Protokół nr VI/2015
Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2015 roku

Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego
w Chojnicach i trwało od godz. 10.00 do godz. 13.30.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli :
Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,
2. Pan mgr Piotr Stanke – Zastępca Wójta Gminy,
3. Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
4. Pani mgr Bożena Stępień – Radna Rady Powiatu
5. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i Dyrektorzy Wydziałów
Urzędu Gminy,
6. Sołtysi Gminy Chojnice,
7. Przewodniczący Izby Rolniczej – Pan Dariusz Dąbrowski
8. Przedstawiciel Izby Rolniczej – Pan Jarosław Piechowski
9. St. sierż. Pani Katarzyna Solarek – Kierownik Rewiru
Dzielnicowych
w Charzykowach
10. Pani mgr Grażynę Wera-Malatyńska - Prezes LGR Morenka
1.

11.

Media

W sesji uczestniczyli laureaci konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2014”
i „Piękna Zagroda Nierolnicza 2014”, którym to dzisiaj zostaną uroczyście
wręczone nagrody zdobyte na szczeblu gminnym.
W obradach sesji uczestniczyła również młodzież – absolwenci Gimnazjum
z Zespołu Szkół w Charzykowach, w celu zapoznania się jak w praktyce
wygląda praca radnych i obrady Rady Gminy.

Obrady Sesji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy –
Pani Danuta Łoboda , która powitała wszystkich bardzo serdecznie.
Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 Radnych, czyli wymagane quorum.
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Poinformowała, iż projekt porządku obrad VI Sesji Rady Gminy w Chojnicach
Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz z materiałami sesyjnymi
i projektami uchwał.
Dodała, że na poprzedzających dzisiejszą sesję posiedzeniach Komisji,
Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad
dzisiejszej sesji dodatkowego projektu uchwały w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Małe Swornegacie.
Zwróciła się zatem do radnych o przegłosowanie, kto jest za poszerzeniem
projektu porządku obrad dzisiejszej sesji o ten punkt.
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za poszerzeniem porządku obrad o ww. sprawę
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)

A zatem porządek obrad po zmianach 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/ Podsumowanie konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2015” i „Piękna
Zagroda Nierolnicza 2015” na szczeblu gminnym oraz wręczenie nagród
laureatom konkursu.
5/ Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy w Chojnicach.
6/ Podjęcie uchwały nr VI/97/2015 w sprawie likwidacji dotychczasowej

7/ Podjęcie uchwały nr VI/98/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
8/ Podjęcie uchwały nr VI/99/2015 w sprawie sprzedaży przetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Cołdanki.
9/ Podjęcie uchwały nr VI/100/2015 w sprawie udzielenia dziennych
stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie
Gminy Chojnice.
10/ Podjęcie uchwały nr VI/101/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy
na 2015 rok.
11/ Podjęcie uchwały nr VI/102/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr
II/10/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.
12/ Podjęcie uchwały nr VI/103/2015 w sprawie powołania zespołu
opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.
13 / Podjęcie uchwały nr VI/104/2015 w sprawie zasad i udzielania
rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom
wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w
szkołach.
14 / Podjęcie uchwały nr VI/105/2015 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Małe Swornegacie.
15/ Odpowiedzi na interpelacje wnioski i zapytania.
16/ Sprawy bieżące.
17/ Zakończenie obrad.

Przebieg obrad:

Ad 1/ Sprawy porządkowe.
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a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
(już nastąpiło)
b/ ustalenie sekretarza sesji
Sekretarzem Sesji został Pan Józef Kołak 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 V/2015
z dnia 22 maja 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)

Ad 2/ Interpelacje wnioski i zapytania.
Radny Józef Kołak – zapytał czy prowadzona obecnie w bardzo szerokim
zakresie inwestycja kanalizacyjna w Charzykowach przebiega zgodnie
z harmonogramem prac.
Radny Robert Piesik – podał propozycję, aby sołtysi nagrodzonych wsi w
Konkursie „Piękna Wieś” otrzymywali dodatkowe narody. Argumentował to
tym, że nagrody dla wsi nie są wysokie, a zaangażowanie sołtysów w ten
konkurs jest na pewno duże.
Radny Tadeusz Kujawski – zwrócił uwagę, że na trasie Ogorzeliny-Nowy
Dwór między dwoma przepustami zbiera się woda.
Ad 3/ Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Ww. informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
(Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 4/ Podsumowanie konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2015”
i „Piękna Zagroda Nierolnicza 2015” na szczeblu gminnym oraz
wręczenie nagród laureatom konkursu.

