Protokół Nr XXXVI/2013
z XXXVI Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,
Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
Pani Aleksandra Wojciechowska – Skarbnik Gminy,
Pan Piotr Stanke – Zastępca Wójta Gminy,
Pani Krystynę Kijek – Radna Rady Powiatu ,
Sołtysi Gminy Chojnice,
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i Dyrektorów Wydziałów
Urzędu Gminy,
8. Pan Piotr Złotecki-Błaziak – Przedstawiciel Policji,
9. Pan Dariusz Dąbrowski - Przedstawiciel Izby Rolniczej,
Ze względu na sprawy zawarte w porządku obrad, w sesji
uczestniczyli również :
10. Pani Kazimiera Szark – Opiekun Izby Pamięci Narodowej w
Nowej Cerkwi, Pani – Grażyna Winiecka – Prezes Fundacji
„Szarży Pod Krojantami” oraz Pani Alicja Kamińską – Dyrektor
Zespołu Szkół
w Nowej Cerkwi.
11. Pan Michał Ostrowski - Kierownik Ośrodka Doradztwa
Rolniczego
w Chojnicach,
12. Pan Mariusz Grzempa - Kierownik Oddziału Zaborskiego Parku
Krajobrazowego
W sesji udział również laureaci konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013” i
„Piękna Zagroda Nierolnicza 2013” oraz Media.
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Obrady Sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Leszczyński, który poinformował, iż projekt porządku obrad XXXVI Sesji Rady
Gminy w Chojnicach wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz
z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Na poprzedzających dzisiejszą sesję posiedzeniach Komisji,
wnioskowano o wycofanie z porządku obrad zawartego w punkcie 11
projektu uchwały nr XXXVI/445/2013 w sprawie sprzedaży przetargowej
działek położonych w miejscowości Swornegacie, przygotowanego przez
Wydział Rolnictwa.
Zwrócił się do Radnych o przegłosowanie, kto jest za przyjęciem wniosku
Komisji i wykreśleniem ww. projektu uchwały z porządku obrad dzisiejszej
sesji.
„za” wnioskiem głosowało 15 Radnych, a zatem został on przyjęty
- jednogłośnie -

Innych zmian do porządku obrad nie zgłaszano.
Po 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 Gminy w okresie międzysesyjnym.
4/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/439/2013 w sprawie nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Chojnice”.
5/ Podsumowanie Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013” i „Piękna
Zagroda Nierolnicza 2013” na szczeblu gminnym oraz wręczenie nagród
laureatom.

6/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/440/2013 w sprawie przyjęcia Programu
wspierania rodziny w gminie Chojnice na lata 2013-2015.
7/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/441/2013 w sprawie nieodpłatnego przejęcia
drogi gminnej położonej w miejscowości Lichnowy.
8/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/442/2013 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
9/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/443/2013 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
10/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/444/2013 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
11/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/445/2013 w sprawie wykupu lokalu
mieszkalnego usytuowanego w miejscowości Kruszka.
12/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/446/2013 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Charzykowy.
13/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/447/2013 w sprawie zamiany działek
położonych w miejscowości Krojanty.
14/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/448/2013 w sprawie zmiany uchwały nr
XXXVI/ /2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/323/2012 Rady Gminy
w Chojnicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
15/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/449/2013 w sprawie nadania nazwy ulicom
w miejscowości Lipienice.
16/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/450/2013 w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych.
17/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/451/2013 w sprawie skargi Bronisława
Pałubickiego, Grzegorza Narloch, Kazimierza Ginter, Eugeniusza Słominskiego
reprezentowanych przez adwokata Łukasza Labudę na uchwałę Nr
XI/100/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie
uchwalenia ZMIANY - aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy CHOJNICE” oraz na uchwałę
nr XXXIV/414/2013 Rady gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2013 r.
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w miejscowości Charzykowy, w obrębie geod. Charzykowy, w gminie
Chojnice.
18/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/452/2013 w sprawie ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie
Gminy Chojnice.
19/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/453/2013 w sprawie zatwierdzenia
Porozumienia z dnia 9 lipca 2013 r. zawartego pomiędzy Powiatem
Chojnickim, a Gminą Brusy, Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą
Czersk i Gminą Konarzyny w sprawie wspólnego przeprowadzenia
postępowania na zakup energii elektrycznej.
20/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/454/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku w 2013 roku.
21/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/455/2013 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
22/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/456/2013 w sprawie udzielenia dotacji
w 2013 roku na remont zabytkowych organów pochodzących z 1915 roku
znajdujących się w Kościele Rzymskokatolickim p.w. ś. Marii Magdaleny
w Nowej Cerkwi.
23/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/457/2013 w sprawie udzielenia dotacji dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie.
24/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/458/2013 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie umocnionego pobocza w ciągu drogi
powiatowej 2624 G Chociński Młyn – Charzykowy.
25/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/459/2013 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
26/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/460/2013 w sprawie zmiany uchwały nr
XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.

