Protokół Nr XXV/2012
z XXV Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
Posiedzenie odbyło się o godzinie 10 w sali 41 Starostwa Powiatowego w
Chojnicach.
W posiedzeniu wzięli udział Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną
listą obecności.
Sesja odbyła się bez udziału sołtysów.
Poza tym obecni byli:
1.

Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,

2.

..

3.

.

Obrady Sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Leszczyński, który poinformował, iż projekt porządku obrad XXV Sesji Rady
Gminy w Chojnicach wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz z
materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniu Komisji z 20 VIII 2012
roku zaproponowano wprowadzenie zmiany porządku obrad Rady Gminy, która
dotyczy punktu 8 porządku obrad, a mianowicie wykreślenia projektu uchwały
nr XXV/304/2012 w sprawie sprzedaży przetargowej działki
niezabudowanej położonej w miejscowości Ogorzeliny.
Następnie Przewodniczący zwrócił się do Radnych o przegłosowanie
zmiany porządku w następującym kształcie:
1/

Sprawy porządkowe:

a/

otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b/

ustalenie sekretarza sesji,

c/

przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2/

Interpelacje, wnioski i zapytania.
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3/

Podjęcie uchwały nr XXV/299/2012 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod
zabudowę mieszkaniową i usługi we wsi Charzykowy gm.
Chojnice.

4/

Podjęcie uchwały nr XXV/300/2012 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części
dz. geod. 224/13 (obecnie po podziale 224/14 i 224 /15) i cz. dz.
geod. 229/1 w obrębie geod. Lichnowy w gminie Chojnice.

5/

Podjęcie uchwały nr XXV/301/2012 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod
usługi turystyki i sportu z funkcją hotelową oraz rekreację, zieleń i
komunikację działek nr 406/1, nr 466/2 i nr 406/7 nad Jeziorem
Charzykowskim przy ulicy Długiej we wsi Charzykowy gm.
Chojnice.

6/

Podjęcie uchwały nr XXV/302/2012 w sprawie skargi: Teresy i
Przemysława Kupczyk, zam. Małe Swornegacie, reprezentowanych
przez radcę prawnego Jerzego szczukowskiego z Kancelarii
Prawniczej J. Szczukowski, 89-604 Chojnice, ul. Młodzieżowa 6 na
uchwałę Nr XIV/148/2011 z dnia 28 września 2011 r. Rady Gminy
w Chojnicach
dotyczącej uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 791/9 oraz
działek nr 791/4 i nr 794/3 położonych we wsi małe Swornegacie,
obręb geodezyjny Swornegacie, gm. Chojnice.

7/

Podjęcie uchwały nr XXV/303/2012 w sprawie sprzedaży
przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości
Gockowice.

8/

skreślony

9/

Podjęcie uchwały nr XXV/304/2012 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Lichnowy.

10/ Podjęcie

uchwały nr XXV/305/2012 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Charzykowy.

11/ Podjęcie

uchwały nr XXV/306/2012 w sprawie oddania w
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użyczenie działek
Charzykowy.

położonych

w

12/ Podjęcie

uchwały nr XXV/307/2012
budżecie gminy na 2012 roku.

obrębie

geodezyjnym

w sprawie zmiany w

13/ Podjęcie

uchwały nr XXV/308/2012 w sprawie zmiany uchwały
nr XVIII/190/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia
Wieloletniego Programu Finansowego Gminy Chojnice.

14/ Odpowiedzi
15/ Sprawy

na interpelacje i zapytania.

bieżące.

16/ Zamknięcie

obrad.

Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za przyjęciem ww. porządku obrad
-jednogłośnie-?
Przebieg obrad:
Ad/ 1 Sprawy porządkowe:
a/

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

Obradom XXV Sesji Rady Gminy w Chojnicach przewodniczył Pan
Tadeusz Leszczyński, który w imieniu Rady Gminy, Wójta i własnym,
powitał wszystkich zebranych oraz stwierdził obecność 15 Radnych, tj.
100 % składu Rady.

b/

Ustalenie sekretarza sesji

Sekretarzem sesji została Pani Gabriela Krieger, kolejna z listy Radnych.

c/

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji był do
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wglądu w Biurze Rady i każdy z Radnych miał możliwość zapoznania się
z jego treścią. Wobec tego zaproponował Radnym jego przyjęcie bez
odczytania.

Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXIV/2012
z dnia 20 sierpnia 2012 roku
– 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 Zbigniew Nojman: poinformował o zainicjowanej przez siebie akcji
„Zeszyt dla ucznia”, mającej na celu zebranie środków finansowych na zakup
pomocy szkolnych dla najbardziej potrzebujących uczniów Gminy Chojnice.
Wolontariusze będą zbierać pieniądze na dożynkach powiatowych i festynach
wiejskich. Radny zaprezentował identyfikatory zgodne z rozporządzeniem
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zachęcił do udziału w zbiórce, która
potrwa do 31 października.
Radny Zbigniew Nojman: zwrócił uwagę na problem zniknięcia znaku nakazu
ograniczenia prędkości do 70 km/h na węźle Chojnaty, co stwarza zagrożenie na
drodze w związku z niebezpiecznymi wjazdami z obwodnicy na górę.
Radny Zbigniew Nojman: przypomniał również o złożonym już wcześniej przez
siebie wniosku, aby Policja zwróciła uwagę na znak „STOP”, który znajduje się
na trasie z Czerska w kierunku węzeł Chojnaty, a który jest zasłonięty innymi
znakami i przez to niewidoczny dla kierowców, co zwiększa niebezpieczeństwo
na drodze, szczególnie w sezonie letnim.
……: zapytał jak się ma sytuacja z autobusami dowożącymi młodzież
dojeżdżającą do Tucholi, do szkół średnich.
Radny Ryszard
„Most ukończą
strefy ciszy w
budową mostu

