Protokół Nr XXXV/2013
z XXXV Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 czerwca 2013 roku
Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego
w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 13.35.
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. Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
3. Pani Aleksandra Wojciechowska – Skarbnik Gminy,
4. Pan Piotr Stanke – Zastępca Wójta Gminy,
5. Pani Krystyna Kijek – Radna Rady Powiatu,
6. Sołtysi Gminy Chojnice,
7. Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy,
8. Przedstawiciel Policji,
9. Przedstawiciele Związków Zawodowych,
10. Przedstawiciele Izby Rolniczej,
11. Media
Obrady Sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Leszczyński, który poinformował, iż projekt porządku obrad XXXV Sesji Rady
Gminy w Chojnicach wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz
z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Przesłane Radnym materiały były analizowane na posiedzeniach Komisji, które
odbyły się przed dzisiejszą sesją.
Na poprzedzających dzisiejszą sesję posiedzeniach Komisji, wnioskowano
o wycofanie z porządku obrad sesji dwóch projektów uchwał, które to zostały
przygotowane przez Wydział Rolnictwa, a mianowicie zawartego w punkcie
13, projektu uchwały nr XXXV/437/2013 w sprawie przyznania dzierżawcom
lokali użytkowych (garaży) usytuowanych w miejscowości Pawłówko przy ul.
Bydgoskiej pierwszeństwa w ich nabyciu, a także zawartego w punkcie 14,
projektu uchwały nr XXXV/438/2013 w sprawie zmiany uchwały nr
XXVII/322/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie określenia terminu,
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częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Radni głosowali za przyjęciem zaproponowanych zmian do projektu obrad
- j e d n o g ł o ś n i e - ( 15 głosami „za”)
Dodatkowo na wczorajszym posiedzeniu Komisji Oświaty Dyrektor
Wydziału Rolnictwa Pan Andrzej Brunka wnioskował o poszerzenie porządku
obrad o projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy
Chojnice do Rady Naukowej Tucholskiego Parku Krajobrazowego,
Również Dyrektor Stormann wnioskował o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie skargi Hurtowni Artykułów
Spożywczych Bogumiła i Jerzy Ryduchowscy spółka jawna Lipienice
reprezentowanej przez Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztofa Hoffmana
na uchwałę Nr XXX/387/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 7 lutego
2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu pod usługi , w tym budowę obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 obręb Pawłówki gm. Chojnice.
Radni głosowali za poszerzeniem porządku obrad o te dwa punkty.
- j e d n o g ł o ś n i e - ( 15 głosami „za”)
Porządek obrad po zmianach 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/ Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
a/ Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RG o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy,
b/ wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
c/ dyskusja,
d/ podjęcie uchwały nr XXXV/426/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok,

e/ podjęcie uchwały nr XXXV/427/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego za 2012 rok
f/ podjęcie uchwały nr XXXV/428/2013 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Chojnice za 2012 rok.
5/ Podjęcie uchwały nr XXXV/429/2013 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
6/ Podjęcie uchwały nr XXXV/430/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2013 rok.
7/ Podjęcie uchwały nr XXXV/431/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
8/ Podjęcie uchwały nr XXXV/432/2013 w sprawie zatwierdzenia
Porozumienia – Umowy Partnerskiej regulującej współpracę przy realizacji
projektu pn.: „Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”.
9/ Podjęcie uchwały nr XXXV/433/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek ogródkowych ROD
„Zacisze” w Charzykowach, w gminie Chojnice.
10/ Podjęcie uchwały nr XXXV/434/2013 w sprawie wyrażenia zgody na
bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części działek nr 165/1 poł. Sławęcin ,
dz.nr 104/2 poł. Pawłowo, dz. nr. 147/10 Pawłowko , 176/4 poł. Ciechocin
przeznaczonych pod zabudowę i eksploatację urządzeń instalacji
telekomunikacyjnych.
11/ Podjęcie uchwały nr XXXV/435/2013 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki zabudowanej położonej w miejscowości Ogorzeliny.
12/ Podjęcie uchwały nr XXXV/436/2013 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Małe Swornegacie.
13/ Podjęcie uchwały nr XXXV/437/2013 w sprawie przyznania dzierżawcom
lokali użytkowych (garaży) usytuowanych w miejscowości Pawłówko przy
ul. Bydgoskiej pierwszeństwa w ich nabyciu.
14/ Podjęcie uchwały nr XXXV/438/2013 w sprawie zmiany uchwały nr
XXVII/322/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
15/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
16/ Sprawy bieżące.
