Protokół Nr XXIV/2021
z XXIV sesji Rady Gminy w Chojnicach
odbytej w dniu 20 maja 2021 r. w godz. 10:00 do 13:30
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach
- sala konferencyjna nr 41

Ad.l a)
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Ryszard Kontek otworzył obrady XXIV sesji
Rady Gminy w Chojnicach. Przypomniał, że w związku z pandemią COVID-19
i wprowadzonymi ograniczeniami dzisiejsza sesja, odbywa się bez udziału sołtysów, a ilość
osób biorących udział w obradach jest ograniczona do niezbędnego minimum.
Przebieg sesji jest na bieżąco transmitowany i rejestrowany za pomocą elektronicznych
nośników przekazu.
W sesji wzięli udział radni. Wójt Gminy i osoby niezbędne do prawidłowego przebiegu
obrad. Powitał wszystkich radnych. Wójta Gminy Chojnice Zbigniewa Szczepańskiego,
a także wszystkich, którzy są zainteresowani obradami, mieszkańców gminy Chojnice,
oglądających przebieg sesji za pomocą elektronicznych nośników przekazów, media.
O konieczności i terminie zwołania sesji radni zostali powiadomieni z regulaminowym
wyprzedzeniem.
Potwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, czyli
wymagane ąuorum i podejmowane uchwały będą prawomocne.
Ad. 1 b)
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Ryszard Kontek poinformował, że Sekretarzem
dzisiejszej sesji zgodnie z Regulaminem Pracy Rady jest Pani Iwona Orłowska - kolejna
osoba z listy.
Spoza Rady Gminy w sesji udział wzięli:
1)
Zbigniew Szczepański - Wójt Gminy Chojnice,
2)
Dyrektorzy wydziałów i jednostek w Urzędzie Gminy w Chojnicach,
3)
Prezes GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach - Arkadiusz Weder,
4)
Dyrektor Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice - Jan
Kowalski,
5)
Radca Prawny - Mateusz Łangowski.

Ad. 1 c)
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Ryszard Kontek zaproponował przyjęcie porządku wraz
z wprowadzeniem jednej dodatkowej uchwały obrad poprzez głosowanie.
Projekt uchwały nr XXIV/419/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów
i Gminy Człuchów na lata 2021-2030".
Radni przegłosowali porządek obrad:
jednogłośnie - (15 głosami „za” przy obecności 15 radnych)
Porządek obrad wygląda następująco;
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie ąuorum,
b) ustalenie sekretarza sesji,
c) wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Projekt uchwały nr XXlV/419/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir. w sprawie
wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru Gminy
Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata
2021-2030".
d) przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
2. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań radnych.
3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Raport o stanie Gminy Chojnice za 2020 rok:
a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały nr XXłV/403/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja
2021r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

6. Omówienie wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2020 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2020 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie ww. sprawozdania,
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
d) rozpatrzenie informacji o stanie mienia gminy,
e) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.

f) dyskusja,
g) ustosunkowanie się Wójta Gminy Chojnice,
h) podjęcie uchwały nr XXIV/404/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja
2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Chojnice za 2020 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
i)

podjęcie uchwały nr XXIV/405/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja
2021r. w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu Gminy Chojnice
za 2020 rok.

7. Podjęcie uchwały nr XXIV/406/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja
2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały nr XXIV/407/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja
2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXl/340/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Chojnice.
9. Podjęcie uchwały nr XXIV/408/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja
2021r. w sprawie wyrażenia

woli

objęcia udziałów

w podwyższonym kapitale

Zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
10. Podjęcie uchwały nr XXIV/409/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja
202 łr. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
Kęsowo.
11. Podjęcie uchwały nr XXIV/410/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja
2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu
z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej
nr 2623G Kłodawa - Jeziorki.
12. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Chojnice.
13. Podjęcie uchwały nr XV/411/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni
Wiejskiej Gminy Chojnice za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały nr XXIV/412/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja
202Ir. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w
obrębie ewidencyjnym Lichnowy.
15. Podjęcie uchwały nr XXIV/413/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja
2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym Swomegacie.
16. Podjęcie uchwały nr XXIV/414/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja
2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie
ewidencyjnym Zbeniny.