Kontek: zgłosił uwagę do artykułu z Gazety Pomorskiej pt.
bez poślizgu?” z 27 sierpnia 2012 roku, który nawiązuje do
miejscowości Małe Swornegacie ustanowionej w związku z
zwodzonego. Artykuł zawiera uwagę Radnego Wojciecha
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Rolbieckiego sugerującą, że strefę ciszy należy znieść. Radny Kontek jest temu
przeciwny. Uważa, że strefa stanowi atut zarówno dla licznych turystów, jak i
miejscowych, w imieniu to których apeluje o jej utrzymanie. W momencie jej
zniesienia, na jeziorach Długim i Karsińskim pojawią się skutery i łodzie z
silnikami spalinowymi, co spowoduje zmniejszenie natężenia ruchu
kajakowego.
<?> Radny Zbigniew Nojman: W imieniu kajakarzy poparł zdanie Radnego
Ryszarda Kontka, że należy utrzymać strefę ciszy na jeziorach Karsińskim i
Długim. Zauważył, że fala boczna, która jest wynikiem używania silników
spalinowych jest bardzo niebezpieczna dla kajakarzy.
Ad/ 3 Podjęcie uchwały nr XXV/299/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i
usługi we wsi Charzykowy gm. Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem uchwały.
Do projektu uwag nie wniesiono.
Rada Gminy Chojnice
przyjęła uchwałę nr XXV/299/2012
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad/ 4 Podjęcie uchwały nr XXV/300/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu części dz. geod. 224/13 (obecnie
po podziale 224/14 i 224 /15) i cz. dz. geod. 229/1 w obrębie geod. Lichnowy
w gminie Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Tadeusz Leszczyński zapoznał zebranych z
projektem uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy Chojnice
przyjęła uchwałę nr XXV/300/2012
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad/ 5 Podjęcie uchwały nr XXV/301/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi turystyki i sportu z
funkcją hotelową oraz rekreację, zieleń i komunikację działek nr 406/1, nr 466/2
i nr 406/7 nad Jeziorem Charzykowskim przy ulicy Długiej we wsi Charzykowy
gm. Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy Chojnice
przyjęła uchwałę nr XXV/301/2012
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad/ 6 Podjęcie uchwały nr XXV/302/2012 w sprawie skargi: Teresy i
Przemysława Kupczyk, zam. Małe Swornegacie, reprezentowanych przez radcę
prawnego Jerzego Szczukowskiego z Kancelarii Prawniczej J. Szczukowski,
89-604 Chojnice, ul. Młodzieżowa 6 na uchwałę Nr XIV/148/2011 z dnia 28
września 2011 r. Rady Gminy w Chojnicach dotyczącej uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 791/9
oraz działek nr 791/4 i nr 794/3 położonych we wsi Małe Swornegacie, obręb
geodezyjny Swornegacie, gm. Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy Chojnice
przyjęła uchwałę nr XXV/302/2012
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad/ 7 Podjęcie uchwały nr XXV/303/2012 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Gockowice.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy Chojnice
przyjęła uchwałę nr XXV/303/2012
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad/ 8 skreślony
Ad/ 9 Podjęcie uchwały nr XXV/304/2012 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Lichnowy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał ww. projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy Chojnice
przyjęła uchwałę nr XXV/303/2012
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad/ 10 Podjęcie uchwały nr XXV/305/2012 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Charzykowy.
Projekt ww. uchwały przeczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy Chojnice
przyjęła uchwałę nr XXV/306/2012
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad/ 11 Podjęcie uchwały nr XXV/306/2012 w sprawie oddania w użyczenie
działek położonych w obrębie geodezyjnym Charzykowy.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy Chojnice
przyjęła uchwałę nr XXV/307/2012
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad/ 12 Podjęcie uchwały nr XXV/307/2012 w sprawie zmiany w budżecie
gminy na 2012 roku.
Pan Tadeusz Leszczyński odczytał kolejny projekt uchwały.
..K..: Proszę Państwa, kształt uchwały, który otrzymali Państwo przed sesją jest
nieco inny niż ten, który podlega dzisiaj głosowaniu, dlatego też wcześniej
dostarczyłam Radnym poprawny tekst tego projektu. Z uwagi na przyjęcie
gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych zachodzi konieczność wprowadzenia
pewnej kwoty, warunkiem zaś otrzymania tego gruntu jest wybudowanie na nim
boiska sportowego w Kłodawie. Z tym wiąże się moja prośba, aby przyjąć