27/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
28/ Sprawy bieżące.
29/ Zakończenie obrad.

Rada Gminy w Chojnicach
głosowała „za” przyjęciem ww. porządku
- jednogłośnie -

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 Władysław Kanikowski - kolejna osoba z listy
Radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjąć protokół
z poprzedniej sesji bez odczytania stwierdzając, że był on do wglądu w Biurze
Rady i każdy z Radnych mógł się zapoznać z jego treścią.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXXV/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/
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Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Jarosław Kurek - poruszył temat wymiany znaku B-33 ograniczenie
prędkości przy ul. Chojnickiej w Chojniczkach z dotychczasowego 40 km/h do
50 km/h. Ponadto zwrócił uwagę na zły stan nawierzchni na tej ulicy.
Podkreślił, że temat ten był poruszany już wcześniej na zebraniu wiejskim
w Chojniczkach.
Pan Eugeniusz Wirkus – poruszył problem zajmowania pobocza
(parkowanie samochodów) przez Auto-Handel w Krojantach w sąsiedztwie
Pomnika 18 Pułku Ułanów Pomorskich.
Pan Józef Kołak – zasygnalizował sprawę konieczności kontroli sposobu
pozbywania się odpadów przez podmioty, które nie złożyły deklaracji
o
wysokości
opłaty
zagospodarowania
odpadami
komunalnymi.
Głównie chodzi tu o podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Poruszył również temat konieczności wywozu odpadów komunalnych
z tzw. domków letniskowych. (Gmina powinna kontrolować, czy każdy domek
letniskowy jest wyposażony w pojemnik na śmieci.)
Uznał za zasadne wyposażenie posesji w pojemniki do odbioru popiołu
i trawy w ramach obowiązującej opłaty.
Zgłosił również, aby na bieżąco analizować tonaż śmieci dostarczany do
ZZO z terenu gminy Chojnice i analizować jak to się ma do ilości mieszkańców
oraz złożonych deklaracji.
Proponował, aby w celu zwiększenia bezpieczeństwa wprowadzić ruch
jednokierunkowy przy ulicy szkolnej w Charzykowach, obok „Orlika”.
Pytał, czy gmina jest partnerem inwestycji prowadzonych przez LKS.
Poruszył również sprawę ubezpieczeń uczniów w szkołach, informując, iż
przy odpowiedniej analizie jest
szansa zmniejszenia składek, przy
równoczesnym zwiększeniu wartości ubezpieczenia.
Pan Zbigniew Nojmann - zachęcał do przekazywania nawet symbolicznych
kwot w ramach prowadzonej po raz kolejny w naszej gminie akcji „Zeszyt dla
ucznia”.
Zwrócił również uwagę na brak instruktorów sportowych w terenie.

Na brak osób z pasją, którzy by przygotowywali naszą młodzież do rozgrywek
sportowych. Stwierdził, że budujemy „Jaskółeczki”, ale nie tętnią one życiem.

