Protokół Nr XXVIII/2012
z XXVIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 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 mgr Piotr Stanke – Zastępca Wójta
2. Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska –Sekretarz Gminy
3. Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
4. Pan Edward Meyer - Radca Prawny

5. Panie Radne Powiatu Chojnickiego,
6. Sołtysi Gminy Chojnice,
7. Przedstawiciel Policji – Kierownika Rewiru Dzielnicowych
w Charzykowach
8. Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorzy Wydziałów Urzędu
Gminy,
9. Media
Obrady prowadził Pan Tadeusz Leszczyński – Przewodniczący Rady
Gminy, który powitał wszystkich bardzo serdecznie. Informując, iż dzisiejsza
sesja odbywa się bez udziału Wójta Gminy – Pana Zbigniewa Szczepańskiego.
Powitał jego Zastępcę Pana Piotra Stanke, Panią Sekretarz Gminy - Stefanię
Majewską-Kilkowską oraz Panią Skarbnik Gminy Aleksandrę Wojcieszyńską.
Powitał również wszystkich Dyrektorów Urzędu Gminy w Chojnicach
i Jednostek Organizacyjnych, Panie Radne Rady Powiatu, sołtysów gminy
Chojnice, Przedstawiciela Policji, media oraz wszystkich przybyłych na
dzisiejszą sesję.
Następnie poinformował, że Projekt porządku obrad XXVIII Sesji Rady
Gminy w Chojnicach wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz
z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
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Materiały te były analizowane na posiedzeniach Komisji przed sesją.
Na posiedzeniach merytorycznych Komisji dodatkowo omawiano dwa
projekty uchwał (nr XXVIII/ 350/2012 i XXVIII/351/2012 ), które z przyczyn
organizacyjnych nie znalazły się w wysłanym do Radnych wraz z materiałami
projekcie porządku obrad dzisiejszej sesji.
Zwrócił się do Radnych o przegłosowanie, kto z Radnych jest za
poszerzeniem porządku obrad o te dwa dodatkowe punkty i za jego przyjęciem.

Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za przyjęciem poszerzonego porządku obrad.
- 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 o działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
4/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/331/2012 w sprawie zasad korzystania przez
uczniów ze stołówek szkolnych funkcjonujących w gminnych placówkach
oświatowych.
5/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/332/2012 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok
6/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/333/2012 w sprawie zmiany uchwały nr
XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
7/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/334/2012 w sprawie zamiany działek
położonych w miejscowości Zbeniny,
8/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/335/2012 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Lichnowy.
9/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/336/2012 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy,

10/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/337/2012 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłówko,
11/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/338/2012 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Nieżychowice,
12/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/339/2012 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działek położonych w obrębie ewidencyjnym Angowice
i Nowy Dwór
13/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/340/2012 w sprawie oddania w użyczenie
działki położonej w obrębie geodezyjnym Pawłowo .
14/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/341/2012 w sprawie skargi: Waldemara
Klugmanna, zam. Male Swornegacie, na uchwalę 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 Male Swornegacie , obręb
geodezyjny Swornegacie, gm. Chojnice.
15/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/342/2012 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zieleni i usług
działki nr 61 obręb Kłodawa we wsi Powałki gm. Chojnice.
16/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/343/2012 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w miejscowości Silno, gmina Chojnice
17/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/344/2012 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w miejscowości Lichnowy, gm. Chojnice.
18/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/345/2012 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w miejscowości Pawłowo, gm. Chojnice.
19/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/346/2012 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w miejscowości Nowa Cerkiew , gm. Chojnice.
20/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/347/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
21/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/348/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
22/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/349/2012 w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
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o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
„o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2013 rok”.
23/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/350/2012 w sprawie oddania
w użyczenie działki położonej w obrębie geodezyjnym Charzykowy.
24/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/351/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny
żyta dla celów podatku rolnego.
25/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
26/ Sprawy bieżące.
27/ 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
Pan Zbigniew Nojman.
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.

