Protokół nr XLI/2014
z XLI Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 marca 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
9. Pani Krystyna Chajnowska-Włodarska – Właścicielkaa Ośrodka
Wypoczynklowego „Leśna cisza” w Babilonie.
10. Pan Jerzy Włodarski – Właściciel Ośrodka Wypoczynkowego
„Leśna cisza” w Babilonie

Obrady Sesji prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Leszczyński, który poinformował, iż projekt porządku obrad XLI Sesji Rady
Gminy w Chojnicach Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz
z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Na posiedzeniach Komisji w dniach 25 i 26 marca br. Pani Skarbnik prosiła
o zdjęcie z dzisiejszego projektu porządku obrad zawartego w punkcie 21
projektu uchwały nr XLI/534/2014 w sprawie uchylenia uchwały nr
XL/507/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 7 lutego 2014 roku.
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Prosił Radnych o przegłosowanie, kto jest za wprowadzeniem niniejszej zmiany
do porządku obrad.
Radni głosowali „za” wprowadzeniem do porządku obrad ww. poprawki.
- jednogłośnie-

15 głosów „za”

Po zmianach porządek obrad sesji 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/ Podjęcie uchwały nr XLI/517/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
5/ Podjęcie uchwały nr XLI/518/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2013
roku.”
6/ Podjęcie uchwały nr XLI/519/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji w 2013 roku „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015.
7/ Podjęcie uchwały nr XLI/520/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielenia
i rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych
form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest
organ inny niż Gmina Chojnice oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania.
8/ Podjęcie uchwały nr XLI/521/2014 w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Chojnice na rok 2014”.
9/ Podjęcie uchwały nr XLI/522/2014 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Nowa Cerkiew
i Swornegacie.
10/ Podjęcie uchwały nr XLI/523/2014 w sprawie nabycia w drodze
nieodpłatnego przekazania w trybie art. 902 §1 Kodeksu cywilnego działki
położonej w miejscowości Klawkowo.
11/ Podjęcie uchwały nr XLI/524/2014 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej

lokalu mieszkalnego w miejscowości Kruszka.
12/ Podjęcie uchwały nr XLI/525/2014 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Zbeniny.
13/ Podjęcie uchwały nr XLI/526/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 rok.
14/ Podjęcie uchwały nr XLI/527/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
15/ Podjęcie uchwały nr XLI/528/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w 2014 roku.
16/ Podjęcie uchwały nr XLI/529/2014 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
17/ Podjęcie uchwały nr XLI/530/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice
za 2013 rok.
18/ Podjęcie uchwały nr XLI/531/2014 w sprawie uchwalenia zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Chojnice”.
19/ Podjęcie uchwały nr XLI/532/2014 w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Charzykowy.
20/ Podjęcie uchwały nr XLI/533/2014 w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych gminy.
21/ Podjęcie uchwały nr XLI/534/2014 w sprawie uchylenia uchwały nr
XL/507/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 7 lutego 2014 roku.
22/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
23/ Sprawy bieżące.
24/ Zakończenie obrad.
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”)
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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 została Pani Danuta Łoboda - 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 XL/2014
z dnia 7 lutego 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosami „za”)
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Eugeniusz Wirkus – zgłosił sprawę złego stanu drogi pozostawionej
po inwestycji p.n.” Budowa hydroforni w Krojantach” i wykonanych na nowo
przyłączach wody. (ulice Kasztanowa i Lipowa)
Pan Sebastian Zimnicki – zwrócił uwagę na słabą jakość połączeń telefonii
komórkowej, a wręcz ich braku na terenie gminy Chojnice. Problemy dotyczą
głównie wschodnich terenów gminy obejmujących m.in. sołectwa : Zbeniny,
Kłodawa, Kruszka, Krojanty, Nowa Cerkiew, Lotyń oraz Ogorzeliny.
Prosił o wniesienie poprawki do uchwały nr XLI/521/2014 w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojnice na rok 2014”. Poprawka ta
miała by polegać na wydłużenia okresu wypłaty tzw. „becikowego dla psów”
z 3 miesięcy do 6 miesięcy.