17. Podjęcie uchwały nr XX1V/415/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja
202 Ir. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy
Chojnice w roku 2021.
18. Podjęcie uchwały nr XXTV/416/2021

Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja

2021r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w miejscowości Charzykowy, obręb Charzykowy, gm. Chojnice.
19. Podjęcie uchwały nr XXIV/417/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja
2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Swomegacie.
20. Podjęcie uchwały nr XXIV/418/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja
2021r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Chojnice.
21. Doroczna informacja dla Rady Gminy o stanie Realizacji Strategii Rozwoju Gminy
na lata 2014-2025 (za rok 2020).

22. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chojnice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 usL 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku „O działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie” w roku
2020.
23. Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na łata 2016 2020.
24. Informacja na temat oceny zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.
25. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w roku 2020 (Sezon 2020/2021).

26. Sprawy bieżące.
27. Zakończenie obrad.

Ad l.d)
Następnie przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXIII sesji Rady Gminy
w Chojnicach bez odczytywania,
który był wyłożony do wglądu w Wydziale
Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, do którego do dnia sesji nie wj>łynęly żadne uwagi.

Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXlV/2020 z dnia 20 maja 2021 roku
-jednogłośniebez odczytywania ( przy obecności 15 radnych)
Ad.2. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i Mpytań radnych.
Przewodniczący Rady Gminy
interpelacji wniosków i zapytań.

Pan Ryszard Kontek poprosił radnych o złożenie

1. Radna Danuta Łoboda - zwróciła się z wnioskiem o gruntowny remont drogi powiatowej
Nowy Dwór - Cołdanki uzasadniając wniosek tym, że są tam bardzo głębokie dziury.
Podkreśliła też, że nie chodzi tylko o załatanie dziur ale również w niektórych miejscach
wymiany asfaltu. (Pełną treść interpelacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
2. Radny Robert Piesik - zwrócił się z zapytaniem jakie jest stanowisko Gminy Chojnice
w stosunku do projektu MSWiA dot. Ochotniczej Straży Pożarnej. {Pełna treść interpelacji
stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
3. Radny Jarosław Kurek - złożył interpelację w sprawie przepustu na strudze Jarcewskiej
w Jarcewie oraz odcinka drogi powiatowej przy ulicy Chojnickiej w Chojniczkach w celu
otrzymania informacji czy inwestycje te są zagrożone. Wnioskuje również by Gmina
wspólnie z Powiatem wystosowała do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody o wycinkę
dwóch pni przy drodze powiatowej wyjeżdżając z Czartołomia - stwarzają zagrożenie dla
uczestników ruchu drogowego. (Pełna treść interpelacji stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
4. Radny Zbigniew Nojman - poruszył temat złego stanu poboczy na drogach a szczególnie
pomiędzy Lichnowami a Sławęcinem. W skład drogi wchodzą m.in. pobocza i jeśli droga ma
np.: 5 metrów to pobocza powinny być takie by zapewnić bezpieczny zjazd. Droga pomiędzy
Lichnowami a Sławęcinem niestety nie ma tej możliwości Jadąc większym samochodem
i gdy z naprzeciwka jedzie również większy samochód nie ma możliwości zjechania
ponieważ tych poboczy po prostu nie ma. Gdy nie zadbamy o pobocza, to nie będziemy mieli
dróg. Radny zauważył, że podobne sytuacje są też w innych miejscowościach. Apelował by
zadbać o pobocza ponieważ za chwilę nie będziemy mieli drogi Lichnowy - Nowe Ostrowite,
za chwilę będziemy mieli kolejny przypadek urwanych lusterek albo za chwilę, być może
komuś coś gorszego się stanie niż urwane lusterko. Radny poinformował, że tylko apeluje
o to nie wnioskuje, ponieważ nie składa wniosku pisemnego, apeluje, żeby zadbać o pobocza,
nie tylko na drodze Lichnowy.
5. Radny Sylwester Knyba - przychylił się do wypowiedzi radnego Nejmana ponieważ także
zauważył ten problem. Szczególnie po deszczach, które wypłukują kruszywo i na poboczach
zostają tylko kamienie. Radny Knyba przywołał taką prośbę skierowaną do Pana Starosty
sprzed roku dokładnie z września 2020 i wiele razy ponawianą ale niestety bez odzewu.

