Protokół Nr XXVII/2012
z XXVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2012 r.
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chojnicach i trwało od godziny 10.00 do godziny 14.45.
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. Pan Edward Meyer - Radca Prawny

6. Panie Radne Powiatu Chojnickiego,
7. Sołtysi Gminy Chojnice,
8. Przedstawiciel Policji – Kierownika Rewiru Dzielnicowych
w Charzykowach
9. Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorzy Wydziałów Urzędu
Gminy,
10. Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy
11. Pani Monika Skrzypczak – firma URBANECO – Poznań
12. Pan Maciej Szmalc – firma Nowa Energia S.A., Gdynia
13. Pan Marek Rzepka – firma Nowa Energia - Gdynia
14. Media
Obrady prowadził Pan Tadeusz Leszczyński – Przewodniczący Rady
Gminy poinformował, iż dzisiejsza Sesja zgodnie z wcześniej przyjętym
planem pracy została poświęcona sprawom szkolnictwa. Dlatego gościmy na
niej Dyrektorów szkół z terenu Gminy oraz przedstawicieli Związków
Zawodowych Oświaty. Zaprosiliśmy również Panią Łasicką – Starszego
Wizytatora Kuratorium Oświaty, która jak wcześniej uprzedziła ze względu na
inne ważne obowiązki zawodowe nie mogła przybyć na dzisiejszą sesję.
Prowadzący obrady - powitał wszystkich bardzo serdecznie.
1

Następnie poinformował, że przed Sesją odbyły się posiedzenia Komisji,
na których to analizowano przedmiotowe projekty uchwał.
Projekt porządku obrad wszyscy radni otrzymali przed sesją
i przedstawiał się on 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 o działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
4/ Informacja dot. oświadczeń majątkowych za 2011 rok.
5/ Informacja o stanie oświaty
6/ Podjęcie uchwały nr XXVII/319/2012 w sprawie wyrażenia woli
ustanowienia sztandaru Gminy Chojnice.
7/ Podjęcie uchwały nr XXVII/320/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice.
8/ Podjęcie uchwały nr XXVII/321/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9/ Podjęcie uchwały nr XXVII/322/2012 w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
10/ Podjęcie uchwały nr XXVII/323/2012 w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
11/ Podjęcie uchwały nr XXVII/324/2012 w sprawie zatwierdzenia
„Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie
Gminy Chojnice.
12/ Podjęcie uchwały nr XXVII/325/2012 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ogorzeliny.
13/ Podjęcie uchwały nr XXVII/326/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnych Nowa
Cerkiew, Pawłowo i Racławki, gm. Chojnice.

14/ Podjęcie uchwały nr XXVII/327/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych
Lichnowy, Ostrowite i Slawęcin.
15/ Podjęcie uchwały nr XXVII/328/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/
175/2011 r. Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
16/ Podjęcie uchwały nr XXVII/329/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2012 rok.
17/ Podjęcie uchwały nr XXVII/330/2012 w sprawie zmiany uchwały nr
XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
18/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19/ Sprawy bieżące.
20/ Zakończenie obrad.
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Przewodniczący Rady poinformował, że w dzisiejszej Sesji zgodnie
z listą obecności uczestniczy 15 Radnych, czyli 100 % składu Rady, a zatem
obrady są prawomocne.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Zgodnie z przyjętą zasadą sekretarzem sesji został kolejny z listy
Radnych Pani Danuta Łoboda.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Prowadzący obrady - stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji
jest zgodny z jej przebiegiem. Ponadto był do wglądu w Biurze Rady i każdy
z Radnych miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Poprosił zatem Radnych o przegłosowanie, kto z nich jest za przyjęciem
protokołu z poprzedniego posiedzenia bez odczytania.
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Protokół nr XXVI/2012
z dnia 28 września 2012 roku
został przyjęty - j e d n o g ł o ś n i e -

