Protokół nr XXXIV/2013
XXXIV Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego w Chojnicach
i trwało od godziny 10-tej do godziny 13.45.
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 Gminy

3.

Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy

4. Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
5. Pani mgr Krystyna Kijek – Radna Rady Powiatu
6. Pani mgr Bożena Stępień – Radna Rady Powiatu
7. Pan Piotr Złotecki-Błaziak – Kierownik Rewiru Dzielnicowych
w Charzykowach
8. Pani mgr inż. arch. Maria Kiełb- Stańczuk - główny projektant planu
9. Pan Grzegorz Jakuszewski - przedstawiciel firmy GAMESA Energia Polska
sołtysi Gminy Chojnice,
10. Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy,
11. Sołtysi Gminy Chojnice,
12. Media
Obrady Sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy
– Pan Tadeusz Leszczyński, który stwierdził, iż projekt porządku obrad XXXIV Sesji
Rady Gminy w Chojnicach wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz
z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Poinformował, iż na posiedzeniach Komisji, dodatkowo omawiano projekt
uchwały w sprawie zmiany działek położonych w miejscowości Charzykowy
i Lotyń. Do ww. projektu uchwały członkowie Komisji nie zgłaszali uwag.
W związku z powyższym Prowadzący Sesję wnioskował, aby włączyć ten projekt
uchwały do dzisiejszego porządku obrad.
Wniosek Przewodniczącego Rady został przyjęty przez Radę
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- jednogłośnie-

(13 głosów „za”)

W związku z powyższym po zaakceptowanych przez Radę zmianach projekt
porządku 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 XXXIV/411/2013 w sprawie rozpatrzenia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa.
5/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/412/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar pod
lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania dla fragmentów
obrębów geod. Nowy Dwór, Lichnowy, Ogorzeliny, Sławęcin w gminie Chojnice.
6/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/413/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Chojniczki
w gminie Chojnice.
7/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/414/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Charzykowy,
w obrębie geod. Charzykowy, w gminie Chojnice.
8/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/415/2013 w sprawie określenia zasad
przyznawania oraz wysokości diet przewodniczących jednostek pomocniczych.
9/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/416/2013 w sprawie wyboru sposobu prowadzenia
gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
10/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/417/2013 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Małe Swornegacie.
11/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/418/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji w 2012 roku „Programu współpracy Gminy Chojnice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2012”.
12/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/419/2013 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela
Rady Gminy w Chojnicach do składu Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych.

13/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/420/2013 w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy
Miejscowości Charzykowy”.
14/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/421/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2013 rok.
15/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/422/2013 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
16/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/423/2013 w sprawie zmiany Uchwały
Nr IX/82/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie trybu
postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Chojnice,
sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
17/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/424/2013 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Konarzyny na dofinansowanie zadania
pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Ciecholewy – Konarzynki Osady do
miejscowości Borne”.
18/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/425/2013 w sprawie zamiany działek
położonych w miejscowości Charzykowy i Lotyń.
19/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
20/ Sprawy bieżące.
21/ Zakończenie obrad.
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za przyjęciem ww. porządku obrad
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)

Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obradom XXXIV Sesji Rady Gminy w Chojnicach przewodniczył Pan Tadeusz
Leszczyński, który w imieniu Rady Gminy , Wójta i własnym, powitał wszystkich
zebranych oraz stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem sesji został pan Andrzej Grala – kolejny z listy Radnych.
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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 możliwoś
zapoznania się z jego treścią. Wobec tego zaproponował radnym jego przyjęcie bez
odczytania.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXXIII
z dnia 22 marca 2013 roku
- j e d no g ł o ś n i e - (13 głosami „za” przy obecności 13 Radnych)
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Jarosław Kurek – zasygnalizował , iż bardzo często na nowych osiedlach
w Chojniczkach dochodzi do wypuszczania psów poza teren posesji. Proponował,
żeby zobowiązać hycla do wyłapywania takich psów, a poniesionymi z tego tytułu
kosztami obciążać właścicieli tych zwierząt.
Pani Krystyna Kijek – Radna Rady Powiatu poinformowała o problemach
poruszanych na Sesji Rady Powiatu.
Pytała, czy byłaby możliwość spięcia ścieżki rowerowej na trasie Funka-Bachorze.
Stwierdziła, iż trakt jest prawie gotowy, ale są jeszcze odcinki, które nie są spięte.
Mówiła również o 50% obniżce stawek jakie pobiera powiat od gminy za sieć
wodno-kanalizacyjną na drogach powiatowych.
Poruszyła również problem zrujnowanych obiektów w Charzykowach, które
zagrażają bezpieczeństwu przechodniów.
Ad 3/ Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Powyższą informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
(Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/411/2013 w sprawie rozpatrzenia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIV/411/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 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 5/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/412/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar pod
lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania dla fragmentów
obrębów geod. Nowy Dwór, Lichnowy, Ogorzeliny, Sławęcin w gminie Chojnice.
Pan Taduesz Leszczyński odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIV/412/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 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 6/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/413/2013 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości
Chojniczki w gminie Chojnice.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIV/413/2013
z dnia 26 kwietnia 26 kwietnia 2013 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.)
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Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/414/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Charzykowy,
w obrębie geod. Charzykowy, w gminie Chojnice.
Przewodniczący Rady zanim przystąpił do odczytania i głosowania projektu
przedmiotowej uchwały odczytał treść załącznika nr 2 do niniejszej uchwały :
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO
PROJEKTU
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENÓW W MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY
które brzmiało następująco :
Rada Gminy w Chojnicach, po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną
dotyczącą uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w miejscowości Charzykowy, obręb geod. Charzykowy,
r o z s t r z y g a co następuje:
1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości
Charzykowy, w obrębie geod. Charzykowy, w gminie Chojnice był wyłożony,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu w dniach od
8 stycznia 2013 r. do 6 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach.
W dniu 16 stycznia 2013 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami
przyjętymi w projekcie planu.
2.Termin składania uwag do projektu planu zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.
z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm) minął 26 lutego 2013 r.
3.W ustawowym terminie wpłynęły do projektu planu następujące uwagi:
1. uwaga Jerzego Guentzel i Ireneusza Lewińskiego – pismo z dnia 26.02.2013r.

(wpływ do UG dnia 27.02.2013r) dot. dz. geod. 150/2 obręb Charzykowy –
kwestionująca ustanowiony projektem planu miejscowego zakaz zabudowy;
2. uwaga Bronisława Pałubickiego, Grzegorza Narlocha, Kazimierza Gintera,

Eugeniusza Słominskiego, reprezentowanych przez adwokata Łukasza Labudę
(Gotkowicz, Kosmus, Kuczyński i partnerzy; adwokaci z Gdańska) – pismo
z dnia 25.02.2013 (wpływ do UG dnia 27.02.2013) kwestionujące ustanowiony
projektem planu miejscowego zakaz zabudowy ustalony dla dz. geod. 144/9,
144/10, 144/16, 144/7, 144/18, 144/19, 144/22, 246/8, 144/21, 144/14, 144/20.
4. Uznając potrzebę ochrony terenów o walorach przyrodniczych i krajobrazowych
i biorąc pod uwagę zapisy obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice” nie uwzględnia się wyżej
wymienionych uwag. Wnioskowane w uwagach przeznaczenie terenów jako
sprzeczne z uchwalonym Studium naruszyłoby art. 9 ust 4, art. 15 ust 1 i art. 20 ust
1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Radni głosowali „za” podtrzymaniem stanowiska Wójta w ww. sprawie
i nieuwzględnieniem uwag
-jednogłośnie -

( 12 głosów „za” przy obecności 12 Radnych)