Protokół nr XXVII/2012
z dnia 29 października 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 – podziękował wszystkim tym, którzy pomogli
w organizacji i przeprowadzeniu Akcji „Zeszyt dla ucznia”. Poinformował,
że zebrali kwotę 1.088 złotych.
Mówił również o tym, że brak ścieżki rowerowej do Lichnów zagraża
bezpieczeństwu zwłaszcza w okresie zimowym. Zastanawiał się, czy zawsze
musi być tak, że decyzje podejmuje się dopiero jak stanie się jakieś nieszczęście.
Pan Józef Kołak – prosił o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad uchwały
w sprawie sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej
w miejscowości Charzykowy ewentualnie jej nie podjęcie na dzisiejszej sesji.
Argumentował to tym, iż wczoraj wieczorem spotkał się z grupą mieszkańców
Charzyków w celu omówienia propozycji cen wody i ścieków oraz spraw
związanych z ustawą śmieciową. Korzystając okazji przekazał im informację
o zamiarze sprzedaży przez gminę działki przy cmentarzu. Zdaniem tych
mieszkańców przedmiotowa działka nie powinna być sprzedawana,
a przeznaczona pod parking. Argumentował, iż w Charzykowach bardzo trudno
jest znaleźć miejsce parkingowe zwłaszcza w czasie słonecznego weekendu
bądź kiedy odbywają się jakieś atrakcyjne imprezy w amfiteatrze.
Pan Andrzej Brunka – wracając do historii poinformował, że ten teren za
cmentarzem między ul. Długą, a Szkolną należał kiedyś do gminy, później
został on przekazany parafii Charzykowy. Miał on również obsługiwać
potrzeby parkingu i raczej tak się to odbywa.
Jeśli chodzi natomiast o ilość miejsc parkingowych w Charzykowach,
to w niewielkim oddaleniu od siebie jest parking przy Amfiteatrze, w miejscu
gdzie znajdowała się dawniej „Charzykowianka” i parking „Pod Papugami”.
Dlatego należy się zastanowić, czy zasadne jest przeznaczane kolejnych 2.000
metrów na cele parkingowe. Przedmiotowy teren prawdopodobnie byłby
bardziej atrakcyjny na inne cele i można by go sprzedać. Zwłaszcza teraz, kiedy
tyle mówi się o braku pieniędzy w budżecie. Zwrócił również uwagę, że na
przedmiotowej działce jest znaczna różnica poziomów, co dla parkingu nie jest
korzystne.
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Pan Zdzisław Stormann – dopowiedział, iż pod parkingi planowany jest
również teren w sąsiedztwie „Drogi pod Strzechę” oraz przy LKS-e.
Przyznał, że lokalizacja parkingu na wskazanej przez Radnego Kołaka działce
nie jest korzystna ze względu na znaczna pagórkowatoś
terenu.
Pan Józef Kołak - jeśli zależy nam na sprzedaży, to na pewno bardziej
atrakcyjna jest działka przy LKS-ie od tej przy cmentarzu. Prosił, żeby nie
podejmować dzisiaj tej uchwały i dać szansę na zajęcie pisemnego stanowiska
w tej kwestii Radzie Sołeckiej Charzykowy.
Radca Prawny - zwrócił uwagę na to, iż porządek obrad został przyjęty na
początku sesji. We wniosku Pana Radnego są właściwie zawarte dwa wnioski
pierwszy, żeby zdjąć przedmiotowy projekt uchwały z porządku obrad, a drugi,
żeby odrzucić tę uchwałę w trakcie głosowania nad nią.
Pan Józef Kołak – wyjaśnił, iż nie zgłosił tego problemu wcześniej,
ponieważ Przewodniczący poddając pod głosowanie poszerzenie porządku
obrad uznał, iż innych uwag do niego już nie ma i od razu przeszedł do
następnego punktu obrad.
Przewodniczący Rady – zarządził głosowanie nad tym kto jest za zdjęciem
z dzisiejszego porządku obrad projektu uchwały w sprawie sprzedaży
przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
Głosowanie przebiegało następująco :
„za” zdjęciem uchwały głosowały - 3 osoby
„wstrzymało się” - 7 osób
„ przeciw” – głosowało 5 osób
A zatem wniosek Radnego Kołaka został oddalony.
Pani Stefania Majewska-Kilkowska – stwierdziła, że Charzykowy są
miejscowością specyficzną znajdują się tam pewnie osoby, które by chciały
zastąpić obecnego sołtysa.

Pan Józef Kołak – skomentował, iż Pani Sekretarz się myli.

