Protokół Nr XXXVIII/2013
z posiedzenia XXXVIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2013 roku

Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego
w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 13.50.
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 - Przewodniczący Izby Rolniczej,
Ze względu na sprawy zawarte w porządku obrad, w sesji
uczestniczyli również :
- Pan Damian Kożuch – Dyrektor Spółdzielni Mleczarskiej SPOMLEK oraz
- Pan Dariusz Dąbrowski - Przewodniczący Powiatowej Pomorskiej Izby
Rolniczej.
Obrady Sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Leszczyński, który poinformował, iż projekt porządku obrad XXXVIII Sesji
Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz z materiałami sesyjnymi
i projektami uchwał.
1

Ponieważ na sesji nikt z Radnych nie zgłosił uwag do zaproponowanego
wcześniej porządku obrad, Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie ,
kto z Radnych jest za jego przyjęciem w następującym kształcie :
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/ Ocena sytuacji w rolnictwie.
5/ Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/475/2013 w sprawie przystąpienia do prac
nad „Strategią Rozwoju Gminy Chojnice do roku 2025”.
6/ Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/476/2013 w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.
7/ Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/477/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
8/ Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/478/2013 w sprawie uchwalenia
Regulaminu

przyznawania

w

Gminie

Chojnice

pomocy

materialnej

o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych.
9/ Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/479/2013 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
10/ Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/480/2013 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przejęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy Chojnice.
11/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12/ Sprawy bieżące.
13/ Zakończenie obrad.

Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła wyżej przedstawiony porządek obrad
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)

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 jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji został Pan Ryszard Kontek - 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 XXXVII/2013
z dnia 25 października 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 Radny Kołak – poruszył następujące sprawy : drogi dojazdowej do
bloku w Funce, o zwiększenia punktów oświetlenia w Starym Młynie (znajduje
się tam jedna lampa). Wnosił o oznakowanie ulic Turystyczna-Wzgórze
(zmniejszyć odległość znaku „ustąp” od skrzyżowania do 25, proponował
zastąpić linie poziome , wyznaczyć oś jezdni na skrzyżowaniu ulic Wzgórze
i Turystyczna. Zapytał o przebieg drogi rowerowej wzdłuż ulicy Długiej
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w Charzykowach oraz o modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej, jak również
odbudowe nawierzchni niektórych ulic np. Długiej i Żwirowej.
Wniósł o przedstawienie podjętych działań lub wydanych decyzji dotyczących
budynku przy ul. Turystycznej w Charzykowach znajdującym się przy sklepie
Państwa Kloskowskich, obiektu po LOK, ul. Turystyczna oraz przyczepy
campingowej znajdującej się na zapleczu Ludowego Klubu Sportowego
w Charzykowach.
3/ Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Ww. informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
(Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 4/ Ocena sytuacji w rolnictwie.
Przewodniczący Rady Gminy – przechodzimy teraz do głównego punktu
dzisiejszego posiedzenia, jakim jest Ocena sytuacji w rolnictwie.
Zgodnie z wcześniejszą informacją głos zajmą : Pan Damian Kożuch – Prezes
SPOMLEK – Oddział Chojnice oraz Pan Dariusz Dąbrowski – Przewodniczący
Powiatowej, Pomorskiej Izby Rolniczej.
Pan Damian Kożuch – podkreślił iż rolnictwo nie jest jednorodne.
Kierunków jest ogromnie dużo. Problemy dotyczą zarówno producentów trzody
chlewnej mleka jak i gospodarstw ekologicznych. Skupił się jednak na
przetwórstwie mlecznym. Stwierdził, iż przez pryzmat ostatnich 5 lat ocenia ten
kierunek bardzo dobrze. Cały czas utrzymuje się tendencja wzrostowa.
Po połączeniu zakładów, od 1 sierpnia br. funkcjonują jako SPOMLEK na
zasadach prawdziwej Spółdzielni, tzn., że nie tylko odbierają mleko, ale
i zaopatrują rolników w środki produkcji. Organizują kursy, szkolenia oraz
umożliwiają wyjazdy za niewielkie pieniądze. Mają program stypendium w
wysokości 4,5 tys. złotych rocznie. Udzielają również rolnikom pożyczek,
zaliczek dopłacają do kredytu. Jest to naprawdę wielka pomoc i sądzą że będzie
ona długo kontynuowana. Pokazali przez to, że może być lepiej. Skupowane
przez nich mleko pozwala rolnikom lepiej funkcjonować. Ma to duże znaczenie
dla rozwoju wsi. Oni bazują głównie na gospodarstwach rodzimych. Z terenu
gminy Chojnice mamy 42 dostawców. W lipcu za 1 litr mleka rolnicy
otrzymywali 1 zł 30 gr, w październiku 1,60, w grudniu już 1,80 (Są to ceny