/15 głosami „za”/

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Zbigniew Nojman – przypomniał, że wcześniej już zabierał głos
w kwestii podniesienia wynagrodzeń pracownikom administracyjnym i obsługi
szkół. Zdaniem Radnego obecnie są zbyt małe różnice pomiędzy uposażeniami
pracowników dopiero rozpoczynających pracę zawodową, a tymi z dużym
stażem.
Poruszył również problem złego oznakowania węzła Chojnaty, poprzednio
obowiązywało tam ograniczenia prędkości do 70 km/h, , po usunięciu tego
znaku jeździ się tam 90 km na godzinę, co jest bardzo niebezpieczne. Niektórzy
nie widza tam również znaku „stop”.

Ad 3/ Informacja o działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
Ww. informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice – pan mgr inż. Zbigniew
Szczepański.
( Materiał stanowi załączniki do niniejszego protokołu).
Wójt - ostatnio dopytywaliśmy się w Starostwie, kiedy w budżecie Powiatu
znajdą się środki na ścieżkę rowerowa do Lichnów. Gmina, zrobiła wcześniej
wykupy gruntów. Przypomniał , iż były takie ustalenia z Zarządem Powiatu
jeszcze w poprzedniej kadencji. Gmina wówczas zaproponowała nawet wariant
finansowania 1:1, kiedy
to padały
deklaracje o współpracy.
Obecnie odpowiedź Starosty nie była zbyt optymistyczna. Tłumaczył nam, iż
Powiat musi mieć środki , by realizować to zadanie. Przyznał, iż jest to trasa
bardzo uczęszczana, ze względu na dojazdy na plantacje truskawek, jednak na
ten moment nie mają w swoim budżecie pieniędzy na tę ścieżkę.