Ad. 3) Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania
Pan Wójt przywitał wszystkich zebranych oraz osoby oglądające sesję za pomocą intemetu.
Pan Wójt przypomniał, że większość spraw, które radni przedstawiają na sesji można
poruszyć w ramach bieżącego funkcjonowania samorządu.
Poinformował, że te wszystkie uwagi przekaże Panu Staroście, niezależnie od tego
powiedział: „...spotkam się z Panem Starostą, żeby przedyskutować w cztery oczy pewne
rzeczy, bo słyszy się, że niektórzy nawet w Zarządzie Powiatu mają specjalne dodatki z tytułu
całorocznego utrzymania właściwego dróg na właściwym poziomie a Państwa uwagi są
słuszne. Drogi powiatowe w większości tworzą strategiczną sieć powiązań między naszymi
miejscowościami, drogi powiatowe jak z punktu widzenia transparentności docierania do
szkoły ze szkoły do pracy z pracy lekarza, oczywiście w niektórych miejscowościach mamy
też drogi wojewódzkie, które są rdzeniem komunikacji tych miejscowości”.
-Pani Danka Łoboda Pani Radna, mówiła o fatalnej drodze Nowy Dwór - Cołdanki
przekażemy prośbę.

-

Dalej Pan Jarek Kurek mówi o fatalnym stanie przepustu, nie mostu, dlatego że gdyby był to
most, to pewnie to byłoby dawno zrobione, drogi dochodzące do mostów są finansowanie
z budżetu państwa 50% tak zrobiono m.in. most w Silnie na Sileńskiej Strudze wraz
przebudową drogi Powiatowej, aż z Silna do Ciechocina, gdyby wykorzystano to źródło
dofinansowania do mostów, oczywiście dla naszych mieszkańców użytkowników tej drogi
powiatowej nie ważne czy jest to przepust czy most chodzi o to żeby po prostu było
bezpiecznie. Jeśli chodzi o niebezpieczny wyjazd z drogi gminnej, są tam kikuty drzew,
które totalnie zasłaniają widoczność nadjeżdżających z lewa i z prawa samochodów.
Potwierdzam to niebezpieczeństwo, o którym mówił Pan wiceprzewodniczący. Natomiast
oczywiście wystąpimy wspólnie z Powiatem do regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
temacie wyrażenie zgody na usunięcie tych kikutów, to tylko chcę też Panu Radnemu
przekazać, że ta aleja Jarcewska nie jest chroniona ze względu na wartości dendrologicznej
drzew, tylko jest chroniona prawem ze względu na występujące porosty, a porosty głównie
idą na obumierające drzewa. Panie Radny, możliwe, że analiza chronologiczna dotycząca
porostów stwierdzi, że na tych niebezpiecznych kikutach przy wyjeździć nie ma żadnych
cennych porostów albo w międzyczasie zniknęły wtedy byłaby podstawa do usunięcia.
Prawdą jest Panowie Radni tu Wójt zwrócił się do Radnego Nojmana i Knyby, że nasze
prośby, nasze monity, nasze zabiegi, moje osobiste o ratowanie niedawno zrobionej drogi na
odcinku Lichnowy - Nowe Ostrowite będą ciągle ocierać się o granice niegospodarności
mieniem publicznym, bo tak to chyba można powiedzieć, ponieważ jeśli tam był nowy
dywanik asfaltowy położony i fatalnie wykonane pobocza a jest ruch tą droga powiatową
i jest jedną z bardziej obciążonych dróg powiatowych na terenie gminy Chojnice bo to jest
droga m.in. na Dąbrówkę, drogę na Kęsowo, Chojnice. Rozmowy były na temat i nawet
propozycje ze strony gminy w ubiegłym roku, w tym roku też, że my dołożymy do połowy na
wymianę poboczy, tam trzeba po prostu nowe pobocza zrobić a nie jest rozwiązaniem
problemu dosypywanie kamyczków na grubość 10-15 cm. Wrócę do tego tematu, bo jeśli

