Protokół nr XL/2014
z XL Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 lutego 2014 roku

Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego w Chojnicach.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli :
1.
2.
3.
4.
5.

Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,
Pan mgr Piotr Stanke – Zastępca Wójta Gminy,
Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
Radne Rady Powiatu – Pani Krystyna Kijek i Pani Bożena Stępień
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i Dyrektorzy Wydziałów
Urzędu Gminy,
6. Sołtysi Gminy Chojnice,
7. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Pan Dariusz Dąbrowski
8. St. sierż. Pani Katarzyna Solarek - Kierownik Rewiru
Dzielnicowych
w Charzykowach
Obrady Sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Leszczyński, który poinformował, iż projekt porządku obrad XL Sesji Rady
Gminy w Chojnicach Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz
z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Przewodniczący Rady poinformował, iż na posiedzeniach Komisji Pani
Skarbnik prosiła o zdjęcie z projektu porządku obrad dzisiejszej sesji
zawartych w punkcie 10 i 11 dwóch projektów uchwał : nr XL/507/2014
i nr XL/ 508/2014 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w
podwyższonym kapitale zakładowym Spółek Gminy Chojnice działających
pod firmą:
1/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach,
2/ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej,
A w ich miejsce wprowadzić uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres
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powyżej 3 lat kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych
w miejscowości Swornegacie.
Wydział Rolnictwa zaproponował wprowadzenie dodatkowo do porządku
obrad uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej
w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór.
Natomiast Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego zwrócił się
z wnioskiem o poszerzenie dzisiejszego porządku obrad sesji o dwa projekty
uchwał w sprawach : przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar
pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania :
1/ dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ostrowite
2/ dla fragmentów obrębów geodezyjnych Nowy dwór, Lichnowy,
Ogorzeliny, Sławęcin
Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o przegłosowanie kto jest za
wycofaniem z projektu porządku obrad dwóch uchwał zawartych w punktach
11 i 12
Radni głosowali „ za” wnioskiem
-jednogłośnieA następnie Przewodniczący Rady wniósł o przegłosowanie kto jest za
wprowadzeniem do porządku obrad 4 nowych projektów uchwał, których
nazwy przed chwilą zostały odczytane.
Radni głosowali „za” powyższym
-jednogłośnie -

Po wprowadzeniu do projektu porządku obrad ww. zmian porządek obrad
sesji przedstawiał się następująco:
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1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4/ Podjęcie uchwały XL /501/ 2014 w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014
-2020.
5/Podjęcie uchwały nr XL/502/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod
warunkiem zwrotu.
6/ Podjęcie uchwały nr XL/503/2014 w sprawie przyjęcia programu
osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 „Posiłek dla dzieci
i młodzieży.
7/ Podjęcie uchwały nr XL/504/2014 w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
8/ Podjęcie uchwały XL/ 505/2014 w sprawie zatwierdzenia Umowy
Partnerskiej nr FR/24/2013 z dnia 19 września 2013 r. zawartej pomiędzy
Powiatem Chojnickim, a Gmina Chojnice Gmina Miejską Chojnice Gmina
Czersk i Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.
„poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez
modernizację dróg powiatowych.
9/ Podjęcie uchwały nr XL/506/2014 w sprawie rozstrzygnięcia
o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Chojnice na rok 2015 środków
stanowiących fundusz sołecki.
10/ Podjęcie uchwały nr XL/507/2014 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres powyżej 3
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lat kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych w miejscowości Swornegacie.
w Chojnicach.
11/ Podjęcie uchwały nr XL/508/2014 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór.
12/ Podjęcie uchwały nr XL/509/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok.
13/ Podjęcie uchwały nr XL/510/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/
486/2013 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Chojnice.
14/ Podjęcie uchwały nr XL/511/2014 w sprawie udzielenia Powiatowi
Chojnickiemu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa
bezpieczeństwa na drogach Powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg
powiatowych”.