Pan Józef Kołak – pytał, czy w związku z korzystną sytuacją finansową
odnośnie gospodarki śmieciowej, o której mówił Wójt na zebraniach wiejskich
i planowaną od 1 stycznia 2015 roku obniżką kosztów za wywóz śmieci, można
by to zrobić już od 1 lipca br.
Pani Krystyna Chajnowska-Włodarska – poinformowała, iż chciała by złożyć
wniosek w sprawie nieprawidłowej pracy Wójta, Urzędu, Pana Sołtysa,
Nadleśnictwa.
Pan Tadeusz Leszczyński – poinformował, że wniosek ten będzie można
złożyć w punkcie sprawy bieżące, pod koniec sesji.
Ad 3/ Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Ww. informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu?
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XLI/517/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/517/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 11 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Nojman, Sawicki, Kołak)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XLI/518/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2013
roku.”
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/518/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Kołak)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XLI/519/2014 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji w 2013 roku „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2013Prowadzący obrady odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/519/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Kołak)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
7/ Podjęcie uchwały nr XLI/520/2014 w sprawie ustalenia trybu
udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych
niepublicznych form wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest organ inny niż Gmina Chojnice oraz zakresu i trybu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/520/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Kołak)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XLI/521/2014 w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Chojnice na rok 2014”.
Pan Tadeusz Leszczyński - prosił Radnych o przegłosowanie zgłoszonej przez
Radnego Zimnickiego w punkcie Interpelacje, wnioski i zapytania, poprawki do
niniejszego projektu niniejszej uchwały polegającej na zwiększeniu okresu
ubiegania się o wypłatę „becikowego” z 3 do 6 miesięcy.
„za” wprowadzeniem poprawki głosowało 12 Radnych
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad całością projektu
uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/521/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Kołak)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XLI/522/2014 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Nowa Cerkiew
i Swornegacie.
Prowadzący obrady - odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/522/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Zimnicki)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XLI/523/2014 w sprawie nabycia w drodze
nieodpłatnego przekazania w trybie art. 902 §1 Kodeksu cywilnego działki
położonej w miejscowości Klawkowo.
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Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/523/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Zimnicki)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XLI/524/2014 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Kruszka.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/524/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Zimnicki)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XLI/525/2014 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Zbeniny.
Treść projektu niniejszej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/525/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Zimnicki)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XLI/526/2014 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 rok.
Prowadzący obrady - przedstawił projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/526/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Zimnicki)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XLI/527/2014 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/527/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Zimnicki)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XLI/528/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w 2014 roku.
Przewodniczący Rady przedstawił zebranym kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/528/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e – 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Zimnicki)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XLI/529/2014 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/529/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Zimnicki)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XLI/530/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice
za 2013 rok.
Prowadzący obrady - zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/530/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Zimnicki)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XLI/531/2014 w sprawie uchwalenia zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Chojnice”.
Pan Tadeusz Leszczyński - zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/531/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Zimnicki)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XLI/532/2014 w sprawie nadania nazw ulic
w miejscowości Charzykowy.
Treść powyższego projektu uchwały przedstawił Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/532/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Zimnicki)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XLI/533/2014 w sprawie wysokości stawek
opłat za zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych
gminy.
Przewodniczący Rady Gminy - odczytał treść ww. projektu uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/533/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Zimnicki)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XLI/534/2014 w sprawie uchylenia uchwały
nr XL/507/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 7 lutego 2014 roku.
Prowadzący obrady - odczytał ostatni już na tej sesji projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLI/533/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - 12 głosami „za”
(Radni nieobecni: Jażdżewski, Sawicki, Zimnicki)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 22/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Odpowiedzi udzielał Wójt Gminy Chojnice – Pan Zbigniew Szczepański.
Panu Wirkusowi - Wójt proponował zwrócić się w tej sprawie do Pana
Wedera- Prezesa Spółki z o.o. GZGK.
Panu Zimnickiemu - jeszcze raz pisemnie wystąpimy w tej sprawie do
operatorów sieci komórkowych.
Panu Kołakowi – przed obniżeniem kosztów trzeba będzie zrobić jeszcze
dokładną analizę.
Ad 23/ Sprawy bieżące.
Pani Krystyna Chajnowska-Włodarska - Właścicielka Ośrodka
Wypoczynkowego „Leśna cisza” : Mówiła, że wraz z mężem od 2011 roku
prowadzą ośrodek wypoczynkowy „Leśna cisza” w Babilonie.
Teren dzierżawią od Lasów Państwowych. Kłopoty ich zaczęły się od konfliktu
z właścicielem sąsiedniego ośrodka. Poszło o dostęp do plaży. Drugi obiekt
prowadzi sołtys Kopernicy – Bogdan Rapatt. Pani Chajnowska twierdziła,
że sołtys bezprawnie chciał wymusić możliwość przejścia swoich gości do
jeziora przez jej ośrodek. Stosował wobec nich nękanie, szkalował ich opinię
w Internecie, wprowadzał ich w błąd. Mówiła o nasyłaniu przez sołtysa trenera
boksu na jej męża i agresywnych zachowaniach trenera, o zastraszaniu