Gmina zrobiła wcześniej wykupy gruntów.
Wójt - poinformował, iż w Urzędzie trwają pracę związane z korektą
granic obwodów szkolnych ze względu na nierównomierne zapełnienie szkół.
Podał przykład szkoły w Lichnowach, która z powodu dynamicznego rozwoju
wsi jest wypełniona po brzegi, w przeciwieństwie do szkoły w Ostrowitem,
gdzie jest zagrożenie, iż będzie tam zaledwie 8 uczniów w oddziale.
W związku z przeprowadzoną analizą demograficzną odbyło się spotkanie
z radami sołeckimi Nowego Ostrowitego, Sławęcina, Ciechocina i Ostrowitego,
by podyskutować o ewentualnej zmianie obwodów szkolnych.
Reorganizacja ta ma dotyczyć Sławęcina i Nowego Ostrowitego.
Dzieci z tych miejscowości miałyby być dowożone nie do Lichnów,
(jak obecnie), ale do Ostrowitego.
Wójt podkreślił, że jest to dopiero początek konsultacji. Na razie zwróciliśmy
się do rodziców o wyrażenie opinii w tej sprawie, ponieważ o ewentualnej
zmianie będzie decydowała Rada Gminy. Jak zapewnia Dyrektor Zimnicka – nie
będzie pogorszenia warunków nauczania. Baza w Ostrowitem jest na dobrym
poziomie, jest tam kuchnia, nowa sala gimnastyczna, przestronne klasy.
Poza tym wyniki nauczania też są tam bardzo dobre, wyższe niż w Lichnowach.
Ad 4/ Informacja dot. oświadczeń majątkowych za 2011 rok.
Pan Tadeusz Leszczyński poinformował, że w oparciu o art. 24 lit.”h”
ustawy o samorządzie gminnym „Radny, Wójt, Z-ca Wójta Skarbnik Gminy
oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje
w imieniu Wójta do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku, mają obowiązek złożenia oświadczenia o swoim stanie
majątkowym.
Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym /PIT/ za rok poprzedni złożyli
w dwóch egzemplarzach : Radni - Przewodniczącemu Rady, natomiast
pozostałe osoby - Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy i Wójt w terminie do 30 października każdego
roku mają obowiązek przedstawić Radzie stosowną informację po dokonaniu
analizy oświadczeń.
Następnie powyższe informacje dotyczące oświadczeń majątkowych
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za 2011 rok kolejno przedstawiali zgodnie ze swoimi kompetencjami Wójt
Gminy Chojnice i Przewodniczący Rady.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 5/ Informacja o stanie oświaty
Pani Bernadeta Zimnicka – poinformowała zebranych, że ustawowo jest
zobligowana do przedstawienia informacji o stanie oświaty za ubiegły rok.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Przedstawiła wyniki i analizę wyników sprawdzianu po klasie VI szkoły
podstawowej i egzaminu po klasie III gimnazjum.
W latach 2009-2011 średnia Gminy Chojnice
ze sprawdzianu klas
VI przedstawia się na poziomie zbliżonym lub równym do średniej krajowej
województwa pomorskiego i powiatu chojnickiego. W 2012 roku ze wszystkich
szkół Gminy Chojnice najlepiej wypadła Szkoła Podstawowa w Charzykowach
przewyższając średnie wyniki gminy, powiatu i województwa oraz uzyskując
taki sam wynik jak średni wynik kraju. Bardzo dobrze wypadły również SP
w Swornegaciach, SP w Pawłowie oraz SP w Lichnowach osiągając wynik
wyższy od średnich wyników gminy, powiatu i województwa.
W latach 2009-2012 średnia Gminy Chojnice przedstawia się na poziomie
zbliżonym lub równym do średniej krajowej , województwa pomorskiego
i powiatu chojnickiego. W 2012 r. średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego
z poszczególnych części w Gminie Chojnice przedstawiają się na poziomie
zbliżonym
do
średniej
krajowej,
wojewódzkiej
i
powiatu.
W 2012 roku uczniowie naszych szkół najlepiej wypadli z języka
niemieckiego na poziomie podstawowym przewyższając średnie wyniki
powiatu, województwa i kraju. Słabo natomiast w gminie wypadły wyniki
z języka angielskiego na poziomie podstawowym.
Najlepiej wypadło Gimnazjum w Swornegaciach, którego wynik z części
matematycznej jest znacznie wyższy od wyników reszty szkół gminy Chojnice
i średniej krajowej oraz Gimnazjum w Nowej Cerkwi, które w części
humanistycznej osiągnęło wynik znacznie wyższy od krajowej powiatu i miasta
Chojnice.
Gmina zapewnia również dowóz 1249 uczniom. Z transportu publicznego
korzysta 788 dzieci, w tym do szkół gminnych dojeżdża 605 dzieci, natomiast