15/ Podjęcie uchwały nr XL/512/2014 w spawie sprzedaży przetargowej
udziału w sprawie własności lokalu użytkowego w miejscowości Chojnice.
16/ Podjęcie uchwały nr XL/513/2014 w sprawie nabycia w drodze
nieodpłatnego przekazania w trybie art. 902¹§1 Kodeksu cywilnego działki
położonej w miejscowości Chojniczki.
17/ Podjęcie uchwały nr XL/514/2014 w sprawie przyjęcia planów pracy
Rady i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2014 rok.
18/ Podjęcie uchwały nr XL/515/2014 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
obejmujących obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem
oddziaływania dla fragmentu obrębu geod. Ostrowite w gminie Chojnice.
19/ Podjęcie uchwały nr XL/516/2014 w sprawie w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
obejmujących obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem
oddziaływania dla fragmentów geodezyjnych Nowy Dwór Lichnowy,
Ogorzeliny, Sławęcin w gminie Chojnice.

20/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
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21/ Sprawy bieżące.
22/ Zakończenie.
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie , kto z Radnych jest za jego
przyjęciem w następującym kształcie :
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała „za” przyjęciem wyżej przedstawionego porządku obrad
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 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
15 Radnych, czyli 100% składu rady.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji został Pan Jarosław Kurek - 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 XXXIX/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za” )

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
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Pan Jarosław Kurek – zabrał głos w kwestii odśnieżania, stwierdzając,
iż odśnieżane są jedynie drogi powiatowe, a gminne pozostawia się same sobie.
Poinformował, iż na osiedlu Słonecznym w Ogorzelinach przy pętli
autobusowej występuje problem braku miejsca do parkowania dla autobusu.
Ma to związek z pobliskim sklepem, przy którym zrobiono sobie parking.
Znajduje się tam sklep, przy którym zrobiono sobie parking.
Sugerował, żeby postawić tam znak „zakaz zatrzymywani się i postoju”.
Pan Sebastian Zimnicki – zauważył, że coraz trudniej jest znaleźć miejsce do
parkowania przed urzędem gminy i starostwem. Szczególnie uciążliwe jest to
w dni, kiedy odbywają się sesje rad, bądź inne posiedzenia. Proponował, aby
w takich sytuacjach udostępniać radnym wolne miejsca znajdujące się za
barierką zwykle rezerwowane dla pracowników Urzędu.
Nawiązując do kradzieży w Zbeninach pytał czy na terenie gminy możemy
czuć się bezpiecznie.
Pan Eugeniusz Wirkus – wyraził swoje rozczarowanie odnośnie
rozstrzygnięcia konkursu przydziału grantów w Starostwie Powiatowym.
Podkreślił, że gminie Chojnice poza LKS-em nie przyznano żadnych środków
na szkolenie dzieci i młodzieży. Natomiast Brusy, Czersk, Konarzyny dostają
takie wsparcie finansowe. Nie mógł zrozumieć tego, iż jeden klub otrzymuje
dwa, trzy razy, natomiast inni wcale. Prosił Ranie Radne Powiatowe, aby
zainteresowanie się tym tematem.
Pan Zbigniew Nojman- poparł stanowisko Pana Wirkusa stwierdzając, iż jest
tym faktem zbulwersowany. Potwierdził iż mimo składanych wniosków gminę
Chojnice w tym konkursie Starostwo pominęło. Zapytał , co robią w tej sprawie
nasze Radne powiatowe.
Podziękował również za zaangażowanie, serce i hojność podczas zbiórki
środków dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo podziękował za
wsparcie i przekazane środki na ten szlachetny cel. Mimo tego, iż czasy są
trudne ludzie przekazują na te akcje coraz więcej pieniędzy. W ubiegłym roku
zebraliśmy 8.000 złotych , a w obecnym jeszcze więcej.
Prosił również o zwrócenie uwagi właścicielom posesji na konieczność
numerowania domów.
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Pan Józef Kołak – zapytał jak Pan Wójt ocenia współpracę z podmiotami
odpowiedzialnymi za odśnieżanie.