mamy 5 metrową drogę, a nie mamy właściwych poboc2y, to po prostu są to zmarnowane
pieniądze.
Jak Państwo wiecie i o tym mówiłem też prawie na każdej sesji gmina Chojnice czy Powiat
Chojnicki za pieniądze gminy Chojnice czyli za ponad 1 000 000 zł w tej chwili opracowuje 8
kompleksowych dokumentacji projektowych przebudowy dróg powiatowych inne niż te
o których tu mówiliśmy. Projekty w ciągu roku będą gotowe, zresztą dzisiaj Rada Gminy
prawdopodobnie podejmie uchwałę o pomocy publicznej dla powiatu chojnickiego na drogę
powiatową na projekt drogi powiatowej Jeziorki, Kruszka, Kłodawa, czyli robimy projekty ze
ścieżkami rowerowymi, tylko obawiam się, że nie będzie w najbliższym czasie na drogi
pieniędzy, na projekty są pieniądze ale na ich realizację pieniędzy, może nie być i to jest
kolejny problem.
Jeśli chodzi o interpelację ze strony Pana Roberta Piesika - projekt zmiany ustawy
o Ochotniczych Strażach Pożarnych wzbudził wiele kontrowersji, wiele dyskusji. Dziś
rozmawiam z Komendantem Gminnym Łukaszem Kwiatkowskim. Szanowni Państwo, jest to
zbyt głośna ustawa i ona w kształcie tej propozycji nie zostanie, ponieważ zakładała m.in.
funkejonowanie jednostek OSP w strukturach Krajowego Systemu. W kraju w ramach
krajowego systemu w Polsce mamy dzisiaj 700 000 strażaków ochotników. 16 000 jednostek
OSP ale w krajowym systemie 4 700, średnio na gminę przypadają 2 jednostki w krajowym
systemie. My mamy 3 jednostki i mówi się w tym projekcie, że tylko te jednostki będą
upoważnione do zabezpieczenia inni mieliby być tylko ratownikami OSP nie strażcikami,
ratownikami OSP działającym na podobnych zasadach, jak inne stowarzyszenia, a więc
zabezpieczenie porządku sprawy porządkowe czy takie stowarzyszenia aktywnych ludzi, ale
nie już związanych z państwową strażą pożarną jako tą rezerwą. Oczywiście, jeśli my mamy
13 jednostek i doszłoby do prowadzenia tej ustawy, to albo wszystkie są w krajowym
systemie, albo byśmy mieli niezły dylemat, zagrożenie likwidacji pozostałych. Natomiast
plusem jest to, o czym strażacy też mówią, że mają być jak gdyby finansowo uhonorowani,
kiedy przechodzą na emeryturę.
Jeśli chodzi o drugą interpelację Pana Roberta Piesika dotyczącą wprowadzenia lub nie
wprowadzenia dodatkowego programu wsparcia wymiany kopciuchów na terenie gminy
Chojnice, tak jak czyni miasto -7 000. Powiem tak, ktoś mógłby powiedzieć, że jedna
z bogatszych gmin w Polsce na dzisiaj takiego programu nie ma. Natomiast jestem świadomy
tego i Pani Skarbnik, co nastąpi od przyszłego roku i kolejnego roku.
Gmina Chojnice miała problem smogu w Charzykowach, gdzie indziej nie ma problemu
smogu, są oczywiście podniesione normy zanieczyszczenia powietrza. Oczywiście problem
kopciuchów w gminie Chojnice jest. Oglądam aplikacje monitorującą stan powietrza - mamy
3 stacje monitoringu zainstalowane Lichnowy, Silno, Swomegacie i jeszcze nie zauważają
przekroczenia normy, a często spoglądam na urządzenia monitorujące szczególnie zimą,
kiedy te kopciuchy pracują. Gmina Chojnice od tego roku z myślą o tych kopciuchach
zatrudniła pracownika, który to pomaga w składaniu wniosków. Mieszkaniec nie musi teraz
jechać do Gdańska ponieważ załatwione wszystko zostaje tu na miejscu. W tej chwili mamy
60 wniosków od tego roku na wymianę kopciuchów, ale wymiana kopciucha jest tylko
niezbędny element składowy do realizacji tego programu czyste powietrze poprzez wymianę

