Protokół
ze wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy w Chojnicach:
Komisji Gospodarki Komunalnej, Spraw Społecznych i Samorządów
Wiejskich, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
z dnia 7 lutego 2013 roku
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach
i trwało od godziny 12.00 do godziny 13.00.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie połączonych Komisji Rady Gminy
w Chojnicach.
Poza tym obecni byli:
1/

Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice

2/

Pan mgr Piotr Stanke – Zastępca Wójta Gminy Chojnice,

3/

Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,

4/

Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy,

5/

Pani mgr Bożena Kubiak – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i
Spraw Obywatelskich

6/

Pan mgr Edward Meyer – Radca Prawny Urzędu Gminy w
Chojnicach

7/

Pani inż. Zdzisław Stormann – Inspektor Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Chojnicach,

8/

Pan mgr Bernadeta Zimnicka – Dyrektor GZO,

9/

Pani mgr Zofia Januszewska-Janta – Dyrektor Zespołu Szkół
w Pawłowie

10/

Pani mgr Teresa Kolińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Kłodawie
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Porządek obrad:
I/ Otwarcie komisji i stwierdzenie quorum.
II/ Omawianie materiałów sesyjnych:
1/ Omówienie projektu uchwały nr XXXI/385/2013 w sprawie nadania
imienia Gimnazjum w Pawłowie.
2/ Omówienie projektu uchwały nr XXXI/386/2013 w sprawie nadania
imienia Szkole Podstawowej w Kłodawie.
3/ Omówienie projektu uchwały nr XXXI/387/2013 w sprawie uchwalenia
m.p.z.p. terenu pod usługi w tym budowę obiektów handlowych o pow.
sprzedaży pow. 2000 m2 we wsi Pawłówko gm. Chojnice.
III/ Sprawy bieżące.
IV/ Zakończenie obrad.
Przebieg obrad:
Ad I/ Otwarcie komisji i stwierdzenie quorum.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy otworzył Pan Ryszard Kontek Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Prowadzący powitał wszystkich zebranych, a następnie stwierdził quorum
pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który przez członków
połączonych Komisji został przyjęty bez uwag.
- jednogłośnie Poinformował, iż zgodnie ze zgłoszonymi propozycjami nadania nazw
szkołom w Kłodawie i Pawłowie, na dzisiejsze posiedzenie Komisji zostały
zaproszone Panie Dyrektor tych szkół w celu przybliżenia Radnym, czym
kierowała się społeczność szkoły wybierając swoich patronów.
Pan Ryszard Kontek serdecznie powitał obie Panie Dyrektor – Zofię
Januszewską Janta oraz Teresę Kolińską.
Ad II/ Omawianie materiałów sesyjnych:

Ad 1/ Omówienie projektu uchwały nr XXXI/385/2013 w sprawie nadania

imienia Gimnazjum w Pawłowie.

Pani Zofia Januszewska-Janta zapytana czym się kierowano wybierając
patrona szkoły odpowiedziała :
kiedy władze Gminy podjęły decyzję, że
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej i nowo powstałe Gimnazjum będą
tworzyły Zespół, istniało przekonanie, że nowo powstała szkoła może mieć takie
samo imię bez przechodzenia procedur, co jednak okazało się niemożliwe.
Wszczęto procedury i na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podjęto uchwałę,
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie imienia Gimnazjum. Obydwie
szkoły (Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej i Gimnazjum) są
w jednym zespole i obydwie powinny nosić to samo imię – Wandy
Chotomskiej. Pani Dyrektor uzasadniała, iż Wanda Chotomska jest poetką,
dziennikarką, współpracowniczką czasopism, autorka wielu książek, audycji
radiowych i telewizyjnych, scenariuszy do filmów krótkometrażowych i sztuk
teatralnych. W 1969 roku przyznano jej „Order uśmiechu”. Jej opowiadania
„Drzewo z czerwonym żaglem” w 1979 roku zostały wpisane na Listę
Honorową im. H. CH. Andersena. Poetka otrzymała nagrodę prezydenta
Rzeczypospolitej Polski za twórczość dla dzieci i młodzieży „Sztuka młodym”
w 2003 r., zaś 11 listopada 2012 roku została odznaczona przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polski Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
za wybitne zasługi dla kultury polskiej. Mieliśmy zaszczyt gościć w szkole
w Pawłowie panią Wandę dwukrotnie i jest ona znaną osobą prawie wszystkim
gimnazjalistom . Uważamy, iż nadanie imienia tej poetki naszemu Gimnazjum
wzbogaci tradycję szkoły w oparciu, o którą placówka pracuje, a w ten sposób
zyska ona indywidualną tożsamość, współtworząc też tradycje Gminy Chojnice.

Wójt – zapytał, czy Pani Wanda Chotomskiej wyraził zgodę, aby nazwać
jej imieniem Gimnazjum w Pawłowie ?

Dyrektor Januszewska-Janta - wyjaśniła, iż rozmawiała telefonicznie
z Panią Wandą, którą wstępnie poinformowała o planach szkoły, aby nazwać Jej
imieniem również Gimnazjum. Pani Chotomska nie protestowała, wręcz
ucieszyła się z tej wiadomości.
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Pan Ryszard Kontek – zapytał ile szkół w Polsce nosi imię tej autorki ?

Pani Januszewska – w tej chwili 31 szkół. Poza tym Pani Wanda Chotomska
jest honorowym obywatelem miasta Słupska.