poprawki, które Państwu przedłożyłam przed sesją. Chodzi o to, żeby kwotę 30
000 zł z działu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska przenieść do
działu Kultura Fizyczna i Sport. Po przeniesieniu plan dochodów, jak również
plan wydatków nie ulegają zmianie.<<Zmienia się tylko kwota zmniejszenia
wydatków o 30 000 zł, jak również zwiększenia o 30 000 zł oraz >> Należałoby
dokonać zmiany w planie finansowych inwestycji i wprowadzić do niego
projekt pod nazwą „Budowa boiska sportowego w Kłodawie”.
Przewodniczący Rady Gminy przeczytał zebranym proponowane poprawki.
…: Jakie są przyczyny zmniejszenia dochodów? Jaki będzie to miało wpływ na
wieloletnią prognozę finansową?
..K…: Proszę Pana dochody zostały zweryfikowane z uwagi na to, że niektóre
procesy inwestycyjne zostały przeniesione na przyszły rok. W uzasadnieniu
uchwały opisano tę kwestię. Dotyczy to boisk sportowych w miejscowościach
Ogorzeliny i Silno. Ponadto został skreślony projekt sprzedaży majątku za
200 000 zł <?>. Planowaliśmy dotację na budowę sali gimnastycznej w
Charzykowach w wysokości 1 300 000 zł, a otrzymaliśmy 500 000 zł.
Skomplikowany również został plan na budowę świetlicy Nowa Cerkiew,
ponieważ była tam planowana kwota dotacji 300 000 zł, a dostaliśmy 230 000
zł. Skutek jest taki, że zadłużenie się trochę zwiększyło, wynosi ono 51 %, ale
zapewniam Pana, że do końca roku bilanse będą łącznie weryfikowane. Z tego
co wiem dochody będą zwiększane, także wszystko się ustabilizuje.
Wójt: Szanowni Państwo, myślę że lepiej nie przekraczać pułapu zadłużenia
50%. W tym roku było 48%. Jeśli chodzi o inwestycje, to większość z nich jest
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realizowana na bieżąco. Z inwestycji planowanych w tym roku, nie będziemy
jedynie budowali ośrodka zdrowia w Ogorzelinach. Niemniej jednak procedury
przetargowe już są w trakcie uruchamiania. Będą one dotyczyły realizacji
inwestycji od marca do października przyszłego roku.
Zmiana w budżecie, która podlega dzisiaj głosowaniu dotyczy dwóch
inwestycji. Pierwsza dotyczy JASKÓŁECZKI w Kłodawie. Agencja
Nieruchomości Rolnych zapowiedziała już kontrolę. Jeśli teren rolniczy, który
Gmina przyjmuje nie będzie zabudowany jako boisko sportowe, grozi nam
odebranie tych terenów. Mieliśmy termin do końca czerwca aby to boisko
sportowe zrobić, ale ponieważ rolnicy musieli podsiać zboże, stąd ANR
wyraziła zgodę na przesunięcie budowy na tym terenie do końca tego roku.
Przetarg na wykonanie robót w ramach zadania „Budowa boiska
wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni w miejscowości Kłodawa” pokazał
jaka jest prawdziwa cena tej inwestycji. Najlepszą ofertę złożyła firma „WoKop” Wojciecha Drewczyńskiego na kwotę 388.900,00 zł, natomiast firma ta
nie uwzględniła kosztów odwodnienia. Z tego samego powodu wycofała się
firma „Gardenia Sport Sp. z o.o.”, która przedstawiła drugą w kolejności
najkorzystniejszą ofertę (399.000,00 zł). Wobec tego Komisja Przetargowa
zdecydowała się na przyjęcie trzeciej oferty na 532.007,01 zł, którą złożył pan
Henryk Czarnowski z Kalisza koło Dziemian. W najbliższą środę, 5 września
nastąpi podpisanie umowy, także trzecia JASKÓŁECZKA zawita do Gminy
Chojnice.
Jeśli chodzi dalej o inwestycje, które planowaliśmy w tym roku, tj. Ogorzeliny i
Silno – złożyliśmy już w maju całą dokumentację do Urzędu
Marszałkowskiego, zabiegając o środki, natomiast Urząd Marszałkowski jeszcze
nie rozstrzygnął dofinansowania inwestycji, a nawet gdyby rozstrzygnął, to i
tak nie ma szans aby rozpocząć realizację inwestycji w tym roku. Dlatego też
dwie JASKÓŁECZKI będą realizowane w przyszłym roku.
Pan Wójt poinformował także o innych planach oraz pracach inwestycyjnych w
Gminie Chojnice. W ubiegły piątek, 24 sierpnia zostały podpisane umowy z
firmą „Marbruk” z Charzyków, która wygrała przetarg na budowę ścieżek
rowerowych w ramach programu Marszruta Kaszubska. Przetarg dotyczył
dwóch zadań inwestycyjnych, pierwszy dotyczył odcina Charzykowy –
Chociński Młyn, wraz z oznakowaniem tras, drugi odcinka Chociński Młyn –
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Swornegacie, aż do skrętu na Owink. Jutro w gabinecie Pana Wójta ma odbyć
się spotkanie robocze w tej sprawie.
Rada Gminy Chojnice
przyjęła uchwałę nr XXV/308/2012
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad/ 13 Podjęcie uchwały nr XXV/308/2012 w sprawie zmiany uchwały nr
XVIII/190/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia Wieloletniego
Programu Finansowego Gminy Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy Chojnice
