Protokół Nr XXII/2012
z XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 roku
Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego
w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny do godziny 14.00.
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 Gminy,
2/ Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
3/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy,
4/ Radne Rady Powiatu: Pani Krystynę Kijek i Pani Bożenę Stępień,
5/ Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Charzykowach - Pan Bogusław
Podemski
6/ Prezes WOPR w Charzykowach – Pan Marek Hackert
7/ Komendanta Gminnego OSP – Pan Łukasz Kwiatkowski,
8/ Sołtysi Gminy Chojnice ,
9/ Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i dyrektorzy wydziałów,
10/ Media
Obrady Sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Leszczyński, który poinformował, iż projekt porządku obrad XXII Sesji Rady
Gminy w Chojnicach wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz
z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Wczoraj na posiedzeniach Komisji Pani Beata Burda Kierownik Biura
Programów Rozwojowych zasygnalizował, iż istnieje konieczność poszerzenia
dzisiejszego porządku obrad o dwie uchwały intencyjne dotyczące
ogólnodostępności boisk wielofunkcyjnych ze sztucznej nawierzchni
budowanych w miejscowościach Silno i Ogorzeliny w ramach Programu
Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.
Dodatkowo Radca Prawny zgłosił konieczność wprowadzenia do
dzisiejszego porządku obrad sesji, projektu uchwały w sprawie Powołania
Rady Społecznej przy Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice.
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Natomiast na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki
padła propozycja zdjęcia z dzisiejszego porządku obrad uchwały w sprawie
zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy w Chojnicach nr IV/10/10
z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy
i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych
zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Chojnice.
Zwrócił się zatem do Radnych z prośbą o przegłosowanie, kto jest za
wprowadzeniem zaproponowanych 4 zmian do porządku obrad dzisiejszej sesji
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała „za” wprowadzeniem wszystkich zaproponowanych zmian
- jednogłośnie Po zmianach 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/ Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
Gminy.
5/ Podjęcie uchwały nr XXII/280/2012 w sprawie zatwierdzenia Aneksu
Nr 2 do Umowy Partnerskiej z dnia 29.10.2008 w sprawie określenia zasad
partnerstwa przy wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa tras rowerowych
i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu
Kaszubska Marszruta”.
6/ Podjęcie uchwały nr XXII/281/2012 roku w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
7/ Podjęcie uchwały nr XXII/282/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2012 rok.

8/ Podjęcie uchwały Nr XXII/283/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr
XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
9/ Podjęcie uchwały nr XXII/284/2012 roku w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w 2012 roku.
10/ Podjęcie uchwały nr XXII/285/2012 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na
liniach podmiejskich
łączących
Miasto Chojnice z niektórymi
miejscowościami Gminy Chojnice.
11/ Podjęcie uchwały nr XXII/286/2012 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie zadania pn. Wykonanie nawierzchni bitumicznej, kanalizacji
deszczowej i chodnika przy drodze powiatowej w Sławęcinie.”
12/ Podjęcie uchwały nr XXII/287/2012 w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela Rady Gminy w Chojnicach do składu Zespołu ds. wspierania
inicjatyw lokalnych.
13/ Podjęcie uchwały nr XXII/288/2012 w sprawie wyrażenia przez Radę
Gminy w Chojnicach zgody na prefinansowanie w 2012 roku realizowanego
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach projektu „Moja
przyszłość – aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
14/ Podjęcie uchwały nr XXII/289/ 2012 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Chojniczki.
15/ Podjęcie uchwały nr XXII/290/2012 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice działek położonych w miejscowości Charzykowy.
16/ Podjęcie uchwały nr XXII/291/2012 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Lichnowy.
17/ Podjęcie uchwały nr XXII/292/2012 w sprawie powołania Rady
Społecznej przy S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
18/ Podjecie uchwały nr XXII/293/2012 w sprawie ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie
gminy Chojnice.
19/ Podjęcie uchwały nr XXII/294/2012 w sprawie ogólnodostępności
boiska wielofunkcyjnego w ramach projektu pn,: Budowa boiska
wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z odwodnieniem płyty boiska
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w miejscowości Silno” zgłoszonego w rama mach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi.”
20/ Podjęcie uchwały nr XXII/295/2012 w sprawie ogólnodostępności
boiska wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. Budowa boiska
wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z odnowieniem płyty boiska
i przyłączem kanalizacji deszczowej w miejscowości Ogorzeliny” zgłoszonego
do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
21/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
22/ Sprawy bieżące.
23/ Zakończenie obrad.
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 Władysław Kanikowski - kolejna osoba
z listy Radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjąć protokół z poprzedniej
sesji bez odczytania stwierdzając że był on do wglądu w Biurze Rady i każdy
z radnych mógł się zapoznać z jego treścią.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXI/2012
z dnia 31 maja 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za”/