Następnie Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały nr XXXIV/414/2013
w całości :
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIV/414/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - ( 12 głosów „za” przy obecności 12 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. )
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/415/2013 w sprawie określenia zasad
przyznawania oraz wysokości diet przewodniczących jednostek pomocniczych.
Prowadzący obrady odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu ww. uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIV/415/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
(przy 11 głosach „za”
i 1 głosie „wstrzymującym”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. )
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/416/2013 w sprawie wyboru sposobu
prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIV/416/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 rok
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosów „za” przy obecności 12 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/417/2013 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Małe Swornegacie.
Pan Taduesz Leszczyński odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIV/417/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - ( 12 głosów „za” przy obecności 12 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/418/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji w 2012 roku „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2012”.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIV/418/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za” przy obecności 12 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/419/2013 w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela Rady Gminy w Chojnicach do składu Zespołu ds. wspierania
inicjatyw lokalnych.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIV/419/2013
z dnia 26 kwietnia2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za” przy obecności 12 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)

Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/420/2013 w sprawie przyjęcia „Planu
Odnowy Miejscowości Charzykowy”.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią ww. projektu uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIV/420/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za” przy obecności 12 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/421/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok.
Projekt ww. uchwały odczytał prowadzący obrady.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIV/421/2013
z dnia 26 kwietnia 20
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za” przy obecności 12 radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
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15/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/422/2013 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Pan Tadeusz Leszczyński - odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIV/422/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za” przy obecności 12 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/423/2013 w sprawie zmiany Uchwały
Nr IX/82/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie trybu
postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Chojnice,
sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIV/423/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za” przy obecności 12 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/424/2013 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Konarzyny na dofinansowanie zadania
pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Ciecholewy – Konarzynki Osady do
miejscowości Borne”.
Prowadzący obrady odczytał projekt ww. uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIV/424/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za” przy obecności 12 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)

Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XXXIV/425/2013 w sprawie zamiany działek
położonych w miejscowości Charzykowy i Lotyń.
Pan Tadeusz Leszczyński - odczytał ostatni już na tej sesji projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIV/425/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za” przy obecności 12 Radnych)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 19/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Odpowiedzi pytającym udzielał Wójt Gminy Chojnice.
Panu Kurkowi : częściej będziemy te psy wyłapywali, a koszt wyłapania takiego psa
w kwocie 310 złotych będzie ponosił właściciel.
Pani Kijek : - odnośnie ścieżek rowerowych, to nie mają one jeszcze tej
wierzchniej , jezdnej warstwy.
Jeśli chodzi o wysokie opłaty za zajęcie pasa drogowego, to dziwię się argumentacji
władz powiatu, że chcą one w ten sposób wymóc umieszczanie urządzeń poza
pasem drogowym. Uważam, że takie rozwiązanie spowoduje znaczne utrudnienie w
rozwoju gminy i konieczność negocjacji z wieloma prywatnymi właścicielami
gruntów.
W Charzykowach są dwa obiekty, które zagrażają bezpieczeństwu, jeden to
opuszczony dom znajdujący się przy ulicy Turystycznej, a drugi to dawna siedziba
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LOK. Niestety jako gmina, pod względem prawnym możemy w tej sprawie zrobić
niewiele.
Ad 20/ Sprawy bieżące.
Wójt - Oznajmił, że na wczorajszym zebraniu w Lichnowach dotychczasowy sołtys
– pan Rudnik złożył rezygnację z pełnionej funkcji. W związku z tym w ciągu
miesiąca trzeba będzie przeprowadzić nowe wybory.
Wójt – poinformował, że za dwa tygodnie w Małych Swornegaciach odbędzie się
uroczystość otwarcia zwodzonego mostu, na która to otrzymali zaproszenie wszyscy
Radni.
Ad 21/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIV
Sesji Rady Gminy w Chojnicach.
Podziękował wszystkim za przybycie i udział w dyskusji.

