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Protokół Nr XXVI/2012
z XXVI Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2012 roku
Posiedzenie odbyło się o godzinie 10.00 w sali 41 Starostwa
Powiatowego w Chojnicach.
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

3.

Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy

4.

Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy

Radne Rady Powiatu,
6. Sołtysi Gminy Chojnice,
7. Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy,
8. Pan Bogusław Podemski – Kierownik Rewiru Dzielnicowych
9. Pan Marek Koperski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego WOPR
10. Media
5.

Obrady Sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy
– Pan Tadeusz Leszczyński, który stwierdził, iż projekt porządku obrad XXVI
Sesji Rady Gminy w Chojnicach wszyscy Radni otrzymali w ustawowym
terminie wraz z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Poinformował, iż na wczorajszym posiedzeniu połączonych Komisji (już
po obradach Komisji Oświaty) Pan Andrzej Brunka zasygnalizował sprawę
konieczności wprowadzenia do projektu dzisiejszego porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wykupu działki położonej w miejscowości Małe
Swornegacie. Do powyższej sprawy członkowie obu komisji ustosunkowali się
pozytywnie.

Wobec powyższego Pan Tadeusz Leszczyński zwrócił się do Radnych
z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie niniejszego zagadnienia pod
obrady dzisiejszej sesji i przyjęcie porządku obrad
(po zmianach)
w następującym kształcie :
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/ Ocena przebiegu sezonu turystycznego na terenie Gminy Chojnice.
5/ Podjęcie uchwały nr XXVI/309/2012 w sprawie podziału Gminy Chojnice
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu.
6/ Podjęcie uchwały nr XXVI/310/2012 w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
7/ Podjęcie uchwały nr XXVI/311/2012 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
8/ Podjęcie uchwały nr XXVI/312/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2012 rok
9/ Podjecie uchwały nr XXVI/313/2012 w sprawie zmiany uchwały
nr XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
10/ Podjęcie uchwały nr XXVI/314/2012 w sprawie uzgodnienia zakresu
prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników
przyrody na terenie Gminy Chojnice.
11/ Podjęcie uchwały nr XXVI/315/2012 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Lichnowy.
12/ Podjęcie uchwały nr XXVI/316/2012 w sprawie wykupu działek
położonych w miejscowości Małe Swornegacie.
13/ Podjęcie uchwały nr XXVI/317/2012 w sprawie rozpatrzenia wezwania
do usunięcia naruszenia prawa.
14/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15/ Sprawy bieżące.
16/ Zakończenie obrad.
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Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za przyjęciem ww. porządku obrad
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za” przy obecności 14 Radnych/
Przebieg obrad :
1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obradom XXVI 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 został Pan Jarosław Kurek – kolejny z listy Radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji był
do 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 – /14 głosami „za” przy obecności 14 Radnych/
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Józef Kołak – zadał pytanie, czy nie warto byłoby powrócić do rozmów
z Dyrekcją Poczty w Gdańsku, żeby powstała filia pocztowa w Charzykowach.
Powiedział również, że dla poprawy bezpieczeństwa na ruchliwej trasie
Chojnice-Lichnowy należałoby sfinalizować budowę ścieżki rowerowej.