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Jarosław Kurek – poinformował o złym stanie drogi w Sławęcinie.
Droga ta jest wąska i dziurawa, zagraża to bezpieczeństwu podróżujących,
zwłaszcza podczas mijania samochodów ciężarowych.
Zwrócił również uwagę na zły stan drogi do Chojniczek przez lasek
miejski, gdzie od paru lat łatane są tylko te dziury, które ktoś wskaże.
Praktycznie nieprzejezdna jest również droga do Jeziora w Chojniczkach.
Mówiło się o niej od 13 lat, ale mieszkańcy Chojniczek się nią nie interesowali,
gdyż bali się najazdu turystów. Obecnie droga do Jeziora praktycznie jest
nieprzejezdna co uniemożliwia dojazd rolnikom na ich pola.
Proponował zmianę godzin pracy osobom zatrudnionym
w GZGK, tym którzy sprawdzają stan liczników za wodę i kanalizację na
nowym osiedlu mieszkaniowym w Chojniczkach. Podkreślił, że większość
mieszkańców tego osiedla pracuje zawodowo i przeważnie w godzinach od
7.00 do 15.00 nie ma ich w domach.
Pani Gabriela Krieger – mówiła o złym, stanie szosy w Pawłowie, zwrócił
uwagę na dziury koło sklepu i przy ulicy Przytorowej.
Pan Józef Kołak – prosił, żeby przeanalizować najniższe wynagrodzenie
pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach na terenie
gminy, a także uwzględnić dodatek wynikający ze stażu pracy.
Proponował również przeanalizowanie utworzenia stanowiska sekretarza szkoły,
co wiązałoby się z wyższa grupą i wzrostem wynagrodzenia.
Następnie przedstawił jakie było wykorzystanie „Orlika”
w Charzykowach.

Ad 3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
(Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Przedstawiając materiał sprawozdawczy Wójt poinformował, iż podczas
dyskusji na posiedzeniach Komisji Rady, które odbyły się przed dzisiejszą sesją
Radni stwierdzili, iż nadal powinno obowiązywać dofinansowanie
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do przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 1.500 złotych dla osób
zameldowanych na terenie Gminy Chojnice. Dodał, że z tytułu zameldowania
trafia do naszego budżetu 37,6 % podatku dochodowego. Dlatego chcemy, aby
to 1,500 zł dofinansowania do przydomowej oczyszczalni ścieków było formą
zaproszenia do zameldowania się na terenie gminy Chojnice.
Ad 4/ Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy - rozpoczynając główny punkt dzisiejszego
porządku obrad podkreślił, iż materiały na temat ładu i porządku publicznego
zostały przygotowane odrębnie przez poszczególne powołane do tego celu
instytucje i jednostki, a mimo to stanowią pewną całość i dają obraz specyfiki,
zaangażowania oraz zakresu ich pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Uznał, że nie ma potrzeby całościowego przedstawiania przygotowanych
informacji. Zwrócił się do obecnych na sesji przedstawicieli Policji,
Ochotniczych Straży Pożarnych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, a także Dyrektora Wydziału Rolnictwa Urzędu Gminy, o krótkie
wprowadzenie do tematu bądź zaprezentowanie swoich zagadnień i udzielenie
odpowiedzi na ewentualne pytania.
Dyskusja :
Pan Ryszard Kontek - zasygnalizował, aby Policja monitorowała drogę od
strony Brus w kierunku Swornegaci do Jeziora Welsik.
Pan Bogdan Podemski – podjął temat drogi wojewódzkiej nr 236 –
łącząccej Konarzyny i Brus. Bezpieczeństwo na tej drodze rzeczywiście jest
zagrożone. Wyjaśnił, iż droga ta będzie monitorowana przez Policję podobnie
jak droga w Charzykowach.
Policja ma do dyspozycji dwa motocykle, które codziennie pokonują około 200
km, (pracują one na terenie całego powiatu).
Pan Ryszard Kontek - zasygnalizował, aby Policja monitorowała drogę
od strony Brus w kierunku miejscowości Swornegacie do Jeziora Welsik.