17/ Zakończenie obrad.
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Przebieg obrad
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady Sesji otworzył Pan Tadeusz Leszczyński. Prowadzący obrady
powitał wszystkich zebranych, a następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy
15 Radnych, czyli 100 % składu Rady.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji został Pan Benedykt Jażdżewski, kolejna osoba z listy
Radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjąć protokół z poprzedniej
sesji bez odczytania stwierdzając, ze był on do wglądu w Biurze Rady i każdy
z Radnych mógł się zapoznać z jego treścią.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXXIV/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za” przy obecności 15 Radnych/
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Ryszard Kontek – poinformował, iż w Małych Swornegaciach
brakuje informacji o godzinach otwarcia mostu. Prosił, żeby pomyśleć o tym
przed sezonem.
Następnie poruszył kwestię zachowania ciszy na jeziorach: Długim
i Karsińskim (zgodnie z prawem miejscowym) oraz mówił o konieczności
kontrolowania tych zachowań.
Pan Edwin Gołochowicz – zabrał glos w sprawie sprzedaży gruntów
przez Agencję Nieruchomości Rolnych w ramach restrukturyzacji gospodarstw
rolnych Agra Ostrowite , Gospodarstwo Wysoka Spółka z o.o. Pytał, czy
sprzedaż gruntów po byłych zakładach rolnych w Silnie i Ostrowitem jest
nadal aktualna, ponieważ grunty te zostały już wydzierżawione przez ANR,
a informacja o tym do rolników z terenu Silna i Objezierza nie dotarła.

Zapytał też dlaczego Agencja przeznacza do sprzedaży działki, które po
podziale mają bardzo dużą powierzchnię ok. 30 - 40 ha.
Pan Zbigniew Nojman – poruszył kwestie zapisów w Statutach Sołectw.
Statut był uchwalony kilka lat temu i trudno było pewne sprawy przewidzieć.
Prosił, żeby w § 25 dopisać pkt c „oraz zebranie wiejskie”. Chodzi o to, żeby
była taka możliwość, że jak na zebraniu wiejskim padnie wniosek o votum
nieufności dla sołtysa bądź członka Rady Sołeckiej, to na następnym zebraniu,
o ile będzie taki punkt przewidziany w porządku obrad tego zebrania oraz po
odpowiednim powiadomieniu o tym mieszkańców będzie można go odwołać.
Pan Józef Kołak - pytał jaki jest stan przygotowań kąpielisk do sezonu
turystycznego oraz czy na wyznaczonych miejscach do biwakowania będą
znajdowały się przenośne toalety.
Pytał jak przebiega realizacja Marszruty Kaszubskiej wzdłuż Jeziora
Charzykowskiego.
Zwrócił uwagę na opuszczony i od lat zaniedbany dom przy ulicy Turystycznej
w Charzykowach, który w obecnym stanie zagraża nawet bezpieczeństwu
przechodniów.
Pan Tadeusz Leszczyński – Stwierdził, że jest takie społeczne odczucie, iż
należy się przyjrzeć remontowanej drodze Chojnice-Sławęcin. Już teraz
tworzą się tam bruzdy i dziury, prawdopodobnie wynika to z tego iż asfalt jest
za zimny.
Ad 3/ Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Ww. informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
(Materiały sprawozdawcze stanowią załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 4/ Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012
rok.
Pan Tadeusz Leszczyński - zaznaczył, iż przyjęcie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok jest głównym tematem dzisiejszej
sesji, na której to Rada Gminy oceni, czy w ubiegłym roku była prawidłowo
prowadzona gospodarka finansowa w ramach przyjętego budżetu gminy,
a szczególnie stan wydatków zrealizowanych w stosunku do zaplanowanych.
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Zgodnie z ustawowym obowiązkiem materiały sesyjne zostały dostarczone
Radnym 14 dni przed sesją. Były one dokładnie omawiane na posiedzeniach
merytorycznych Komisji, tym szczególnie wnikliwie analizowane na
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Do omawianych na Komisjach materiałów uwag nie było. Natomiast na
zadawane w trakcie analizy pytania Radnych odpowiadała na bieżąco Pani
Skarbnik. Prowadzący obrady podkreślił, że Sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy Chojnice za 2012 zostało przyjęte przez wszystkie stałe
Komisje Rady Gminy w Chojnicach.
a/ Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RG o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy.
