznej
atmosferze Prezes Stanisław Kosidowski, stał na stanowisku iż podejmując
decyzje w sprawie przewozów koncentrował się na rentowności
poszczególnych połączeń. Zauważył, że jest on zobligowany do dbania o interes
spółki. Zaproponował wolę współpracy z gminą Chojnice, ale na
wolnorynkowych zasadach. Ponadto ponowił swój wcześniejszy apel
o ogłoszenie przetargu tak, aby mógł do niego przystąpić również PKS.
Wyjaśniał, iż PKS jest gotowy wrócić na zlikwidowane linie od przyszłego
roku, ale tylko po warunkiem, że dostanie za to pieniądze z gminy.
Wobec powyższego z inicjatywy Starosty Stanisława Skai w dniu 5.06.2012
roku odbędzie się spotkanie przewoźników przy udziale Wójta i Burmistrza,
w wyniku którego może zostaną przywrócone przystanki PKS na terenie Gminy
Chojnice. Dodała, że obecnie w najgorszej sytuacji pod tym względem jest
Pawłowo i Silno.
Pan Jarosław Kurek – zauważył, że chodzi tu jedynie o to, żeby te autobusy
PKS, które jadą przez daną miejscowość po prostu się zatrzymywały na
przystankach.
Ad 15/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął
obrady XXI Sesji Rady Gminy w Chojnicach.
Podziękował zebranym za przybycie i udział w dyskusji.
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