do szkół miejskich 183 dzieci. Gimbusem dowożonych jest 423 uczniów,
natomiast 38 dzieci dowożą rodzice.
Poinformowała, iż w szkołach robi się dużo remontów. W większości są to
remonty robione przez szkoły ze środków wygospodarowanych przez szkoły.
Pani Bożena Stępień – Radna Rady Powiatu pogratulowała dobrych
wyników z języka niemieckiego, który był wyższy niż średnia wojewódzka
i średnia powiatowa.
Wyraziła jedynie swoje zaniepokojenie słabymi wynikami z języka
angielskiego.
Pani Dyrektor Alicja Kamińska – na przykładzie szkoły w Nowej Cerkwi
wyjaśniła, iż różnice w osiągniętych przez uczniów wynikach z egzaminu
wynikają z tego, iż języka niemieckiego dzieci uczą się dłuższy okres czasu
i jest to tzw. język wiodący. Natomiast języka angielskiego dzieci uczą się od
niedawna i z reguły wybierają go uczniowie mniej ambitni.
Pan Ryszard Kontek – poinformował, iż 14 listopada odbędzie się
posiedzenie Komisji Oświaty, na którym w obecności Pani Dyrektor Zimnickiej
oraz wszystkich Dyrektorów Szkół z terenu gminy będą szczegółowo
analizowane wyniki egzaminów w poszczególnych szkołach.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXVII/319/2012 w sprawie wyrażenia woli
ustanowienia sztandaru Gminy Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/319/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXVII/320/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice.
Pan Dyrektor Brunka - poinformował, iż w trakcie dyskusji na
Komisjach przed Sesją zaproponowano następujące zmiany do przedłożonej
propozycji Regulaminu w :
§7 ust. 7 – „Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów
zmieszanych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela,
jednakże opróżniane w jednotygodniowym cyklu odbioru powinny mieć
pojemność odpowiadającą co najmniej:”
- zmieni
na –„dwutygodniowym”.
§7 ust. 8 – „Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 7 może być
proporcjonalnie mniejsza pod warunkiem opróżniania i wywozu odpadów
w nich zgromadzonych częściej niż raz w tygodniu.”
- zmienić na – „częściej niż raz na dwa tygodnie”.
§9 ust. 5 – „Właściciele nieruchomości niezamieszkałej obowiązani są do
pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
co najmniej raz na tydzień.”
- zmieni
na – „co najmniej raz na dwa tygodnie”.
§16 ust. 1 pkt d – „nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do
obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; (postanowienie to nie
dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów – przewodników),”
- zmieni
na – „zabrania się wprowadzania psów”
§16 ust. 1 pkt f – „nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na
teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, targowisk,”
- zmieni
na – „zabrania się wprowadzania psów”
§16 ust. 1 pkt h – „zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na
terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej
opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,”
- wykreślić całkowicie powyższy zapis.

Rada Gminy przyjęła ww. poprawki do powyższego regulaminu
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami za”)
Następnie Pan Tadeusz Leszczyński – zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Pani Bożena Stępień – stwierdziła, iż posiadanie pojemników na śmieci przez
właścicieli domków letniskowych byłoby uzasadnione również w okresie od
września do maja. Apelowała, żeby do posiadania pojemników na śmieci byli
zobligowani także właściciele domów niezamieszkałych (w trakcie budowy).
Pan Andrzej Brunka wyjaśnił, że w projekcie uchwały zaproponowaliśmy okres
od maja do września, ponieważ wszyscy się zgodzimy, iż są to domki
letniskowe, a wiec takie, w których nie mieszka się cały rok.
Natomiast jeśli chodzi o firmy, które prowadzą działalność, powinny mieć plan
gospodarki odpadami.
Wójt - ta nowa ustawa o utrzymaniu porządku, to jest wielka rewolucja
w całym kraju. Czy rzeczywiście nie powinniśmy w naszym Regulaminie zrobić
zapisu, iż domy w tracie budowy powinny również mieć pojemniki na śmieci ?
Pan Edward Meyer – Radca Prawny – potwierdził, temat śmieci na terenie
budowy jest rozwiązany ustawowo.
Proponował, żeby przyjąć ten Regulamin na dzisiejszej sesji i nie wnosić do
niego zmian poza tymi wcześniej zaproponowanymi. Ponieważ zgodnie z takim
wymogiem został on uzgodniony z Powiatową Stacją Sanitarną.
Temat jest otwarty i na pewno w przyszłości „życie” wymusi wprowadzenie do
niego jeszcze wielu poprawek. Poza tym będziemy podpatrywali innych,
a zwłaszcza gminy nadmorskie.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/320/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
8/ Podjęcie uchwały nr XXVII/321/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z treścią projektu ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/321/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XXVII/322/2012 w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/322/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXVII/323/2012 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Pan Tadeusz Leszczyński – poinformował, iż na posiedzeniach Komisji
zaproponowano wprowadzenie następujących zmian do ww. projektu uchwały :
W zapisie §1 ust. 6 pkt 2 – „Komunalne odpady zmieszane, w zamian za
uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym raz w tygodniu.
Proponuje się zmienić na :
„Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od
właścicieli
nieruchomości
zabudowanej
budynkiem
mieszkalnym
wielorodzinnym raz na dwa tygodnie,”
Rada Gminy przyjęła zgłoszoną przez Komisje poprawkę
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami za”)
Następnie - prowadzący obrady odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/323/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XXVII/324/2012 w sprawie zatwierdzenia
„Gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie
Gminy Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/324/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXVII/325/2012 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ogorzeliny.
Pan Tadeusz Leszczyński przedstawił zebranym projekt powyższej
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/325/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXVII/326/2012 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnych Nowa Cerkiew, Pawłowo i Racławki, gm. Chojnice.
Z treścią projektu ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz
Leszczyński.
Pani Monika Skrzypczak – podkreśliła, iż jako firma są świadomi,
iż Wojewoda
Pomorski zaostrzył weryfikację planów miejscowych.
Żeby uniknąć kłopotów na bieżąco wszystko konsultowali ze służbami
wojewody, dlatego raczej nie ma obaw, że ten plan w jakiś sposób zostanie
zakwestionowany.
Pan Marek Rzepka - do końca kwietnia otrzymamy prawdopodobnie
pozwolenie na budowę. Dopiero wówczas kiedy ono się uprawomocni będziemy
mogli starać się o turbiny. Jest mało prawdopodobne, aby proces budowy
rozpoczął się w 2013 roku. Liczymy, że turbiny zakręcą się na początku 2014
roku.