połamaniem kości. Zdenerwowana dodała, pod adresem Pana Rapatta, że to jest
bandyta i boi się o swoje życie. Mówiła również o wielokrotnym niszczeniu
tablicy reklamowej Ośrodka, odcinaniu dopływu energii , przecięciu pętli kabli,
o wielokrotnym odcinaniu łączy telefonicznych, o wielokrotnym przecięciu
ogrodzenia, o otruciu rasowego psa oraz o nasyłaniu różnego rodzaju
Inspektorów.
Oznajmiła, że władze gminy trzymają stronę sołtysa i patrzą nieprzychylnie na
jej prośbę. Powiedziała, że wraz z mężem czują się gnębieni przez władze.
Twierdziła, że jest to układ, który trudno rozerwać. Oskarżała gminę
o blokowanie opracowywania planu miejscowego, o niewłaściwe działanie
i wprowadzanie w błąd. Mówiła o źle naliczonych podatkach przez Wydział
Finansowy. Napotykali wcześniej i nadal napotykają na poważne problemy
ze strony gminy. Panowie Wójt, sołtys, dawny dzielnicowy Ginter, straż leśna,
Nadleśnictwo w 2010 roku przyjechali na teren ich Ośrodka, atakowali jej męża
nie dając mu dość do głosu i nakłaniali, żeby udostępnili kąpielisko Panu
Rapattowi. Komentowali ubiór męża stwierdzeniami „jak się pan ubrał” ,
bo mąż na spotkanie z władzą ubrał się odświętnie. Powiedziała, że w gminie
panuje bezprawie i próbuje się ich zgnębić . Dodała, że to jest celowe
blokowanie ich planów przez gminę. Do tej pory nie mają na swój teren
zrobionego planu zagospodarowania przestrzennego , ani nie mogą się doprosić
wydania decyzji o warunkach zabudowy. Tak jak wcześniej tak i teraz
napotykają na poważne problemy ze strony gminy. Na swoje pisma
otrzymaliśmy bardzo lakoniczne odpowiedzi od Przewodniczącego Rady
Gminy, natomiast od Wójta jeszcze nie (chodzi o pismo z dnia 11.03.2014 r.)
Zapowiedziała, że wszystko zgłosi do organów ścigania i o wszystkim dowie
się Rzecznik Praw Obywatelskich.
Całe wystąpienie było pełne emocji i wzburzenia. Na zakończenie Pani
Chajnowska zdenerwowana powiedziała, że to nie jest komuna, żeby istniały
układy. Dodała, to jest „burdel”, a nie gmina.
Pan Bogdan Rapatt – sołtys sołectwa Kopernica, zdenerwowany powiedział, że
w związku z tym, iż został nazwany bandytą zgłosi tę sprawę do Prokuratury.
Pan Przewodniczący Rady Gminy – również się zdenerwował, odebrał Pani głos
i stwierdził, że są to pomówienia i nie będzie tego tolerował.
Następnie udzielił głosu Dyrektorowi Wydziału Planowania Przestrzennego UG.
Dyrektor Stormann – powiedział, że na wszystkie pisma, na które Wójt jest
zobowiązany odpowiedzieć Państwo Włodarscy odpowiedzi otrzymali.
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Otrzymali również odpowiedź od Przewodniczącego Rady.
Poinformował, iż analizował te pisma i przyznał, że Państwo Włodarscy są
bezsilni, ale to jest wynik ich niewiedzy. Stwierdził, iż mylą pojęcia.
Wyjaśnił, iż nie mogą oni otrzymać od gminy decyzji o warunkach zabudowy,
ponieważ jest to teren Lasów Państwowych i zarządza nim Nadleśnictwo
Rytel, a Państwo Włodarscy go tylko dzierżawią. Szansą dla nich na rozpoczęcie
budowy domu mogłoby być opracowanie przez gminę tzw. planu miejscowego.
Jednak w tym wypadku prawo do wystąpienia do gminy o sporządzenie takiego
planu ma jedynie Nadleśnictwo Rytel - właściciel gruntu, na którym znajduje
się Ośrodek. Do tej pory wniosek taki nie wpłynął.
Pani Chajnowska-Włodarska – zdenerwowana kilkakrotnie przerywała Panu
Stormannowi, mówiąc, iż „ w 2010 roku dostali od „Lasów z Torunia” zgodę
na funkcjonowanie na tym terenie i jednocześnie zostali ograniczeni czasowo do
2012 roku. Wyznaczono im tylko dwa lata na sporządzenie planu, ale Pan Wójt
to wszystko wstrzymywał i nadal wstrzymuje. Studium było uchwalone, a planu
nie ma, w związku z tym prosi o ten plan. O nic innego nie prosi.”
Ad 24/ Zakończenie obrad.
Na sali zrobił się ogólny gwar i hałas. Nastąpiło wzajemne przekrzykiwanie
się mówiących. Trudno było usłyszeć, co kto mówi. Wobec powyższego Pan
Tadeusz Leszczyński zamknął obrady XLI sesji.