Pan Franciszek Borzych - zapoznał zebranych z treścią Uchwały nr
096/g217/R/III/13 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2012 rok Gminy Chojnice. Informując, iż w dniu
3 kwietnia 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło
Zarządzenie nr F/40/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Chojnice za 2012 rok oraz Zarządzenie Nr F/41/2013 Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia
Gminy Chojnice za 2012 rok. Sprawozdanie składa się z części opisowej
i tabelarycznej. We wstępnej części sprawozdania opisowego przedstawiono
ogólne dane o budżecie przyjętym przez Radę Gminy Chojnice w dniu
29 grudnia 2011 roku uchwałą nr XVII/188/2011. W dalszej części
sprawozdania opisowego omówiono wykonanie dochodów budżetu według
źródeł ich pozyskiwania z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe.
Następnie dokonano wnikliwej analizy wydatków budżetu gminy
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. W oddzielnym zestawieniu
przedstawiono realizację planu inwestycyjnego za 2012 rok w zakresie
wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych. W oddzielnym zestawieniu
przedstawiono realizację programów i projektów finansowych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz stopień
zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Uzupełnieniem
sprawozdania są zestawienia tabelaryczne, w których zawarto dane z wykonania
dochodów i wydatków, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
dołączono również informację o stanie mienia komunalnego Gminy Chojnice, .
Skład Orzekający uznał, że opracowane w ten sposób sprawozdanie daje Radzie
Gminy możliwość oceny wykonania budżetu oraz spełnia wymogi określone
w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Badając pod względem formalno prawnym sprawozdania o dochodach
i wydatkach budżetowych, nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego,
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i należnościach,
jak również o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań
administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Skład
Orzekający stwierdza, że zostały one sporządzania sprawozdawczości
budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
Na podstawie powyższych sprawozdań Skład Orzekający ustalił, że :
- dochody ogółem wykonano w kwocie 53.776.159,72 zł, co stanowi 98,0%
planu,
- wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 54.093. 417, 86 zł, co stanowi
90,0%
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8.713.255,52 zł, co stanowi
78,1% planu,
- deficyt budżetu za 2012 rok wyniósł 317.258,14 zł
- dług publiczny na koniec 2012 r. obejmujący zobowiązania z tytułu kredytów
i pożyczek wyniósł 27.861.900 zł, co stanowiło 51,81% wykonanych
dochodów,
- udzielono poręczeń na kwotę 12.037.671 zł,
- stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na
koniec 2012 r. wyniósł 3.097.520,17 zł i w stosunku do stanu na koniec 2011 r.
wzrósł o 26,7%.
W 2012 roku wykonane dochody bieżące wynosiły 51.131.678,51 zł, natomiast
wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 45.380.162,34. W odniesieniu do
powyższego Skład Orzekający stwierdza, że przedstawione w sprawozdaniu
dochody bieżące oraz wydatki bieżące spełniają relację, o której mowa w art.
242 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Informacja o stanie mienia
komunalnego gminy zawiera dane wymagane postanowieniami art. 67 ust.1
pkt. 3 ww. ustawy o finansach publicznych.
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b/ wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Pan Franciszek Borzych odczytał zebranym treść wniosku Komisji
Rewizyjnej, który został skierowany do Rady Gminy w Chojnicach w dniu
10 maja 2012 roku, w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
w Chojnicach za 2012 rok.
Pan Borzych zaznaczył, że Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu
sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu jak również po zapoznaniu się
ze sprawozdaniem finansowym Gminy Chojnice za 2012 rok oraz po analizie
informacji o stanie mienia Gminy Chojnice nie zgłosiła uwag do żadnego z tych
dokumentów. Było to jednoznaczne z wyrażeniem pozytywnej opinii
o realizacji budżetu oraz skuteczności działań podjętych przez Wójta Gminy
w roku 2012. Zdaniem Komisji Wójt Gminy przy realizacji ubiegłorocznego
budżetu kierował się zasadą gospodarności , celowości, legalności i rzetelności
w gospodarowaniu środkami publicznymi.
W wyniku przeprowadzonych analiz i kontroli Komisja Rewizyjna
sformułowała opinię o wykonaniu budżetu za 2012 rok, w której zawarła szereg
ustaleń w tym zakresie i postanowiła wystąpić z wnioskiem o udzielenie
Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - zapoznał zebranych
z treścią kolejnej uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku Nr 119/g217/A/III/13 z dnia 15 maja 2013 roku –
opiniującej pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chojnicach
o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012
rok.