Członkowie połączonych Komisji do projektu ww. uchwały uwag nie wnieśli.

Ad 2/ Omówienie projektu uchwały nr XXXI/386/2013 w sprawie nadania
imienia Szkole Podstawowej w Kłodawie.

Dyrektor Teresa Kolińska – wyjaśniła, iż zamiar nadania imienia szkole
planowała już przystępując do konkursu na dyrektora szkoły.
Propozycję, aby szkoła nosił nazwę „Przyjaciół Ziemi” uzasadniała tym, iż
Szkoła Podstawowa w Kłodawie jest placówką, która od lat prowadzi szereg
działań
związanych z szeroko rozumianą ochroną przyrody.
Ściśle współpracuje z instytucjami propagującymi zasady współistnienia
człowieka i natury : Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie”, Zaborskim
Parkiem Krajobrazowym, Nadleśnictwem Rytel. Jest Organizatorem wielu
edycji gminnego konkursu „Jestem przyjacielem przyrody” oraz licznych akcji
mających na celu zaszczepienie dzieciom właściwych postaw i nawyków
sprzyjających zachowaniu czystego środowiska. Społeczność szkolna uważa, iż
nadanie
imienia „Przyjaciół Ziemi” byłoby naturalną konsekwencją
dotychczasowych działań oraz dawałoby możliwość ich poszerzenia
i włączenia się w nurt pro środowiskowej działalności Gminy Chojnice.
Położenie szkoły oraz miejscowości należących do jej obwodu (nieopodal lasu
i w pobliżu parku narodowego) także w naturalny sposób predestynuje ją do
przyjęcia ww. imienia.
Pani Dyrektor wyraziła przekonanie, iż propagowanie postaw osób
zasłużonych w działaniach na rzecz przyrody oraz w trosce o los zwierząt
(np. św. Franciszka z Asyżu) mogłoby zaowocować w przyszłości większą
wrażliwością absolwentów ich szkoły na stan środowiska i na zagrożenia

związane z obojętnością na ten stan. Wyraziła nadzieję, że działania
wychowawcze szkoły, obrzędowość związana z jej imieniem, pozwolą na
wzbogacenie tradycji szkoły oraz przyczynią się do jeszcze lepszej integracji
ze środowiskiem lokalnym.

Pan Józef Kołak – czy zgłoszono jeszcze inne propozycje na patrona
szkoły?

Dyrektor Kolińska - wyjaśniła, że oprócz propozycji nazwania szkoły
imieniem „Przyjaciół Ziemi”, która to uzyskała 99 głosów zgłoszono jeszcze
inne : Polskich Noblistów, płk. Kazimierza Mastalerza, Jana Pawła II, Antosia
Petrykiewicza, Janusza Korczaka, Leona XIII. Dodała, że powyższe
propozycje były zgłaszane przez całą społeczność szkoły.

Członkowie połączonych Komisji do projektu ww. uchwały uwag nie wnieśli.

Ad 3/ Omówienie projektu uchwały nr XXXI/387/2013 w sprawie
uchwalenia m.p.z.p. terenu pod usługi w tym budowę obiektów handlowych
o pow. sprzedaży pow. 2000 m2 we wsi Pawłówko gm. Chojnice.
Dyrektor Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego Pan Zdzisław Stormann nawiązał do wcześniejszych perypetii związanych z podejmowaniem uchwały
o planie miejscowym dla Pawłówka.
Przypomniał, iż najpierw uchylił
przedmiotowy plan Wojewódzki Sąd Administracyjny – z powodu braku
szczegółowych zapisów w zakresie podziału i scalenia nieruchomości oraz
z powodu złego załącznika ( dołączono załącznik w skali 1:2000, a miał być
zdaniem sądu, w skali 1:1000.) Urząd złożył skargę kasacyjną do Naczelnego
Sądu Administracyjnego, ale ten podtrzymał orzeczenie Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. W tej sytuacji gminie nie pozostało nic innego jak plan
zmienić, uwzględniając poprawki nakazane przez Sąd. W związku z tym
zaistniała konieczność zwołania dzisiejszej sesji.
Następnie Dyrektor Stormann – zapoznał zebranych z treścią przedmiotowej
uchwały.
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Oraz odczytał treść nieuwzględnionej przez Wójta uwagi.
Członkowie Połączonych Komisji zaakceptowali nieuwzględnienie przez
Wójta pisemnej uwagi do planu kwestionującej rozwiązania komunikacyjne
polegające na budowie ronda i dojazd do centrum handlowego ul. Podmiejską.
- jednogłośnie Dyrektor Stormann dodał, iż skarżący uważa, że uniemożliwi to jemu
realizację jego planów inwestycyjnych na swojej działce i utrudni korzystanie
z jego hurtowni przez klientów, którzy będą mieli do niej gorszy dojazd.
Wójt – wyjaśnił nie było innej możliwości skomunikowania tych terenów,
ponieważ nie wyrazili na to zgody zarządcy dróg. A poza tym rondo ma
usprawnić ruch
zarówno na drodze wojewódzkiej jak i powiatowej.
Dodał, że Gmina wyraziła zgodę na dodatkową obsługę działki skarżącego od
strony zachodniej, czyli od ul. Cichej.
Członkowie połączonych Komisji do projektu ww. uchwały uwag nie wnieśli.

Ad III/ Sprawy bieżące.
Nie było.

Ad IV/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad, prowadzący wspólne posiedzenie Komisji
– Pan Ryszard Kontek zakończył obrady .
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