Ad 3/ Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Ww. informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
(Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/439/2013 w sprawie nadania tytułu
„Honorowy Obywatel Gminy Chojnice”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z przepisami art.
18 ust.2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny do
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy nadawanie tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Chojnice.
Z wnioskiem o nadanie tego tytułu dla Pani Kazimiery Szark wystąpił Wójt
Gminy Chojnice.
Podkreślił, iż godność tą Rada Gminy nadaje osobom niezwykłym.
Uznanym autorytetom, jednostkom kreującym pozytywne wartości społeczne
i moralne stanowiące wzorzec do naśladowania.
W naszej gminie listę osób należących do tego szacownego grona otwiera
Pani Kazimiera Szark. Jest to pierwszy tego typu tytuł nadawany w Gminie
Chojnice po 1990 roku.
Uzasadnieniem dla jego nadania jest dotychczasowa działalność Pani Kazimiery
na rzecz lokalnej społeczności i promocji naszej gminy.
Zarówno Mieszkańcy Gminy, jak i my - przedstawiciele lokalnego samorządu
możemy być dumni, iż mamy wśród nas Osobę, która zasługuje na tak
zaszczytny tytuł.
Następnie Przewodniczący rady Gminy odczytał szczegółowe uzasadnienie
do projektu przedmiotowej uchwały, która przybliżyła zebranym sylwetkę Pani
Kazimiery Szark - nominowanej do tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Chojnice”.
Pani Kazimiera Szark urodziła się w 1932 roku. Pracę zawodową jako nauczyciel
rozpoczęła w 1951 roku w Ugoszczy, gdzie pracowała do 1959 roku. W latach 1959 do 1968
roku była nauczycielką w Szkole Podstawowej w Okręgliku. Od 1968 roku pracowała
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w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi jako nauczyciel, a od 1976 roku jako dyrektor
szkoły do przejścia na emeryturę w 1986 roku.
Do dnia dzisiejszego związana jest ze szkołą w Nowej Cerkwi jako nauczyciel m.in.
języka polskiego, a przede wszystkim jako Kustosz Izby Pamięci i Tradycji w Zespole Szkół
w Nowej Cerkwi.
W latach 1985 – 1989 Poseł na Sejm IX kadencji z ramienia Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego. Zasiadała w Komisji Edukacji Narodowej i Młodzieży. Całe życie
angażuje się w działalność społeczną. Posiada wiele odznaczeń państwowych i resortowych.
Za całokształt działalności odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
a w 2010 r. uhonorowana Odznaką Honorową i Medalem Pamiątkowym „Kustosza Tradycji,
Chwały i Sławy Oręża Polskiego”. To szczególne wyróżnienie jest symbolem wdzięczności
dla wszystkich zasłużonych w procesie upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji
oręża polskiego oraz inicjowanie działalności związanej z tradycjami oręża w środowisku
regionu.
Całe życie angażuje się w różną działalność społeczną, szczególnie w okresie, gdzie
czynna była zawodowo. Sens jej życia stanowiła pomoc najuboższym. Zawsze promowała
wieś, była inicjatorką powstawania świetlic, budowy dróg, organizacji pierwszych linii
autobusowych dowożących dzieci do szkół.
Poprzez zaangażowanie w organizację uroczystości patriotyczno-religijnych pod
Krojantami, przysłużyła się między innymi do tego, że pamięta się o wydarzeniach
z 1 września 1939 r. pod Krojantami, gdzie odbyła się szarża 18 Pułku Ułanów Pomorskich.
Pani Kazimiera Szark od 1966 roku organizuje spotkania z byłymi ułanami szarży
i doprowadziła do powstania i odsłonięcia pierwszego pomnika ku czci poległych pod
Krojantami w dniu 11 września 1966 r.
Dzięki jej staraniom, szkole w Nowej Cerkwi nadano w 1979 r. imię 18 Pułku
Ułanów Pomorskich w hołdzie dla tych, którzy walczyli, przelewali krew i ginęli w walce
o wolność Ziemi Chojnickiej. W 1978 roku zorganizowała pierwszą sesję popularnonaukową
w szkole w Nowej Cerkwi na temat obrony rejonu Chojnic w 1939 r. Od 1966 roku
przedstawia historię słynnej szarży jako Opiekun Izby Pamięci Narodowej, którą traktuje jako
ważną lekcję historii przekazywaną młodym pokoleniom. Takie uroczystości budują dumę
narodową i lokalny patriotyzm.
Do dnia dzisiejszego posiada żywy kontakt z ostatnimi bohaterami walk wrześniowych,
gromadzi eksponaty, pielęgnuje tradycje kawaleryjskie i przekazuje pokoleniom to, co warto
ocalić od zapomnienia.
Swoją postawą, swoim życiem udowodniła, że w pełni zasłużyła na nadanie tytułu
„ Honorowy Obywatel Gminy Chojnice”.
Tytuł Honorowego Obywatela jest zaszczytnym dowodem uznania dla osoby
o szczególnie trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w rozwój Gminy Chojnice. Pani
Kazimiera Szark jest osobą, która z wielkim oddaniem, hartem ducha oraz bezgraniczną wiarą
w sens własnej pracy od kilkudziesięciu lat działa na rzecz Gminy Chojnice, stąd też tytuł
Honorowego Obywatela jest Jej najbardziej należny.

Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią projektu przedmiotowej
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/439/2013 roku
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady podkreślił, że jest to uchwała o znaczeniu
historycznym, która na trwałe zapisze się w księdze dziejów Naszej Małej
Ojczyzny.
Następnie w przystąpił do wręczenia Pani Kazimierze Szark tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Chojnice oraz kwiatów.
Wójt – podziękował pani Kazimierze Szark za miłoś
do gminy Chojnice jej oraz Jej pracę i zaangażowanie na rzecz naszego
samorządu.
Pani Szark – dzień dzisiejszy jest dla mnie wyjątkowy, szczególny i radosny.
Jestem szczęśliwa i dumna, ale zadaję sobie pytanie , czy rzeczywiście
zasłużyłam na ten tytuł. Jestem przecież wśród Państwa , którzy także pracują na
rzecz naszej Gminy. W życiu bywają różne chwile. Dzisiejsza jest dla mnie
bardzo radosna, ale nie zawsze tak bywało. Jestem dzieckiem wojny, pamiętam
więc chwile bardzo dla mnie smutne i trudne. Wychowałam się nie tylko na
lekturach, żyłam w tych ciężkich czasach, niejednokrotnie widziałam ból innych
ludzi. Chciałam ocalić od zapomnienia tych ludzi, którzy umierali po to, abyśmy
teraz mogli żyć. Z pamięci bowiem jest utkana nasza tożsamość. Oczywiście nie
robiłam tego sama, zawsze miałam wokół siebie mądrych i pomocnych ludzi
oraz przyjaciół, którym dzisiaj bardzo dziękuję. Tutaj, w tej Gminie spotkałam
takich ludzi jak Pan Wójt, Pan Przewodniczący Rady, którzy dawali mi taką siłę,
iż uwierzyłam, że jest wiara, nadzieja i miłość. Dziękuję za wszystko
z całego serca i jeszcze raz pytam, czy naprawdę zasłużyłam na ten honor.
Życzę Wam, aby Wasze życie było szczęśliwe. Życzę zdrowia oraz tego,
żebyście nigdy nie doznali znaczenia słowa „wojna”. Ucieszyłam się, gdy
zobaczyłam dzisiaj na tej sali swoich uczniów. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Ad 5/ Podsumowanie Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013” i „Piękna
Zagroda Nierolnicza 2013” na szczeblu gminnym oraz wręczenie nagród
laureatom.
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Zanim przystąpiono do uroczystego wręczenia nagród laureatom Przewodnicząca Komisji Konkursowej – Pani Danuta Łoboda w kilku słowach
podsumowała konkurs.
Powiedziała, iż w tym roku Gmina Chojnice po raz kolejny przystąpiła do
konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013”, który został zorganizowany przez
Województwo Pomorskie, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich Województwa Pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Gdańsku w kategorii „Zagroda” (dot. zagród rolniczych)
i w kategorii „Wieś”.
Do udziału w konkursie w kategorii „Zagroda” nie zgłoszono żadnej
zagrody, natomiast w kategorii „Wieś” zgłoszono 7 wsi z terenu gminy
Chojnice.
Laureatami konkursu w kategorii „Wieś” zostali:
- I miejsce: Ciechocin,

(nagroda w wysokości 15.000 złotych)

- II miejsce: Granowo,

(nagroda w wysokości 10.000 złotych)

- III miejsce: Kłodawa

(nagroda w wysokości 5.000 złotych)

Urząd Gminy w Chojnicach zorganizował również konkurs „Piękna
Zagroda Nierolnicza 2013”, który przeprowadzony został na terenie gminy
Chojnice i był rozstrzygany na szczeblu gminnym.
Do konkursu „Piękna Zagroda Nierolnicza
3 zagrody nierolnicze z terenu gminy Chojnice.