Pan Jarosław Kurek – poinformował, iż na ulicy Trawiastej
w Charzykowach (po jej obu stronach) zostanie ustawiony znak B36.
Jest to wspólne stanowisko Rady Sołeckiej, Straży Pożarnej i Specjalnie
powołanej w tym celu Komisji.
Wójt dodał, że dyskusja jak ma być oznakowana droga w Charzykowach
o nawierzchni gruntowej trwa już drugi rok.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Ww. informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
(Materiał informacyjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 4/ Ocena przebiegu sezonu turystycznego na terenie Gminy Chojnice.
W punkcie tym Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż materiały
na temat Przebiegu sezonu turystycznego zostały przygotowane odrębnie
przez poszczególne powołane do tego celu instytucje i jednostki, a mimo to
stanowią pewną całość.
Następnie zwrócił się do obecnych na sali przedstawicieli GOK, Policji
i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o krótkie wprowadzenie do
tematu bądź zaprezentowanie swoich zagadnień i udzielenie odpowiedzi na
ewentualne pytania.
Pani Dyrektor GOK - Justyna Rząska w uzupełnieniu przesłanych
wcześniej Radnym materiałów sesyjnych mówiła na temat imprez
organizowanych tego lata na bazie naszych Amfiteatrów w miejscowościach
Charzykowy i Swornegacie.
Wymieniła również projekty które pozyskały uznanie i dofinansowanie, a są
realizowane w domach kultury i świetlicach wiejskich na terenie gminy.
Poinformowała, iż w tym roku jako samorząd nie uczestniczyliśmy
w festiwalu folkloru, w zamian za to zorganizowaliśmy cykl spotkań
z folklorem pod hasłem „czwartkowe wieczory kaszubskie”.
Zainteresowanie było ogromne. Chcieliby również wykorzystać potencjał chaty
podcieniowej i stworzyć tam ogólnodostępną ofertę edukacyjną z zakresu
kiszenia kapusty, wyrobu masła, prania na tarach).
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Na zakończenie swojego wystąpienia podziękowała wszystkim za udział
w imprezach i włączenie się do dyskusji.
Pan Bogusław Podemski – Kierownik Rewiru Dzielnicowych
w Charzykowach poinformował, iż jeszcze przed rozpoczęciem sezonu
turystycznego Policja podjęła działania w celu poprawy bezpieczeństwa.
Powołano jednakowe ogniwo wodne. W ramach podejmowanych działań
Policjanci przeprowadzili w szkołach, na obozach i koloniach prelekcje, które
miały za zadanie podnosić edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
przyrody. Przy okazji wyrywkowo sprawdzano, czy straż przeprowadziła
kontrole z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Jeśli chodzi o monitorowanie bezpieczeństwa na wodzie to na terenie gminy
Chojnice i Brusy, Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach wytypowała do
tego celu 3 policjantów wyposażonych w dwie łodzie. Z przeprowadzonych
kontroli są takie wnioski, iż generalnie zarówno turyści jak i wędkarze nie zdają
sobie z prawy z grożącego im na wodzie niebezpieczeństwa. Pływają bez
zabezpieczeń ratowniczych, pod wpływem alkoholu, bez dokumentów.
Do najczęściej spotykanych wykroczeń należało również zakłócanie ciszy
nocnej. Dodał, że 76 Policjantów brało również udział w zabezpieczaniu imprez.
Podsumowując zwrócił uwagę, że w przyszłości dla osób z zewnątrz warto
byłoby lepiej oznakować miejsca objęte zakazem pływania, ponieważ turyści
nie zdają sobie sprawy, gdzie nie wolno pływać.
Pan Marek Koperski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego WOPR, przybliżył
zakres działalności WOPR na terenie Powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem
Gminy Chojnice.
Zwrócił uwagę na doskonałą współpracę i pomoc finansową ze strony
samorządu, za którą serdecznie Radzie podziękował, a następnie przekazał
Wójtowi
kopię
zezwolenia
na
budowę
Stanicy
Wodnej
w Charzykowach.
Podkreślił, że WOPR jest organizacją, która szkoli w kwestii poruszania się na
wodzie. Członkowie WOPR przepracowali społecznie 254 godziny.
Jednostki WOPR zabezpieczały wszystkie regaty i większe imprezy na wodzie
(przejechały 198 motogodzin), dzięki tym działaniom nie doszło do żadnego
utonięcia. Zgodnie z ustawą do obowiązków organizatora należy zabezpieczenie

każdej imprezy nawodnej, natomiast Wojewoda ma za zadanie finansowanie
bezpieczeństwa na wodach.
Zwrócił uwagę, że na naszych akwenach brakuje oznakowania szlaków
wodnych oraz informacji, gdzie nie można poruszać się skuterami.
Wójt – poinformował, że w czerwcu spotkał się z Burmistrzem Człuchowa,
który poinformował go, iż powiat człuchowski w połowie uczestniczy
w kosztach kąpielisk. Zapytał jak ta sprawa wygląda na terenie powiatu
chojnickiego, czy tylko ogranicza się do pouczania? Przypomniał, iż
w pewnym czasie starostwo powiatowe zaapelowało do gminy o poprawę
bezpieczeństwa nad Jeziorem Niedźwiedzie w Chojniczkach.
Pan Marek Koperski – wyjaśnił, iż starostwo chojnickie nie przekazuje na
ten cel żadnych środków.
Natomiast powiat człuchowski utrzymuje tamtejszą stanicę. Działalność WOPR
na tym terenie jest przychylnie traktowana przez Wójta, Burmistrza i Starostę.
Pan Henryk Soszko – podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję.
W swoim wystąpieniu wspomniał o zbliżającym się kryzysie, co jak twierdził
jest już odczuwalne w branży turystycznej. Zwrócił uwagę na coraz większe
ubożenie społeczeństwa, co przekłada się na zaledwie 20% obciążenie ośrodków
wczasowych w miesiącu lipcu, w którym to dawniej było najwięcej
wczasowiczów. Niewątpliwie ma na to wpływ termin podawania wyników
naboru uczniów do szkół (do 15 lipca), a zatem jeśli ktoś ma dzieci to wcześniej
nie wyjedzie na wypoczynek. Taka sytuacja przedkłada się oczywiście na
ograniczenie możliwości zarobkowania prowadzącym ośrodki.
Dodał, że każdy ośrodek ma swoją specyfikę. Prosił, aby samorząd pomógł
Panu Rapattowi w Babilonie odzyskać dostęp do jeziora.
Zwrócił się również do samorządu o wprowadzenie reklamy naszego regionu
o charakterze ogólnokrajowym najlepiej przed sezonem turystycznym
od kwietnia do maja.
Wójt – poinformował, że 2 października w Programie 2 TVP ukaże się reportaż
o Charzykowach i Swornegaciach.
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Pan Soszko - poruszył również temat wyłączania prądu przez Energetykę
w sezonie letnim w godzinach od 8.00-10.00. Podkreślił, że dla wczasowiczów
pora ta jest wyjątkowo niekorzystna. Uważał, iż przerwy w dostawie energii
można by zgłaszać wcześniej i je uzgadniać. Pytał, co stoi na przeszkodzie, by
odbywało się to np. dwie godziny później, kiedy już wczasowicze umyją się,
zjedzą śniadanie i zazwyczaj opuszczają kampingi ?
Zauważył, że podobne doświadczenia mają z Telekomunikacją, telefon
zazwyczaj wysiada latem, kiedy jest ciepło, a nie wtedy, kiedy zalewa kable.
5/ Podjęcie uchwały nr XXVI/309/2012 w sprawie podziału Gminy Chojnice
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/309/2012
z dnia 28 września 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za” przy obecności 14 radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXVI/310/2012 w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Z projektem przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/310/2012
z dnia 28 września 2012 roku

- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za” przy obecności 14 radnych/.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXVI/311/2012 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/311/2012
z dnia 28 września 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za” przy obecności 14 radnych/.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XXVI/312/2012 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok.
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał zebranym treść następnego projektu
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/312/2012
z dnia 28 września 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za” przy obecności 14 radnych/.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XXVI/313/2012 w sprawie zmiany uchwały
nr XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/313/2012
z dnia 28 września 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za” przy obecności 14 radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXVI/314/2012 w sprawie uzgodnienia zakresu
prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników
przyrody na terenie Gminy Chojnice.
Z projektem przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/314/2012
z dnia 28 września 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za” przy obecności 14 radnych/.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XXVI/315/2012 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Lichnowy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt kolejnej uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/315/2012
z dnia 28 września 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za” przy obecności 13 radnych/.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXVI/316/2012 w sprawie wykupu działek
położonych w miejscowości Małe Swornegacie.
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał zebranym treść następnego projektu
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/316/2012
z dnia 28 września 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za” przy obecności 13 radnych/.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXVI/317/2012 w sprawie rozpatrzenia wezwania
do usunięcia naruszenia prawa.
Prowadzący obrady odczytał ostatni projekt uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVI/317/2012
z dnia 28 września 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za” przy obecności 13 radnych/.
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 14/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wójt – Poczta Polska kieruje się czynnikami ekonomicznymi, natomiast
sprawy społeczne traktuje jako drugorzędne.
Po zlikwidowaniu Poczty w Charzykowach nie było zainteresowania na
prowadzenie punktu agencyjnego w tej miejscowości. Pojawił się natomiast
chętny do prowadzenia takiej działalności w Chojniczkach. Po naszych
namowach przeniósł swoją działalność do Charzyków. Niestety okazało się, że
nie miał tam zbytniego interesu. (Agent w ramach wynagrodzenia otrzymywał
800 złotych, natomiast 1000 zł. wynosił sam czynsz.) Wobec takiej sytuacji
prowadzący Agencję Pan Artur Ringwelski zdecydował o całkowitym
rozwiązaniu umowy z Pocztą Polską. Na prośbę Wójta będzie jeszcze prowadził
usługi w Charzykowach w październiku.
Wójt – podzielam pogląd Radnego, że trasa Chojnice-Lichnowy jest bardzo
ruchliwa. Zebranie wiejskie w Lichnowach opowiedziało się za powstaniem
ścieżki rowerowej. Chcielibyśmy zrobić ją jeszcze w tej kadencji. Projekt jest
już na ukończeniu (1.900 m za 1,2 mln. złotych)
Ad 15/ Sprawy bieżące.
Pan Jarosław Kurek – poinformował, iż na ulicy Trawiastej
w Charzykowach (po jej obu stronach) zostanie ustawiony znak B36.
Jest to wspólne stanowisko Rady Sołeckiej, Straży Pożarnej i Specjalnie
powołanej w tym celu Komisji.
Wójt - dodał, że dyskusja jak ma być oznakowana droga w Charzykowach
o nawierzchni gruntowej trwa już drugi rok. Wzięło się to z konfliktu
sąsiedzkiego.
Ad 16/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Tadeusz Leszczyński zamknął obrady
XXVI Sesji Rady Gminy w Chojnicach.

13