Do projektu uchwały pytań nie było.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/326/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XXVII/327/2012 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów
geodezyjnych Lichnowy, Ostrowite i Sławęcin.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady
Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/327/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XXVII/328/2012 w sprawie zmiany uchwały
nr XVI/175/2011 r. Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
Prowadzący obrady odczytał projekt niniejszej uchwały.
Pan Zbigniew Nojman – zapytał jaki skutek dla budżetu niesie za sobą
podjęcie tej uchwały.
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Pani Aleksandra Wojcieszyńska – wyjaśniała ,że jest to kwota rzędu 500 tyś.
złotych rocznie.
Pan Nojman - zastanawiał się czy nasz samorząd na to stać.
Wójt – dalsze zwolnienie z tego podatku byłyby korzystne z punktu
wiarygodności naszej gminy. Powinniśmy postępować zgodnie z zasadą, iż nie
zmienia się reguł w czasie gry.
Zwrócił się do Radnych o przyjęcie ww. projektu uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/328/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Wójt dodał, że też jest mu szkoda tych 0,5 mln złotych, tym bardziej, ze
nie jest najlepiej n naszym budżetem na przyszły rok. Sądzi jednak, że ta nasza
decyzja o zwolnieniu z podatku na pewno będzie miała przełożenie przy
podejmowaniu kolejnych decyzji przez te firmy.

Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XXVII/329/2012 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/329/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XXVII/330/2012 w sprawie zmiany uchwały nr
XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Przewodniczący Rady przedstawił treść kolejnego projektu uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/330/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- jednogłośnie (13 głosami „za”
i głosem „wstrzymującym”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 18/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Odpowiedzi na pytania i interpelacje udzielał Wójt Gminy Chojnice :
- Panu Zbigniewowi Nojmanowi - niewielkie różnice w płacach pomiędzy
pracownikami z dużym stażem, a tymi, którzy dopiero zaczynają pracę
zawodową wynikają z tego, iż ciągle wzrasta najniższe wynagrodzenie,
natomiast regulacje płac, bądź podwyżki są zaledwie kilkuprocentowe.
Temat wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oświaty zgodnie
z wcześniejszymi sugestiami będzie omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty.
Odnośnie zniknięcia znaku ograniczenia prędkości na węźle Chojnaty, zaraz
po sesji wykonam telefon w celu wyjaśnienia tej sprawy.
Ad 19/ Sprawy bieżące.
Wójt podsumował, że na dzisiejszej sesji przegłosowano lokalizację
kolejnych 6-ciu elektrowni wiatrowych. (3 wokół Nowej Cerkwi i 3 wokół
Nowego Ostrowitego).
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Ad 20/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Tadeusz Leszczyński zakończył
obrady XXVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach.