2013” zgłoszono

Laureatami konkursu „Piękna Zagroda Nierolnicza 2013” zostali:
-

I miejsce: Pani Alicja Drzycimska z Powałek, (nagroda 1.000 złotych)

-

II miejsce: Pan Radosław Jaśkiewicz z Klosnowa, (nagroda 600 złotych)

- III miejsce: Pan Wiesław Hildebrandt z Krojant. (nagroda 400 złotych)
Laureatom na sesji wręczono kwiaty i talony z określoną kwotą na zakup
roślin i sprzętu.

Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/440/2013 w sprawie przyjęcia Programu
wspierania rodziny w gminie Chojnice na lata 2013-2015.
Pan Tadeusz Leszczyński – przedstawił projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłaszano.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/440/2013 roku
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/441/2013 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia drogi gminnej położonej w miejscowości Lichnowy.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał odczytał treś
ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/441/2013 roku
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
(Salę obrad opuścił Radny Damian Sawicki.)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/442/2013 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
Z treścią przedmiotowej uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/442/2013 roku
z dnia 20 września 2013 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 9/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/443/2013 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/443/2013 roku
z dnia 20 września 2013 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 XXXVI/444/2013 w sprawie sprzedaży
przetargowej działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/444/2013 roku
z dnia 20 września 2013 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 XXXVI/445/2013 w sprawie wykupu lokalu
mieszkalnego usytuowanego w miejscowości Kruszka.
Pan Tadeusz Leszczyński przedstawił projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/445/2013 roku
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
12/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/446/2013 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Charzykowy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treś
ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/446/2013 roku
z dnia 20 września 2013 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 XXXVI/447/2013 w sprawie zamiany działek
położonych w miejscowości Krojanty.
Z treścią ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/447/2013 roku
z dnia 20 września 2013 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 XXXVI/448/2013 w sprawie zmiany uchwały nr
XXXVI/ /2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/323/2012 Rady Gminy
w Chojnicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
Projekt ww. uchwały odczytał przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/448/2013 roku
z dnia 20 września 2013 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 XXXVI/449/2013 w sprawie nadania nazwy
ulicom w miejscowości Lipienice.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/449/2013 roku
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/450/2013 w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych.
Pan Tadeusz Leszczyński przedstawił projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/450/2013 roku
z dnia 20 września 2013 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 XXXVI/451/2013 w sprawie skargi Bronisława
Pałubickiego, Grzegorza Narloch, Kazimierza Ginter, Eugeniusza Słominskiego
reprezentowanych przez adwokata Łukasza Labudę na uchwałę Nr
XI/100/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie
uchwalenia ZMIANY - aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy CHOJNICE” oraz na uchwałę