Nawiązał również do kolejnego wypadku na obwodnicy. Uważał, iż lepsze
oznakowanie drogi spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa na tym odcinku.
Proponował zmianę linii przerywanej na linię ciągłą.
Pan Andrzej Grala - poinformował, że mieszkańcy ulicy Przyrzecznej
w Silnie zgłosili problem, iż skręcając z ulicy Dworcowej w Przyrzeczną nie
widać pojazdów jadących z Ostrowitego w kierunku Dworca. Proponują
ustawienie tam lustra.
Zgłosił również problem zbyt głębokiej rynienki odprowadzającej wody
deszczowe przy najeździe na most drewniany na Strudze Sileńskiej w Silnie.
Powoduje to, że samochody wjeżdżające lub zjeżdżające z mostku ocierają
podwoziem o jezdnię przez co mogą ulec uszkodzeniu.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Ww. informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
(Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 4/ Podjęcie uchwały XL /501/ 2014 w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin
w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014
-2020”.
Projekt ww. uchwały odczytał przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/501/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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5/Podjęcie uchwały nr XL/502/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod
warunkiem zwrotu.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady
Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/502/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
6/ Podjęcie uchwały nr XL/503/2014 w sprawie przyjęcia programu
osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 „Posiłek dla dzieci
i młodzieży.
Pan Tadeusz Leszczyński odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/503/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
7/ Podjęcie uchwały nr XL/504/2014 w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
Prowadzący obrady odczytał zebranym treść ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/504/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 8/ Podjęcie uchwały XL/ 505/2014 w sprawie zatwierdzenia Umowy
Partnerskiej nr FR/24/2013 z dnia 19 września 2013 r. zawartej pomiędzy
Powiatem Chojnickim, a Gmina Chojnice Gmina Miejską Chojnice Gmina
Czersk i Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.
„poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez
modernizację dróg powiatowych.
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/505/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XL/506/2014 w sprawie rozstrzygnięcia
o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Chojnice na rok 2015 środków
stanowiących fundusz sołecki.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/506/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad10/ Podjęcie uchwały nr XL/507/2014 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres powyżej 3
lat kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych w miejscowości Swornegacie.
w Chojnicach.
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Prowadzący obrady odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/507/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XL/508/2014 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/508/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XL/509/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2014 rok.
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał ww. projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/509/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XL/510/2014 w sprawie zmiany uchwały nr
XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/510/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XL/511/2014 w sprawie udzielenia Powiatowi
Chojnickiemu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poprawa
bezpieczeństwa na drogach Powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg
powiatowych”.
Pan Tadeusz Leszczyński zapoznał zebranych z treścią ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/511/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XL/512/2014 w spawie sprzedaży przetargowej
udziału w sprawie własności lokalu użytkowego w miejscowości Chojnice.
Prowadzący obrady przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/512/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
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(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XL/513/2014 w sprawie nabycia w drodze
nieodpłatnego przekazania w trybie art. 902¹§1 Kodeksu cywilnego działki
położonej w miejscowości Chojniczki.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/513/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XL/514/2014 w sprawie przyjęcia planów
pracy Rady i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2014 rok.
Treść projektu ww. uchwały przedstawił Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/514/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XL/515/2014 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów obejmujących obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz
z obszarem oddziaływania dla fragmentu obrębu geod. Ostrowite w gminie
Chojnice.
Pan Tadeusz Leszczyński przedstawił treść ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/515/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XL/516/2014 w sprawie w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów obejmujących obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz
z obszarem oddziaływania dla fragmentów geodezyjnych Nowy Dwór
Lichnowy, Ogorzeliny, Sławęcin w gminie Chojnice.
Prowadzący obrady odczytał treść ostatniego już na tej sesji projektu
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XL/516/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 20/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Wójt – odpowiedział Panu Kurkowi , iż średnio ocenia jakość odśnieżania i
uwagi radnych są słuszne. Przyznał rację, ze nie zawsze w najlepszym stanie
mamy odcinek drogi gminnej w kierunku na Czersk. Firma ZOM Pestka
wygrała przetarg na odśnieżanie dróg od Topoli przez miasto Chojnice aż pod
Pomnik. Jest to zlecenie otwarte.