Zanim przystąpiono do uroczystego wręczenia nagród laureatom Przewodniczący Komisji Konkursowej – Pan Kazimierz Sikora w kilku słowach
podsumował konkurs.
Poinformował, iż Gmina Chojnice przystąpiła do konkursu „Piękna Wieś
Pomorska 2015”, który został zorganizowany przez Województwo
Pomorskie oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Do udziału w konkursie w kategorii „Zagroda” zgłoszono jedną
zagrodę, natomiast w kategorii „Wieś” zgłoszono 8 wsi z terenu gminy
Chojnice.
Laureatami konkursu zostali:
● w kategorii „Zagroda”
- I miejsce: Państwo Barbara i Maciej Noga z Kłodawy
● w kategorii „Wieś”
- I miejsce:

Swornegacie,

- II miejsce: Ostrowite
- III miejsce: Powałki
Laureaci pierwszych miejsc poszczególnych kategorii zostali zgłoszeni do
konkursu na szczeblu powiatowym, którego rozstrzygnięcie ma nastąpić do
dnia 15 lipca br.
Pan Kazimierz Sikora dodał, że Urząd Gminy w Chojnicach
zorganizował również konkurs „Piękna Zagroda Nierolnicza 2015”, który
przeprowadzony został na terenie gminy Chojnice i był rozstrzygany na
szczeblu gminnym.
Do udziału w konkursie
z terenu gminy Chojnice.

zgłoszono 10 zagród nierolniczych

Laureatami konkursu „Piękna Zagroda Nierolnicza 2015” zostali:
- I miejsce: Państwo Teresa i Władysław Kurc z Ogorzelin,
- II miejsce: Pani Danuta Leszczyńska z Kłodawy,
- III miejsce: Pani Adrianna Petelska-Kobus z Powałek
5

Laureatom na sesji wręczono kwiaty i talony z określoną kwotą na zakup
roślin i sprzętu.
Ad 5/ Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy
w Chojnicach.
Problemy rolnictwa zostały zauważone przez Radę Gminy już na Sesji 13
lutego 2015 roku.
Wówczas Rada Gminy wyraziła swoje Stanowisko w sprawie protestów
rolniczych. Zostało one przesłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Następnie Pan Kazimierz Sikora - odczytał przesłaną z Ministerstwa
odpowiedź w tej sprawie.
Dyskusja
Pan Dariusz Dąbrowski – Przewodniczący Izby Rolniczej –
poinformował, że został zobligowany przez rolników do podziękowania za
to, że samorząd przychylnie spojrzał na ich wiosenne demonstracje.
Podziękował również za wystosowane Stanowisko Radnych dotyczące
strajków rolniczych, które to zostało przesłane do Ministerstwa. Odpowiedź
jak otrzymaliśmy z Ministerstwa Rolnictwa była bardzo zdawkowa,
właściwie mógłby to zrobić stażysta.
Pan Piechowski „Hybryd” – Spółdzielnia Rolników (grupa producencka).
Powiedział, że czynnie uczestniczyli w tych strajkach i w protestach, które
odbywały się na terenie Powiatu, byli też w Warszawie. Wyjaśnił skąd się te
strajki w ogóle wzięły. Podsumował, że najważniejsze jest zniesienie
embarga na sprzedaż trzody chlewnej. Obecnie mamy zamkniętą zarówno
wschodnią jak i zachodnią granicę. Podsumował, że jeżeli upadnie na terenie
gminy produkcja trzody chlewnej, to zmieni się również dobra sytuacja
producentów zbóż.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr VI/97/2015 w sprawie likwidacji
dotychczasowej aglomeracji Swornegacie i wyznaczenia aglomeracji
Swornegacie.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/97/2015
z dnia 25 czerwca 2015 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr VI/98/2015 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Z projektem ww. uchwały zapoznała zebranych Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/98/2015
z dnia 25 czerwca 2015 roku
- j e d n o g ł o s n i e - (14 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr VI/99/2015 w sprawie sprzedaży przetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Cołdanki.
Prowadząca obrady zapoznała zebranych z treścią ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/99/2015
z dnia 25 czerwca 2015 roku
- j e d n o g ł o s n i e - (14 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr VI/100/2015 w sprawie udzielenia dziennych
stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na
terenie Gminy Chojnice.
Pani Danuta Łoboda - przedstawiła projekt ww. uchwały.
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Do projektu uchwały uwag nie niesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/100/2015
z dnia 25 czerwca 2015 roku
- j e d n o g ł o s n i e - (14 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr VI/101/2015 w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2015 rok.
Treść kolejnego projektu uchwały odczytała Przewodnicząca Rady
Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie niesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/101/2015
z dnia 25 czerwca 2015 roku
- j e d n o g ł o s n i e - (14 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr VI/102/2015 w sprawie zmiany Uchwały
Nr II/10/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/102/2015
z dnia 25 czerwca 2015 roku
- j e d n o g ł o s n i e - (14 głosami „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr VI/103/2015 w sprawie powołania zespołu
opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.

Pani Danuta Łoboda - odczytała projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/103/2015
z dnia 25 czerwca 2015 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 VI/104/2015 w sprawie zasad i udzielania
rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych
dyrektorom wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska
kierownicze w szkołach.
Projekt ww. uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr VI/104/2015
z dnia 25 czerwca 2015 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 VI/105/2015 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Małe Swornegacie.
Treść projektu ostatniej uchwały VI Sesji Rady Gminy w Chojnicach
oczytała Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Ad 15/ Odpowiedzi na interpelacje wnioski i zapytania.
Odpowiedzi na pytania udzielał Wójt Gminy Chojnice.
Panu Kołakowi –na razie nie ma większych zastrzeżeń do tej inwestycji.
Wszelkie problemy są rozwiązywane na bieżąco. Nie wiadomo jednak, jak to
będzie przebiegało w sezonie letnim, kiedy zwiększy się ruch turystyczny.
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