netto), a jeszcze rok temu byli w sytuacji trudnej. muszą Po 4 miesiącach
połączenia się ze Spółdzielnią SPOMLEK większość rolników jest zadowolona
my również. Najbliższe lata, to lata wyzwań. Planujemy zakupić maszyny do
krojenia sera, potrzebne będą również duży magazyn i proszkownia do serwatki,
która powstaje po produkcji sera. Nasze sery są bardzo zdrowe, zawierają aż 97
% mleka. 30% produktów musimy wyeksportować poza granice kraju. Nasze
sery były już w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Zdecydowanie nie mamy
się czego wstydzić.
Pan Tadeusz Leszczyński - cieszy się, że połączenie zakładów przyniosło
oczekiwane efekty. Był bardzo duży dylemat, czy się łączyć. Radni również
zastanawiali się nad tą kwestią. Poruszaliśmy te sprawy na jednym z posiedzeń
z udziałem Pana Dyrektora. Jeśli Radzyń Podlaski będzie inwestował w ten
Zakład, to jest to dobra droga.
Pan Kołak – pytał o kształcenie uczniów, czy Dyrektor jest gotowy podjąć
działania w tej kwestii ?
Dyrektor Kożuch – wyjaśnił, iż są na to otwarci. Poinformował, iż niedługo
taki projekt powstanie. Dodał że bardzo dobry jest też program stypendiów
przyznawanych dzieciom ich członków dla uczniów dzieci ich członków jeżeli
studiują przetwórstwo lub rolnictwo i osiągają przyzwoite wyniki. Zamierzają
poszerzyć go o elektronikę i informatykę.
Wójt – zapytał czy nasze produkty będą reklamowały Chojnice.
Dyrektor Kożuch – niestety musimy się podporządkować zostanie po
nas tylko numer produkcji.
Pani Krystyna Kijek – swego czasu funkcjonował przy Mleczarni sklep, czy
obecnie można liczyć na coś podobnego ?
Pan Kożuch – sklep funkcjonuje od miesiąca niestety na nieco innych zasadach.
Te sery które można tam kupić są w najniższych cenach w okolicy.
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Pan Andrzej Grala – stwierdził iż cieszy się, z tego, że zakład rozwija się
w dobrym kierunku. Zapytał czy rolnicy odczuwają jakieś problemy zgodnie
z polaczeniem.
Dyrektor Kożuch – rolnicy musieli się bardziej postarać o jakość mleka. Na 20tu rolników 17-tu nie spełniało norm.
Wójt - poinformował że w najbliższym czasie chciałby zorganizować spotkanie
z Dyrektorem SPOMLEK z udziałem Prezesów Wedera i Klamana aby
rozważyć sprawę, czy nie traktować ich oczyszczalni jako podoczyszczalni.
Z punktu widzenia ochrony środowiska jest to bardzo ważny temat dla gminy.
Następnie zabrał głos Pan Dariusz Dąbrowski – Przewodniczący Powiatowej
Pomorskiej Izby Rolniczej.
Pan Dariusz Dąbrowski – powiedział iż jako członkowi Izby ciężko jest mu
przedstawić opinię na temat sytuacji w rolnictwie. Izba reprezentuje wszystkich
członków i dużych i małych.
Jeśli chodzi o połączenie się mleczarni z rozmów z rolnikami wynika iż był to
dobry krok. Są wyższe ceny za produkt i terminowość płatnicza. Niepokoi
duży spadek pogłowia. Nastąpiła również ewidentna zmowa cenowa podmiotów
skupujących zboża. Wykorzystano sytuację. Jest spadek pogłowia w związku
z tym zboża na rynku jest dużo, a rolnik potrzebuje gotówki w związku z tym
występuje problem jego przechowywania.
Musimy patrzeć w przyszłość kroi się nam nowy budżet. Jest on niby wyższy
ale pieniędzy na rozwój rolnictwa będzie mniej i będą one trudniejsze do
zdobycia.
Jeśli chodzi o podatek dochodowy w rolnictwie to nie jest tak ze rolnik nie płaci
podatku. Podatek dochodowy powinien być ale zależnie od dochodu a nie na
zasadzie ryczałtu.
Członkowie Izby dostają duża ilość projektów z prośbą o zaopiniowanie.
Jako przykład podał składkę zdrowotną dla rolników. Izba opiniowała tę sprawę
zupełnie inaczej ale nie zostało to uwzględnione.
Pan Andrzej Grala – z naszego podatku 2% jest przekazywane na Izby
(stanowi to kwotę 40.000 złotych). Pytał co rolnicy z tego mają ? Podobno