przyjęła uchwałę nr XXV/309/2012
z dnia 29 sierpnia 2012 roku
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad/ 14 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wójt: odpowiedział Panu Nojmanowi, że nie wie co się stało ze znakiem
ograniczenia prędkości na węźle Chojnaty, niemniej jednak ranga tego problemu
jest tak wysoka, że wystarczy telefon do Wójta lub do Kierownika Rejonu
GDDKiA w Człuchowie, Zenona Ciszewskiego, aby rozpocząć działania. Wójt
zaproponował spotkanie po zakończeniu sesji w celu rozpoczęcia interwencji.
Wójt: w odpowiedzi na pytanie Pana Sołtysa <…> odniósł się do kwestii
dojazdu młodzieży do szkół średnich w Tucholi stwierdzając, że do kompetencji
gminy należy organizacja transportu publicznego na jej terenie. Zauważył, że
inny jest rozkład jazdy w sezonie wakacyjnym, a inny w czasie trwania roku
szkolnego. Poinformował, iż na bieżąco przeprowadzane są konsultacje w celu
zapewnienia dojazdu, np. ostatnio w Powiecie odbyło się spotkanie z PKS-em
słupskim. <?> Nie można natomiast dokładnie przedstawić informacji
skomunikowania z mieszkańcami dojazdu z Silna do Tucholi poprzez różne
środki transportu, w tym PKP. Jeśli zdarzy się sytuacja, że będzie problem z
dotarciem naszej młodzieży do Tucholi, to można zorganizować to tak, że
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autobus będzie dojeżdżać na dworzec PKP w Silnie. Wójt zapewnił, że się temu
problemowi przyjrzy.
Wójt: odnosząc się do tematu poruszonego przez Radnego Ryszarda Kontka,
powiedział, że z jego informacji wynika, że Pan Radny Powiatowy, Wojciech
Rolbiecki nie miał na uwadze otwarcia jezior Długiego i Karsińskiego dla ruchu
wszystkich motorówek, tylko występował w trosce o właścicieli dużych
jachtów. Jeśli mamy do czynienia z inwestycją sięgającą 2 lat i finansowaną ze
środków unijnych, absolutnie nie dopuszczamy silnika o napędzie spalinowym.
Nie może być wyjątku. Wyjątki wymienia ustawa i chodzi tu o np. Policję,
WOPR, ewentualnie zabezpieczanie regat.
Rozmawiałem wczoraj na ten temat z kierownikiem Zaborskiego Parku
Krajobrazowego, który mówił, że to nie leży w kompetencji powiatu. Ustawa o
ochronie przyrody wyraźnie mówi, że na terenie parków krajobrazowych jest
niedopuszczalne poruszanie się jednostek motorowych o napędzie spalinowym.
Już na Jeziorze Charzykowskim nie powinno być to dozwolone. W związku z
tym mówienie o zniesieniu strefy ciszy w Swornegaciach jest
nieporozumieniem. W czwartek, 30 sierpnia o godzinie 9:00 odbędzie się
konferencja prasowa na ten temat. Swoją obecność na tej konferencji
zapowiedział Sołtys Swornegaci, Pan Grzegorz Wiśniewski, który chce
przedstawić Radzie Stołeckej i mieszkańcom jak ma się sytuacja w tym
zakresie. Podsumowując: sprawa ta nie należy do kompetencji powiatu, o czym
rozstrzyga ustawa o ochronie przyrody.
Ad/ 15 Sprawy bieżące.
Wójt: Podziękował Radnemu Eugeniuszowi Wirkusowi za doskonałą
organizację tegorocznych Dożynek Powiatowych w Krojantach, stwierdzając, że
były to najlepiej zorganizowane dożynki w historii Powiatu.
Wójt: Poinformował zebranych o zbliżającej się uroczystości otwarcia nowej
sali gimnastycznej w Charzykowach (12 września), w której weźmie udział
Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk.
Wójt: Zaprosił zebranych do udziału w Szarży Ułanów pod Krojantami, która
odbędzie się 1 IX 2012. Jednocześnie poinformował o zwiększeniu liczby
bezpłatnych miejsc parkingowych w związku z tym wydarzeniem w
bezpośrednim jego sąsiedztwie.
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Wójt: Ustosunkował się do artykułu w Czasie Chojnic, który odnosił się do
wynagrodzeń chojnickich samorządowców. Potwierdził prawdziwość informacji
zamieszczonych w mediach, niemniej jednak postanowił wyjaśnić pewne
niejasności dotyczące dzisiejszych wynagrodzeń samorządowców. Wskazał na
przykłady zarobków kilku, i tak: starosta chojnicki zarabia obecnie 12 310 zł
brutto miesięcznie, burmistrz Chojnic zarabia 12 365 zł, burmistrz Czerska
12 365 zł, a wójt Chojnic 11 730 zł. Wyższy dochód wójta od burmistrza
Chojnic wynika z tego, że w ubiegłym roku wójt otrzymał nagrodę jubileuszową
z tytułu 25 lat pracy, którą stanowi jedna dodatkowa pensja. To ona
spowodowała to, że z informacji medialnej wynika, że Wójt Gminy Chojnice
zarabia najwięcej, co de facto nie jest prawdą.

Ad/ 16 Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady
XXV sesji Rady Gminy w Chojnicach dziękując zebranym za przybycie.
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