Pan Eugeniusz Wirkus – mówił o złym stanie drogi w Krojantach, która
jest niszczona przez Tiry jadące prędkością 80km/h.
Pan Józef Kołak – poruszył temat, pozostawionych w złym stanie
nieruchomości w Charzykowach przy ulicy Turystycznej i budynku po LOK-u,
pytał co można z takimi obiektami zrobić ?
Pan Andrzej Brunka – na dziś nie ma takiego prawa, które by
umożliwiało ingerencję w prywatną własność.
Jeśli chodzi o obiekty budowlane w złym stanie technicznym odpowiedzialny
jest za to nadzór budowlany.
Na prywatnej posesji nie ma nawet prawnej możliwości wyegzekwowania
wykaszania trawy.
Pan Eugeniusz Śliwiński - Stwierdził, że nie wszyscy jeszcze podłączyli
się do kanalizacji mimo jej wykonania. Wniósł, aby sprawdzić kto jeszcze gra
na zwłokę i pompuje do rowu.
Wójt – takie praktyki należy przerwać. Do kanalizacji należy podłączyć
się w ciągu jednego roku. Jeżeli sprzedajemy danej posesji wodę, to powinny
być tam również ścieki, natomiast gdy ich nie ma to inkasenci mają obowiązek
to do nas zgłaszać.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXII/280/2012 w sprawie zatwierdzenia Aneksu
Nr 2 do Umowy Partnerskiej z dnia 29.10.2008 w sprawie określenia zasad
partnerstwa przy wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa tras rowerowych
i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu
Kaszubska Marszruta”.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/280/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXII/281/2012 roku w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Z projektem kolejnej uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/281/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /10 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXII/282/2012 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok.
Kolejny projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/282/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 8/ Podjęcie uchwały Nr XXII/283/2012 w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Treś
kolejnego projektu uchwały przedstawił Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/283/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XXII/284/2012 roku w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w 2012 roku.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/284/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXII/285/2012 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na
liniach podmiejskich
łączących
Miasto Chojnice z niektórymi
miejscowościami Gminy Chojnice.
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Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszcz
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/285/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XXII/286/2012 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie zadania pn. Wykonanie nawierzchni bitumicznej, kanalizacji
deszczowej i chodnika przy drodze powiatowej w Sławęcinie.”
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/286/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXII/287/2012 w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela Rady Gminy w Chojnicach do składu Zespołu ds. wspierania
inicjatyw lokalnych.
Treść niniejszego projektu uchwały odczytał Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/287/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXII/288/2012 w sprawie wyrażenia przez Radę
Gminy w Chojnicach zgody na prefinansowanie w 2012 roku realizowanego
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach projektu „Moja
przyszłość – aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Prowadzący obrady odczytał projekt następnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/288/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XXII/289/ 2012 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Chojniczki.
Projekt niniejszej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/289/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XXII/290/2012 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice działek położonych w miejscowości Charzykowy.
Z projektem przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz
Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/290/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XXII/291/2012 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Lichnowy.
Następny projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/291/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XXII/292/2012 w sprawie powołania Rady
Społecznej przy S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

Treść ww. uchwały przedstawił Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/292/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XXII/293/2012 w sprawie ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie
gminy Chojnice.
Przewodniczący Rady odczytał projekt przedmiotowej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/293/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XXII/294/2012 w sprawie ogólnodostępności
boiska wielofunkcyjnego w ramach projektu pn,: Budowa boiska
wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z odwodnieniem płyty boiska
w miejscowości Silno” zgłoszonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi.”
Treść ww. projektu uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/294/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XXII/295/2012 w sprawie ogólnodostępności
boiska wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. Budowa boiska
wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z odnowieniem płyty boiska
i przyłączem kanalizacji deszczowej w miejscowości Ogorzeliny” zgłoszonego
do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Prowadzący obrady odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/295/2012
z dnia 28 czerwca 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 21/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wójt - gdybym wiedział, że interpelacje będą dotyczyły stanu dróg to
zaprosilibyśmy na sesję Starostę Chojnickiego i Dyrektora Jacka Marciniaka.
W najbliższym czasie zorganizuję spotkanie poświęcone zgłoszonym
problemom, na które zaproszę obu Panów.
Drogi powiatowe budowane przed laty to są drogi 5-cio metrowe i stąd wynikają
zgłaszane utrudnienia.

Wójt – droga nad jezioro Niedźwiedzie w Chojniczkach zostanie
wyrównana. Powinna ona być przejezdna przynajmniej dla rolników. Wcześniej
mieszkańcy remontu nie chcieli, gdyż bali się najazdu turystów. Byłem zawsze
zaskoczony stanowiskiem mieszkańców. Rzadko się zdarza, by zebranie
wiejskie
nie chciało remontu drogi. Rozumiem jednak, że chodziło
o bezpieczeństwo tutejszej młodzieży. Miejscowi uważają, że jeśli ta droga
zostałaby podreperowana, turyści masowo by nią jeździli.
Bruk z kocich łbów ma wiele uroku i szkoda byłoby go niszczyć. Droga jest
pofałdowana podobnie jak było to w Jarcewie. Skorzystamy z ciężkiego sprzętu
do równania. Będzie to walec wibracyjny, który wyrówna kocie łby. Poza tym
zostanie podreperowany odcinek drogi gruntowej, wjedzie na niego równiarka,
a dziury zostaną uzupełnione kruszywem. Koszty będą zależały od czasu pracy
sprzętu.
Wójt – można zastanowić się nad zmianą godzin pracy osób, które dokonują
odczytów liczników za wodę i ścieki (od 10.00 do 18.00) w sytuacji, gdy nasze
wsie są coraz bardziej nierolnicze.
Ad 22/ Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady gminy poinformował, że MZK przygotowało dla
radnych i sołtysów nowe spisy rozkładów jazdy, które będą obowiązywały
w okresie letnim. Są one do odebrania u Zastępcy Wójta.
Ad 23/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady
XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach.
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