z tych środków opłacane są kolonie dla dzieci ale czy są jakieś zasady
wybierania dzieci?
Pan Dariusz Dąbrowski – cały budżet Izby to 1.200.000 złotych. Z tych
pieniędzy utrzymywane są biura, pracownicy organizowane są kursy.
Jeżeli na kolonie jest 10 miejsc na cały powiat to właściwie bardzo trudno jest
dokonywać wyborów, które dzieci mają pojechać.
Pani Danuta Łoboda – prosiła o większą współpracę z sołtysami.
O bieżące przekazywanie informacji, które następnie można by umieszczać
w gablotach dostępnych dla mieszkańców.
Pani Bożena Stępień – zapytała Pana Dąbrowskiego czy jako przedstawiciel
Izby Rolniczej mógłby zachęcać rolników do uczestnictwa w konkursie na
najpiękniejsza zagrodę. Od pewnego czasu obserwuje się
znaczący
zainteresowania ta sprawą.
Pan Franciszek Borzych – nie mamy w rolnictwie dobrego związku. Izby
Rolnicze nie spełniły naszych oczekiwań. Rynek opanowany jest przez
pośredników.
Pan Edward Noga – Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej „Hybryd”
– niepokoi spadek pogłowia trzody chlewnej o połowę. Trudna sytuacja na tym
rynku spowodowana jest złą konstrukcją podatku wat, która jest bardzo
niekorzystna dla producentów trzody chlewnej. Drugim problemem jest
utrzymanie loch. Rolnicy którzy mieli 12-13 loch, aby uniknąć kontroli
pomniejszali swoje stada do 9-ciu. Kolejną sprawą dlaczego tak się dzieje jest
brak siły przebicia. Bardzo mało wniosków wpływa na modernizację chlewni.
W naszej gminie praktycznie się w to nie inwestuje. Wiąże się to z problemami
biurokratycznymi. W tej sferze trudno jest mówić o znacznej poprawie. Jako
Spółdzielnia starają się działać. Robią wyjazdy szkolenia. Rząd zauważył, że
jest problem z trzodą chlewną, jednak minie parę lat zanim zrobi coś w tym
kierunku.
Pan Tadeusz Leszczyński – zauważył iż nasze prosiaki przyjeżdżają z Holandii
i innych krajów bo u nas nie ma macior.
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Pan Józef Kołak – poinformował iż 18 listopada w Gdyni na zaproszenie
Marszałka uczestniczył w spotkaniu poświeconemu rolnictwu. Posiada
materiały i płytki którymi chętnie się podzieli. Dotyczą one przetwórstwa mięsa
mleka. Wystąpił Pan Klocke. Dofinansowanie będzie na poziomie 40%.
Pan Andrzej Grala – Przewodniczący Komisji Rolnictwa stwierdził, iż jako
Radni nie mamy bezpośredniego wpływu na rolnictwo. Uchwalamy podatek
dofinansowujemy spółkę wodną. Możemy jeszcze ewentualnie spowodować
odśnieżanie dróg.
5/ Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/475/2013 w sprawie przystąpienia do prac
nad „Strategią Rozwoju Gminy Chojnice do roku 2025”.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/475/2013
z dnia 29 listopada 2013 roku
- j e d n o g l o ś n i e - /14 głosami „za” przy obecności 14 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
6/ Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/476/2013 w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.
Pan Tadeusz Leszczyński - zapoznał zebranych z Projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/476/2013
z dnia 29 listopada 2013 rok
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za” przy obecności 14 Radnych/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 7/ Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/477/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Treść projektu uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Pan Józef Kołak – przypomniał, iż na Komisji Oświaty podczas głosowania nad
tym projektem uchwały wstrzymał się od głosu, ponieważ na zebraniu wiejskim
w Charzykowach mieszkańcy mówili, iż cena wody i ścieków jest zbyt wysoka.
Ale po przeanalizowaniu materiałów i w kontekście planowanych inwestycji w
miejscowości Charzykowy będzie głosował za projektem ww. uchwały.
Pan Zbigniew Nojman - stwierdził, iż my nie ma tutaj mowy o podwyżce cen
wody, ale o niedopłacie 5% ze strony gminy.
Pan Edward Meyer – powiedział, iż jako członek rady Nadzorczej cieszy się, że
Radni akceptują tę taryfę. Wzrost stawek jest bardzo powiązany ze wzrostem
cen energii i dlatego następuję ciągły ich wzrost. GZGK minimalnie podwyższa
ceny. W ubiegłym roku osiągnęli zysk, natomiast w przyszłym roku czeka ich
zwiększenie zatrudnienia.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/477/2013
z dnia 29 listopada 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami „za”/ przy obecności 12 Radnych/
(Obrady opuścili: Radny Kurek i Radny Jażdżewski)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 8/ Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/478/2013 w sprawie uchwalenia
Regulaminu przyznawania w Gminie Chojnice pomocy materialnej
o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/478/2013
z dnia 29 listopada 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/.
9/ Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/479/2013 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/479/2013
z dnia 29 listopada 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 10/ Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/480/2013 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przejęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy Chojnice.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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