Ad 3/ Informacja o działalności wójta w okresie międzysesyjnym.
Z powodu nieobecności Wójta Gminy niniejszą informację przedstawił
Zastępca Wójta – Pan Piotr Stanke.
(Powyższy materiał sprawozdawczy stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.)
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/331/2012 w sprawie zasad korzystania
przez
uczniów ze stołówek szkolnych funkcjonujących w gminnych
placówkach oświatowych.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/331/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za” )
(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/332/2012 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok.
Pan Tadeusz Leszczyński – zapoznał zebranych z treścią ww. projektu
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
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podjęła uchwałę nr XXVIII/332/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za” )
(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/333/2012 w sprawie zmiany uchwały nr
XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Prowadzący obrady odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/333/2012
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 7/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/334/2012 w sprawie zamiany działek
położonych w miejscowości Zbeniny.
Treść ww. projektu uchwały przedstawił Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/334/2012
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 8/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/335/2012 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Lichnowy.
Projekt przedmiotowej uchwały Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/335/2012
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 XXVIII/336/2012 w sprawie sprzedaży
przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
Pan Tadeusz Leszczyński zapoznał zebranych z treścią ww. uchwały.
Pan Józef Kołak – jeszcze raz prosił o odłożenie tego tematu, ponieważ w tej
sprawie były pominięte konsultacje z Radą Sołecką. Dodał, że tydzień, to jest za
mało czasu na to żeby się spotkać i omówić sprawę. Nie wyobraża sobie jakie
usługi mogłyby by
prowadzone w tak bliskim sąsiedztwie cmentarza, nie ma również obecnie
wiedzy ile miejsc parkingowych powstanie na terenie cmentarza komunalnego.
Prosił, żeby uszanować jego wniosek, odłożyć pojęcie tej uchwały i dać szansę
Radzie Sołeckiej na wypowiedzenie się w tej kwestii.
Zastępca Wójta – pytał czy na tym wczorajszym spotkaniu był sołtys ?
Radny Kołak - sołtys w tym spotkaniu nie uczestniczył, nie było to bowiem
zebranie Rady Sołeckiej. Brała w nim udział pewna grupa mieszkańców, w tym
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niektórzy członkowie Rady Sołeckiej, a dotyczyło ono omówienia spraw
związanych z wdrożeniem uchwały śmieciowej i cen wody.
Pan Zbigniew Nojman - pytał, czy zasięgano w tej sprawie opinii Rady
Sołeckiej ?
Zastępca – wyjaśnił, że plan był wyłożony.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/336/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
przy - 6 głosach „za”
3 głosach „wstrzymujących”
3 głosach „przeciwnych” (głosowało 12 radnych)
(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/337/2012 w sprawie sprzedaży
przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłówko.
Treść ww. projektu uchwały przedstawił Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/337/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za” )
(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/338/2012 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Nieżychowice.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/338/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za”)
(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/339/2012 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działek położonych w obrębie ewidencyjnym Angowice
i Nowy Dwór.
Pan Tadeusz Leszczyński zapoznał zebranych z treścią ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/339/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za” )
(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/340/2012 w sprawie
w użyczenie działki położonej w obrębie geodezyjnym Pawłowo.
Prowadzący obrady odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/340/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
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oddania

- 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 XXVIII/341/2012 w sprawie skargi: Waldemara
Klugmanna, zam. Male Swornegacie, na uchwalę 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.
Treść ww. projektu uchwały przedstawił Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/341/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - ( 13 głosami „za”)
(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/342/2012 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zieleni i usług
działki nr 61 obręb Kłodawa we wsi Powałki gm. Chojnice.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/342/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za” )

(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/343/2012 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w miejscowości Silno, gmina Chojnice.
Pan Tadeusz Leszczyński zapoznał zebranych z treścią ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/343/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za” )
(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/344/2012 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w miejscowości Lichnowy, gm. Chojnice.
Prowadzący obrady odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/344/2012
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 18/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/345/2012 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w miejscowości Pawłowo, gm. Chojnice.
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Treść ww. projektu uchwały przedstawił Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/345/2012
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 19/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/346/2012 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych w miejscowości Nowa Cerkiew, gm. Chojnice.
Prowadzący obrady odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/346/2012
z dnia 29 listopada 2012 rok
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za” )
(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/347/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Treść ww. projektu uchwały przedstawił Pan Tadeusz Leszczyński.
Pan Józef Kołak – stwierdził, że gmina z budżetu dopłaca do wody 2.100.000
złotych. Proponował, aby kwota ta była pokrywana ze środków Gminnego
Zakładu Gospodarki Wodnej.

Prezes Spółki Arkadiusz Weder - wyjaśnił, iż wówczas kwota ta musiałaby być
uwzględniona w taryfach. Dodał, że w kalkulacji stawki za wodę nie
uwzględniono amortyzacji. Taryfy zostały opracowane na miarę możliwości
budżetu gminy Chojnice. Dopłacie polegają wyłącznie indywidualne
gospodarstwa.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/347/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za” )
(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/348/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/348/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
przy 9 głosach „za”
1 głosie „wstrzymującym”

(głosowała 10 Radnych)

(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 22/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/349/2012 w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
„o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2013 rok”.
Pan Tadeusz Leszczyński – zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
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Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/349/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za”)
(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 23/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/350/2012 w sprawie oddania
w użyczenie działki położonej w obrębie geodezyjnym Charzykowy.
Prowadzący obrady odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/350/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za”)
(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 24/ Podjęcie uchwały nr XXVIII/351/2012 w sprawie obniżenia średniej
ceny żyta dla celów podatku rolnego.
Treść ww. projektu uchwały przedstawił pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVIII/351/2012
z dnia 29 listopada 2012 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - ( 12 głosami „za” )

(uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 25/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wójt - odnośnie ścieżki rowerowej do Lichnów zapewnił, że zdaje sobie
sprawę z konieczności powstania tej inwestycji. Będzie w tej sprawie
rozmawiał ze Starostą i liczy na poparcie w tek kwestii ze strony naszych
Radnych Powiatowych.
Ad 26/ Sprawy bieżące.
Pan Józef Kołak – poinformował, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Chojnicach przystąpił do konkursu zbierania elektrośmieci.
Jeśli ma ktoś do wyrzucenia stary komputer, pralkę, czy lodówkę wystarczy to
zgłosić i sprzęt zostanie odebrany.
Ad 27/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Chojnicach
zamknął obrady XXVIII Sesji.
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