Poinformował, że z przesłanej przez RIO opinii wynika, iż Komisja
Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach w sposób prawidłowy dokonała analizy
wykonania budżetu za 2012 rok. Przeanalizowała sprawozdanie finansowe
sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., - bilans z wykonania budżetu Gminy
Chojnice za 2012 rok. Dodatkowo członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali
się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu,
oraz analizowali informację o stanie mienia gminy Chojnice na dzień
31 grudnia 2012 roku. Komisja przeprowadziła ponadto własne kontrole
w zakresie realizacji inwestycji gminnych oraz dokonała
analizy
przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za 2012

rok. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zaplanowane dochody zostały wykonane
w 98,02% planu natomiast wydatki wykonano w 90,89% planu.
Skład orzekający uznał, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach
wywiązała się z obowiązku nałożonego na nią postanowieniem art. 18a ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dokonała ona bowiem
analizy wykonania budżetu, w wyniku czego sformułowała opinię na powyższy
temat oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta za 2012 rok.
Swoją opinię Komisja oparła na podstawie opracowań i dokumentów
sporządzonych przez Wójta jak również przeprowadzonych przez siebie
kontrolach.
Pozytywna ocena działań Wójta w zakresie realizacji budżetu, dokonana przy
uwzględnieniu kryterium legalności, celowości i gospodarności, uzasadnia treść
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
Następnie Pan Franciszek Borzych w imieniu Komisji Rewizyjnej, na podstawie
zebranych materiałów wynikających ze sprawozdania z wykonania budżetu za
2012 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz sprawozdania
finansowego za 2012 rok wniósł o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy za 2012 rok.
Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
podziękował Wójtowi Gminy – panu Zbigniewowi Szczepańskiemu za
dotychczasową pracę i duże zaangażowanie przy rozwiązywaniu trudnych
problemów naszej gminy.
c/ dyskusja
Dyskusji nie było.
Prowadzący obrady – Pan Tadeusz Leszczyński zaznaczył, że brak dyskusji
w tym punkcie prawdopodobnie wynika z faktu, iż materiały dotyczące
Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok zostały dostarczone Radnym
w ustawowym terminie 14 dni przed sesją.
W związku z czym możliwe było szczegółowe ich przeanalizowanie.
Dodatkowo Radni mogli wyjaśniać wszelkie wątpliwości i zadawać pytania na
posiedzeniach merytorycznych Komisji, które odbyły się przed sesją. Brała
w nich udział Pani Skarbnik i na bieżąco o udzielała odpowiedzi na ewentualne
wątpliwości i pytania.
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d/ podjęcie uchwały nr XXXV/426/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu za 2012 rok,
Następnie Pan Tadeusz Leszczyński - odczytał projekt uchwały Rady
Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 rok.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXV/426/2013
z dnia 7 czerwca 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za” przy obecności 15 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
e/ podjęcie uchwały nr XXXV/427/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego za 2012 rok.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXV/427/2013
z 7 czerwca 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za” przy obecności 15 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
f/ podjęcie uchwały nr XXXV/428/2013 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Chojnice za 2012 rok.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXV/428/2013
z dnia 7 czerwca 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za” przy obecności 15 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXXV/429/2013 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Prowadzący obrady odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXV/429/2013
z dnia 7 czerwca 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 XXXV/430/2013 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXV/430/2013
z dnia 7 czerwca 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 7/ Podjęcie uchwały nr XXXV/431/2013 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXIX/357/2012 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 XXXV/431/2013
z dnia 7 czerwca 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 8/ Podjęcie uchwały nr XXXV/432/2013 w sprawie zatwierdzenia
Porozumienia – Umowy Partnerskiej regulującej współpracę przy realizacji
projektu pn.: „Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXV/432/2013
z dnia 7 czerwca 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 9/ Podjęcie uchwały nr XXXV/433/2013 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek
ogródkowych ROD „Zacisze” w Charzykowach, w gminie Chojnice.
Zanim Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania projektu ww.
uchwały odczytał rozstrzygnięcie uwag wniesionych do projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek
ogródkowych ROD „Zacisze” w Charzykowach następującej treści :
Rada Gminy w Chojnicach po zapoznaniu się z dokumentacją formalnoprawną
dotyczącą uwag
do projektu
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu działek ogródkowych ROD
Zacisze” w miejscowości Charzykowy, obręb geod. Charzykowy
Rozstrzyga, co następuje :
1. Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu zmiany
miejscowego planu do Wójta Gminy Chojnice wpłynęło jedno
pismo z uwagą.