stolarki okiennej drzwiowej poprzez termomodemizację budynku poprzez wymianę systemu
grzewczego poprzez instalacje nawet paneli fotowoltaicznych, jeśli prąd z tych paneli
fotowoltaicznych będzie shiżył na obsługę kotła elektryczny czy pompy cieplne.
My też jako gmina mocno stawiamy na gazyfikację, czyli gaz ziemny jako najbardziej
skuteczna forma walki ze smogiem. Efekt cieplarniany to inny temat teraz chodzi o smog. Są
dokumentacje gazowe sieci gazowniczej na Pawłowo, dokumentacja na Doręgowice do tego
przykładamy wagę jako walkę ze smogiem.
Ad. 4) Informacja z działalności
Zawsze zaczynam od tego, że dzięki wam Szanowni Radni, dzięki Sołtysom, dzięki naszym
Mieszkańcom gmina Chojnice aż błyszczy. Miałem spotkanie niedawno w moim gabinecie
w obecności dyrektorów tutaj siedzących Pana dyrektora Stormanna, Pani dyrektor Beaty
Burda z firmą, która w tej chwili sprząta drogi powiatowe w gminie Chojnice i powiedziałem
tej firmie, że takiego złego wysprzątnięcia jak w tym roku, to jeszcze nie było. Firma
obiecała, że do dzisiaj do dzisiejszej sesji wszystkie drogi powiatowe, gminy Chojnice
z piasku zostaną uprzątnięte, tym bardziej, że ta firma złożyła w tej najtańszą ofertę na
wykaszanie na utrzymanie, sprzątanie naszych ścieżek rowerowych.
Informacja z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
1.
Działalność gospodarcza:
W omawianym okresie dokonano 204 wpisów do CEIDG (Centralna Ewidencja Informacji
Działalności Gospodarczej.
Nieodpłatne kontrolowane prace. Obecnie nieodpłatną pracę na rzecz Gminy Chojnice
zobowiązanych jest świadczyć 35 skazanych (w tym pięć osób ma do wykonania po dwie
kary, a jedna osoba-15 kar).
ILOŚCIOWY WYKAZ SKAZANYCH (Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA) OBECNIE ZOBOWIĄZANYCH
DO WYKONYWANIA NIEODPŁATNEJ PRACA NA RZECZ GMINY CHOJNIE
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Informacja z pracy w okresie międzysesyjnym Wydziału Rolnictwa, Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami.
1. Zakończono prace nad zmianą regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gmiiue
Chojiuce. Zmiany dotyczą częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych z szamb
i przydomowych oczyszczalni ścieków. Poprzedni zapis „systematyczny wywóz” jest
zastąpiony obowiązkiem wywozu szamba „nie rzadziej niż raz na kwartał”,
a przydomowych oczyszczalni ścieków „nie rzadziej niż raz na rok”, chyba że
instrukcja urządzenia nakazuje częstszy wywóz.
Zmiany dotyczą będą również zapisów w sprawie odpadów, m.in. konieczność
segregacji (brak możliwości nieselektywnej zbiórki odpadów) i możliwość stosowania
poza pojemnikami również worków w zabudowie letniskowej.
Regulamin jest przedłożony na sesję do zatwierdzenia przez Radę Gminy.
Prowadzona
jest
aktualizacja
ewidencji
zbiorników
bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków - poprzez wydanie komunikatu dotyczącego
obowiązkowej ewidencji w/w urządzeń. Komunikat został opublikowany na stronie
Urzędu Gminy Chojnice oraz przekazany sołtysom poszczególnych sołectw celem
opublikowania.
2. Przeprowadzona została procedura zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy
w zakresie usuiuęcia wyrobów azbestowych na terenie gminy w roku 2021.
Wyłoniono wykonawcę - przedsiębiorstwo Eco - Pol Sp. z o.o. z Pruszcza.
Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach konkursu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie
demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych w latach 2021 - 2022.
3. Zakończono akcję „Wiosenne sadzenie drzew na terenie gminy Chojnice”
- obsadzono lipami gminną drogę gruntową z miejsc. Silno do miejsc. Ciechocin,
posadzono 446 szt. drzew, koszt dostawy drzew i posadzenia z opalikowaniem
i założeniem osłon na drzewa wyniósł 21.675,60 zł (45 zł netto/ szt.), koszt zakupu
palików to 10.086,00 zł, koszt zakupu osłon wyniósł 603,93 zł, łączny koszt 32.365,53
zł.
- w ramach uzupełnienia nasadzeń z poprzednich lat posadzono 150 szt. brzóz na
drodze gminnej od Szkoły podstawowej w Lichnowach do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów, za kwotę 4.285,50 zł (koszt palików i usługi sadzenia, sadzonki drzew
z zapasów Gm. Chojnice).
- w ramach uzupełnienia nasadzeń z poprzednich lat posadzono (wymieniono) 52 szt.
lip na drodze gminnej - ul. Lisia Góra w Sławęcinie oraz posadzono 12 lip
w Ciechocinie, za kwotę 3.110,40 zł.).