nr XXXIV/414/2013 Rady gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w miejscowości Charzykowy, w obrębie geod. Charzykowy, w gminie
Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treś
ww. uchwały.
Następnie obecny na posiedzeniu Przedstawiciel Kancelarii Prawnej
występujący z upoważnienia Pana Łukasza Labudy stwierdził, iż w ocenie
skarżących ta skarga jest zasadna. Podkreślił, iż skarżący widzą potrzebę
ochrony przyrody, ale nie respektują całkowitego zakazu zabudowy.
Tym bardziej, że na działkach znajdujących się w niedalekim sąsiedztwie już
taki zakaz nie obowiązuje. Skarżący respektują obwarowania, które maja
zapobiec szpeceniu krajobrazu. Podobnie jak nie jest zamiarem skarżących
podzielenie tych gruntów.
Dyrektor Stormann – ten projekt planu w żadnym razie nie ogranicza
dotychczasowego sposobu użytkowania tych terenów. Podkreślił, że były one
kupowane jako rolnicze i jako takie pozostają. Kupujący musieli mieć tego
świadomość . Zaznaczył, że nigdzie nie było wzmianki, że te tereny będą miały
inne przeznaczenie niż rolnicze bądź leśne.
Następnie odczytano projekt uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/451/2013 roku
z dnia 20 września 2013 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 XXXVI/452/2013 w sprawie ustalenia dziennych
stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie
Gminy Chojnice.
Z treścią ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/452/2013 roku
z dnia 20 września 2013 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 XXXVI/453/2013 w sprawie zatwierdzenia
Porozumienia z dnia 9 lipca 2013 r. zawartego pomiędzy Powiatem
Chojnickim, a Gminą Brusy, Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą
Czersk i Gminą Konarzyny w sprawie wspólnego przeprowadzenia
postępowania na zakup energii elektrycznej.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/453/2013 roku
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
(Salę obrad opuścił Radny Zbigniew Nojman)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/454/2013 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w 2013 roku.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/454/2013 roku
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/455/2013 w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Pan Tadeusz Leszczyński przedstawił projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/455/2013 roku
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 22/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/456/2013 w sprawie udzielenia dotacji w
2013 roku na remont zabytkowych organów pochodzących z 1915 roku
znajdujących się w Kościele Rzymskokatolickim p.w. św. Marii Magdaleny
w Nowej Cerkwi.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał treś
ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/456/2013 roku
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 23/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/457/2013 w sprawie udzielenia dotacji
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie.
Z treścią ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/457/2013 roku
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 24/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/458/2013 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie umocnionego pobocza w ciągu drogi
powiatowej 2624 G Chociński Młyn – Charzykowy.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/458/2013 roku
z dnia 20 września 2013 roku
- jednogłośnie (Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 25/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/459/2013 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z treścią ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/459/2013 roku
z dnia 20 września 2013 roku
- jednogłośnie (Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 26/ Podjęcie uchwały nr XXXVI/460/2013 w sprawie zmiany uchwały nr
XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Pan Tadeusz Leszczyński przedstawił projekt ww. uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVI/460/2013 roku
z dnia 20 września 2013 roku
- jednogłośnie (Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 27/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Na zgłoszone pytania i interpelacje odpowiadał Wójt Gminy Chojnice.
Panu Jarosławowi Kurkowi – poinformował, iż dotyczący tej sprawy wniosek
z zebrania wiejskiego w Chojniczkach został przesłany do Starostwa
Powiatowego już wiosną. Proponował jednak, żeby ze względów
bezpieczeństwa ze zmianą znaku i zwiększeniem prędkości na tej drodze
poczekać do czasu zbudowania ścieżki rowerowej. (Obecnie jest tam jedynie
chodnik).
Panu Eugeniuszowi Wirkusowi – wyślemy oficjalne pismo do Starostwa i
zasygnalizujemy ten problem.
Panu Józefowi Kołakowi – jeśli chodzi o funkcjonowanie w naszej gminie
ustawy śmieciowej, to jest u nas od tym względem o wiele lepiej niż w gminach
sąsiednich. Każdy samorząd zgodnie z ustawą płaci obecnie dwa rachunki, jeden
za wywóz śmieci firmie „Sita”, drugi firmie ZZO za dostarczanie odpadów.
Mamy pewne zastrzeżenia do działalności firmy „Sita” dlatego zapłacimy jej
pewną część należności zgodnie z przetargiem, natomiast jeśli nie dojdziemy do
porozumienia, to spotkamy się w Sądzie. Początkowo tworząc nasz Regulamin
mówiliśmy, że nie będziemy wprowadzać czwartego pojemnika na odpady
zielone, ponieważ mieszkamy na wsi i możemy stosować kompostowniki.
Jednak z biegiem czasu pojawił się inny problem, ponieważ nie wiadomo co
robić z popiołem. Obecnie zajmuje on sporo miejsca w śmieciach zmieszanych.
Żeby rozwiązać ten problem będziemy zmieniali nasz Regulamin.
Jeśli chodzi o konieczność przeprowadzania kontroli w terenie, to były one
prowadzane.
Temat drogi przy Orliku będzie analizowany w roku przyszłym.
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Sprawa dofinansowania Ludowego Klubu Sportowego w najbliższym, czasie
będzie analizowana na wspólnym spotkaniu z udziałem władz i działaczy LKS.
Tematem ubezpieczeń należy zainteresować Dyrektorów naszych szkół.
Panu Zbigniewowi Nojmanowi – sprawami sportu w najbliższym czasie zajmie
się komisja Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki. Być może trzeba zastanowić
się nad tymi tematami i zmienić niektóre rozwuiązania.