Odnośnie pętli autobusowej w Ogorzeliny Wójt przyznał, iż nie słyszał
wcześniej o tym problemie. Być może trzeba będzie tam ustawić znak.
Panu Zimnickiemu – to prawda, że mimo przebudowy i poszerzenia
parkingu przy Urzędzie, nadal kierowcy napotykają na trudności z
parkowaniem. Miejsca jest tyle ile jest i jakoś musimy wszyscy sobie radzić.
Jeśli chodzi o miejsca do parkowania za barierką, to mimo, że czasem są one
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puste, to czekają na tych pracowników którzy wyjechali załatwiać pracę w
terenie i do Urzędu jeszcze wrócą.
Jeśli chodzi o to czy możemy czuć się bezpiecznie na terenie gminy, to
bezpieczeństwo, to co roku na początku pierwszego kwartału Policja i
Prokuratura przesyłają nam raport o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
Można się również oczywiści spotkać dodatkowo w tej sprawie, jeśli zaistnieje
taka potrzeba.
Panu Nojmanowi – poinformował, iż obowiązek numerowania domów
wynika z ustawy. Jako Urząd będziemy się temu przyglądali.
Panu Kołakowi – to prawda, że na obwodnicy dwupasmówka od razu
zmienia się w jednopasmówkę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa na tym
odcinku wystąpimy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
o rozważenie możliwości ustawienia na tym odcinku znaku ograniczenia
prędkości do 90 km/h.
Panu Andrzejowi Grali – przyznał, iż rzeczywiście skręcając w lewo z ulicy
Dworcowej w Przyrzeczną w Silnie jest niebezpiecznie. Jeśli będzie taka wola
mieszkańców wystąpimy do Powiatu o ustawienie tam lustra. Być może w
jakimś stopniu wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa. Jednak dobrze byłoby,
aby wcześniej sprawa ta została poruszona na zebraniu wiejskim.
Odnośnie rynienki Wójt odpowiedział: jeśli jest takie oczekiwanie wsi, to
my to oczywiście należy to zrobić poprzez przykrycie rynienki metalową krata.
Ad 21/ Sprawy bieżące.
Wójt – oznajmił, że jak pisemnie poinformował go Pan Łukasz
Gruszczyński Dyrektor Marketingu Rank Progress SA: Galeria Brama Pomorza
została doceniona przez branżę nieruchomości komercyjnych – centrum,
którego inwestorem jest Rank Progress SA., otrzymało nominację w konkursie
Prime Property Pize Trójmiasto 2013. Tytuł najważniejszej inwestycji
województwa pomorskiego minionego roku przyznają czytelnicy portalu
propertynews.pl. Brama Pomorza znalazła się w gronie pięciu centrów
handlowych z województwa pomorskiego, nominowanych w konkursie Prime
Property Prize Trójmiasto 2013. Konkurs organizowany jest przez Grupę
PTWP, wydawcę branżowego portalu rynku deweloperskiego –
Propertynews.pl, a jego celem jest wybranie firm oraz projektów, które w 2013
roku wywarły największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości
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komercyjnych w regionie. Nagrodę w konkursie przyznają czytelnicy - głos na
Bramę Pomorza można oddać do 14 lutego br.
Inwestycja Rank Progress SA w Lipienicach k. Chojnic, która funkcjonuje od
połowy listopada 2013 roku, została doceniona również poza granicami kraju.
Brama Pomorza otrzymała nominację w konkursie CEE Retail Real Estate
Amards w którym nagradzane są najlepsze inwestycje rynku detalicznego
Europy Środkowej i Wschodniej. Nagroda przyznawana jest przez
międzynarodowe branżowe czasopismo – Europa Property. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi 13 lutego br.
Ad 22/ Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XL
Sesji Rady Gminy w Chojnicach.
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