Protokół Nr XXXVII/2013
z XXXVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 października 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.
8.
9.

Pan Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,
Pani Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy,
Pan Piotr Stanke – Zastępca Wójta Gminy,
Pani Kazimiera Szark – Honorowy Obywatel Gminy Chojnice,
Pani Krystyna Kijek – Radna Rady Powiatu ,
Pani Bożena Stępień – Radna Rady Powiatu,
Sołtysi Gminy Chojnice,
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i Dyrektorów Wydziałów
Urzędu Gminy,
10. Pan Piotr Złotecki-Błaziak – Kierownik Rewiru dzielnicowych
w Charzykowach
11. Pan Dariusz Dąbrowski - Przedstawiciel Izby Rolniczej,
Ze względu na sprawy zawarte w porządku obrad, w sesji
uczestniczyli również :
Dyrektorzy szkół z terenu gminy.
Obrady Sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Leszczyński, który poinformował, iż projekt porządku obrad XXXVII Sesji Rady
Gminy w Chojnicach wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz
z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Po wysyłce materiałów sesyjnych zaistniała konieczność poszerzenia
porządku obrad o następujące projekty uchwał :
- nr XXXVII/470/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów
podatku rolnego.
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- nr XXXVII/471/2013 w sprawie wykupu działki położonej w
miejscowości Charzykowy.
- nr XXXVII/472/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Chojnice.
- nr XXXVII/473/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
- nr XXXVII/474/2013 w sprawie zaopiniowania projektu planu
aglomeracji Chojnice.
Sprawy te były sygnalizowane na posiedzeniach Komisji.
W związku z tym Prowadzący obrady prosił o przegłosowanie, kto
z Radnych jest za poszerzeniem porządku obrad o ww. projekty uchwał .
Radni głosowali „za” włączeniem ww. projektów uchwał do porządku
obrad sesji:
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
Innych propozycji zmian do porządku obrad nie zgłoszono.
Po zmianach projekt porządku obrad przedstawiał się następująco:
1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji i 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/ Informacja dot. oświadczeń majątkowych za 2012 rok.
5/ Informacja o stanie oświaty na terenie gminy Chojnice.
6/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/461/2013 w sprawie przyjęcia planu nadzoru
nad żłobkami działającymi na terenie Gminy Chojnice.
7/ Podjęcie uchwały nr XXXXVII/462/ 2013 w sprawie przyjęcia Gminnego
programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015.

8/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/463/2013 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości
Charzykowy.
9/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/464/2013 w sprawie sprzedaży
bezprzatargowej działek położonych w obrebie ewidencyjnym Angowice
i Nowy Dwór.
10/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/465/2013 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Ciechocin.
11/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/466/2013 w sprawie oddania w użyczenie
części nieruchomości położonej w obrębie Swornegacie.
12/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/467/2013 w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w miejscowości Swornegacie, gm. Chojnice.
13/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/468/2013 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
14/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/469/2013 w sprawie zmiany Uchwały
nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
15/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/470/2013 w sprawie obniżenia średniej
ceny żyta dla celów podatku rolnego.
16/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/471/2013 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Charzykowy.
17/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/472/2013 w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice.
18/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/473/2013 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
19/ Podjecie uchwały nr XXXVII/474/2013 w sprawie zaopiniowania projektu
planu aglomeracji Chojnice.
20/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
21/ Sprawy bieżące.
22/ Zakończenie obrad.
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Rada Gminy w Chojnicach
zaproponowany porządek obrad przyjęła
- jednogłośnie - 14 głosami „za” (przy obecności 14 Radnych)
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
14 Radnych, czyli 100 % składu Rady.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji został Pan Józef Kołak - 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 XXXVI/2013
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za” przy obecności 14 Radnych/
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Jarosław Kurek – ponownie poruszył temat wymiany znaku B-33
ograniczenie
prędkości
przy
ul.
Chojnickiej
w
Chojniczkach
z dotychczasowego 40 km/h do 50 km/h. Podkreślił, że sprawa ta została
uchwalona
na
zebraniu wiejskim i prosił, żeby prędkość 50 km/h
obowiązywała od Lasku Miejskiego do samej wsi.
Pan Zbigniew Nojman – sygnalizował sprawę złego usytuowania zatoczki
autobusowej przy ścieżce rowerowej w Lichnowach. Poinformował, iż
otrzymuje wiele telefonów od mieszkańców z zapytaniem, czy ten zajazd dla
autobusów jest usytuowany w dobrym miejscu.

Pan Zbigniew Nojman – zapytał, czy w związku z uciążliwościami dla
mieszkańców Chojnat spowodowanymi ruchem śmieciarek do Zakładu
Zagospodarowania Odpadów jest planowane ominięcie miejscowości
Lichnowy i wybudowanie innego połączenia drogowego pomiędzy węzłem
Chojnaty, a ZZO.
Ad 3/ Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Ww. informacje przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
(WW. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 4/ Informacja dot. oświadczeń majątkowych za 2012 rok.
Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, iż w oparciu o art. 24 lit.”h”
ustawy o samorządzie gminnym „Radny, Wójt, Z-ca Wójta Skarbnik Gminy
oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych, jak i osoby wydające decyzje
w imieniu Wójta do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku, mają obowiązek złożenia oświadczenia o swoim stanie
majątkowym.
Natomiast po dokonaniu analizy tych oświadczeń Przewodniczący Rady
Gminy oraz Wójt mają obowiązek przedstawić Radzie stosowną informację do
dnia 30 października.
W związku z powyższym informacje te zostały przekazane na sesji.
(WW. informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 5/ Informacja o stanie oświaty na terenie gminy Chojnice.
Pan Józef Kołak – stwierdził, iż patrząc na działania naszych Dyrektorów
Szkół, to należą się im słowa uznania. Zauważył również, iż Gmina przeznacza
na szkoły 18 mln złotych poza subwencją oświatową.

Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/461/2013 w sprawie przyjęcia planu
nadzoru nad żłobkami działającymi na terenie Gminy Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/ 461/2013
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (11 głosami „za”)
(brak Radnej Krieger, Radnego Jażdżewskiego i Radnego Nojmana)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXXXVII/462/ 2013 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/ 462/2013
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za”)
(brak Radnej Krieger i Radnego Jażdżewskiego)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/463/2013 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości
Charzykowy.
Pan Tadeusz Leszczyński – przedstawił zebranym kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/ 463/2013
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/464/2013 w sprawie sprzedaży
bezprzatargowej działek położonych w obrębie ewidencyjnym Angowice
i Nowy Dwór.
Treść przedmiotowego projektu uchwały odczytał Przewodniczący Rady
Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/ 464/2013
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/465/2013 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Ciechocin.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/ 465/2013
z dnia 20 września 2013 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 XXXVII/466/2013 w sprawie oddania
w użyczenie części nieruchomości położonej w obrębie Swornegacie.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/ 466/2013
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/467/2013 w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w miejscowości Swornegacie, gm. Chojnice.
Pan Tadeusz Leszczyński – przedstawił zebranym kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/467/2013
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (12 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/468/2013 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
Treść przedmiotowego projektu uchwały odczytał Przewodniczący Rady
Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/ 468/2013
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
(brak Radnego Jażdżewskiego)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/469/2013 w sprawie zmiany Uchwały
nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/469/2013
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 XXXVII/470/2013 w sprawie obniżenia średniej
ceny żyta dla celów podatku rolnego.
Projekt ww. porządku obrad przedstawił zebranym Pan Tadeusz
Leszczyński.
Radny Andrzej Grala – wnioskował, żeby obniżyć cenę do 50 zł za q,
stwierdzając, iż cena żyta jest niższa w tym roku, stąd oczekiwania rolników na
obniżenie ceny za q.
Pan Józef Kołak – zauważył iż obniżenie ceny o 5 złotych skutkuje do
budżetu kwotą 20.000 złotych.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/470/2013
z dnia 20 września 2013 roku
(11 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/471/2013 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Charzykowy.
Pan Tadeusz Leszczyński - odczytał ww. projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/471/2013
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/472/2013 w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice.
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Treść przedmiotowego projektu uchwały odczytał Przewodniczący Rady
Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/472/2013
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/473/2013 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/ 473/2013
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XXXVII/474/2013 w sprawie zaopiniowania
projektu planu aglomeracji Chojnice.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVII/474/2013
z dnia 20 września 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 20/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania udzielał Wójt Gminy
Chojnice – Pan Zbigniew Szczepański.
Wójt – Panu Kurkowi, mam wątpliwości , czy w Chojniczkach powinno być
ograniczenie prędkości jedynie do 50 km/h. Póki nie ma tam ścieżki
rowerowej bezpieczniej byłoby zachowanie ograniczenia do 40km/h. Jeżeli
jednak zebranie wiejskie postanowiło inaczej nie będziemy z tym dyskutować.
Panu Nojmanowi – jutro o godzinie 10.00 odbędzie się narada robocza
w sprawie usytuowania zatoczki autobusowej w Lichnowach (na zakręcie).
Spotkanie to obędzie się w obecności projektanta, który zna się na prawie
budowlanym i jutro okaże się, czy został tam popełniony błąd.
Odnośnie zjazdu z węzła Chojnaty wyjaśnił, iż nie sądzi, że będziemy mogli
uporać się z tym problemem wcześniej niż w 2015 roku. Byłby to nowy układ
komunikacyjny dla miasta Chojnice, ale nie można tego nazwać obwodnicą.
Wystąpimy do Starostwa o zapewnienie organizacji ruchu i ustawienie znaku
„zakaz wjazdu samochodów o określonej nośności”.
Ad 21/ Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu Zarządu PCK w Chojnicach ,
odczytał Referat Okolicznościowy z prośbą o ufundowanie sztandaru dla
Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Chojnicach.
W referacie tym przypomniano w skrócie historię i zasługi PCK dla naszego
społeczeństwa.
(Treść apelu stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Pan Józef Kołak – poinformował, iż rozmawiał dwa tygodnie temu z Panią
Przewodniczącą Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Chojnicach, która wspomniała, iż spodziewa się również wsparcia na ten
szlachetny cel ze strony Rady Gminy. Koszt sztandaru wynosi 4.000, do tej pory
uzbierała 1.600 złotych. Gabloty dla sztandaru użyczy Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr ….
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, że te osoby, które wyrażą wolę
przekazania środków na ten zaszczytny cel, jakim jest ufundowanie sztandaru
dla Oddziały Rejonowego PCK w Chojnicach będą mogły wpłacać pieniądze do
pani Hanny Papierkiewicz do 20 listopada 2013 roku. Następnie zostaną one
przekazane na podane konto bankowe.

Ad 22/ Zakończenie obrad.
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