2. Po rozpatrzeniu uwagi, na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy
w Chojnicach postanawia , co następuje :
a/ uwzględnić następującą uwagę:
- uwaga Pani Ślaskiej Haliny z dnia 16.04.2013 r. (wpływ 19.04. 2013 r.)
odnosząca się do fragmentu dz. geod. 296/2, terenu przed działkami
ogródkowymi oznaczonymi jako działki nr 160 i 161 dot. likwidacji

parkingu (oznaczona w tabeli uwag nr 1) kolidującego z dojazdami do tych
ogródków.
- uwaga została uwzględniona poprzez niewielką modyfikację załącznika
graficznego.
Radni glosowali „za” podtrzymaniem ww. rozstrzygnięcia uwag
i uwzględnieniem przedmiotowej uwag.
- j e d n o g ł o ś n i e - ( 13 głosami „za” )
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
nr X XXV/433/2013 w całości.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXV/433/2013
z dnia 7 czerwca 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 10/ Podjęcie uchwały nr XXXV/434/2013 w sprawie wyrażenia zgody na
bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części działek nr 165/1 poł. Sławęcin ,
dz. nr 104/2 poł. Pawłowo, dz. nr. 147/10 Pawłówko , 176/4 poł. Ciechocin
przeznaczonych pod zabudowę i eksploatację urządzeń instalacji
telekomunikacyjnych.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłaszano.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXV/434/2013
z dnia 7 czerwca 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 11/ Podjęcie uchwały nr XXXV/435/2013 w sprawie sprzedaży
przetargowej działki zabudowanej położonej w miejscowości Ogorzeliny.
Pan Tadeusz Leszczyński – zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu chwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXV/435/2013
z dnia 7 czerwca 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 12/ Podjęcie uchwały nr XXXV/436/2013 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Małe Swornegacie.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXV/436/2013
z dnia 7 czerwca 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 13/ Podjęcie uchwały nr XXXV/437/2013 w sprawie przyznania
dzierżawcom lokali użytkowych (garaży) usytuowanych w miejscowości
Pawłówko przy ul. Bydgoskiej pierwszeństwa w ich nabyciu.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXV/437/2013
z dnia 7 czerwca 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 14/ Podjęcie uchwały nr XXXV/438/2013 w sprawie zmiany uchwały
nr XXVII/322/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXV/438/2013
z dnia 7 czerwca 2013 roku
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
- 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 15/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielał Wójt Gminy Chojnice Pan Zbigniew Szczepański :
Panu Kontkowi - przyznał rację, iż godziny otwarcia mostu powinny być
ogólnie znane. Jeśli natomiast chodzi o przestrzeganie prawa wodnego, to
uczulimy na to Policję i WOPR.
Panu Gołochowiczowi - zgodnie z informacjami uzyskanymi z Agencji
Nieruchomości Rolnych, Agencja podtrzymuje deklarację sprzedaży gruntów
wydzielonych z tych gospodarstw i przygotowuje je do sprzedaży. Przetargi
odbędą się pod koniec bieżącego roku. Wielkość działek do sprzedaży została
uzgodniona z Pomorska Izbą Rolniczą. W wyniku podziału powstały nie tylko
działki o pow. 30-40 ha, ale również o pow. kilkunastu.
Panu Nojmanowi – przyjrzymy się zapisom w Statucie Gminy i propozycje
zmian przedstawimy na posiedzeniach Komisji Rady.
Panu Kołakowi – Najważniejsza część Marszruty Kaszubskiej będzie
prowadzona po asfalcie, koło Małych Swornegaci. Do końca czerwca
planujemy zakończenie I etapu za kwotę 3,3 mln. złotych. Natomiast odcinek
Swornegacie-Drzewicz będzie zrealizowany do VI przyszłego roku.
Jeśli chodzi o legalne pola biwakowe, to muszą mieć one zabezpieczenie
sanitarne. Na pewno nie będzie gorzej pod tym względem, jak było do tej pory.
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Odnośnie zdewastowanego budynku przy ulicy Turystycznej w Charzykowach ,
rozmawiałem na ten temat z Panem Kolcem – Powiatowym Inspektorem
Nadzoru Budowlanego, który stwierdził, iż jako urzędnicy jesteśmy bezradni.
Jeśli teren jest zabezpieczony ogrodzeniem, to nie mamy prawa tam wchodzić.
Panu Leszczyńskiemu - zgłosimy problem wadliwego asfaltu Staroście
Chojnickiemu.