4. Gmina Chojnice sprzedała i przejęła następujące nieruchomości:
Sprzedaż nieruchomości:
• Działka nr 154/38 Nowa Cerkiew, pow. 3.634 m2, cena 114.390 zł - zamiana
• Działka nr 71/2 Swomegacie, pow. 398 m2, cena 27.000 zł - zamiana
Przejmowanie nieruchomości:
• Działka nr 373/12; 374/3 Charzykowy, pow. 770 m2, cena 69.000 zł - zamiana
• Działka nr 79/1 Swomegacie, pow. 398 m2, cena 27.000 zł - zamiana
5. Obsługa bieżąca interesantów w zakresie gospodarki odpadami.
6. Uzgadnianie z ustawowo przewidzianymi organami projektów uchwał.
Sprawozdanie z działalności GZGK Sp. z o. o. w okresie międzysesyjnym - do
20.05.202 Ir.
L W okresie międzysesyjnym Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Chojnicach wykonywał bieżące prace w ramach przynależnych działań na sieciach
i urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych w tym: Zanotowane i usimięte awarie:
a. - rozszczelnienie sieci wodociągowej - 4 szt.
b. - niedrożność sieci kanalizacyjnej - 7 szt.
c. - przepompownie ścieków - 5 szt.
Z W przedmiotowym okresie pracownicy Zakładu wykonali 13 zleceń zewnętrznych.
Z Trwa realizacja II etapu zadania pn: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowo budynku
biurowo-magazynowo-warsztatowego - Charzykowy dz. 428/3 gm. Chojnice".
Wykonawcą jest firma PRMiOŚ Ekomel Sp. z o.o. za kwotę 1 100 269,00 zł netto (1 353
330,87 zł brutto).
^ Zakończono i dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: „Remont zbiornika wodnego
wraz z urzgdzeniami odprowadzającymi nadmiar wody, zlokalizowanego na dz. nr 429 w
miejscowości Charzykowy.". Wykonawcą była firma DREW-KOS Dariusz Różycki za
kwotę 274 163,81 zł netto (337 221,49 zł brutto).
Ł Trwa realizacja inwestycji pn.: Zadanie nr 1: „Budowa przewodu tłocznego na trasie
Nowa Cerkiew - Racławki oraz przebudowa istniejącej przepompowni ścieków w m.
Nowa Cerkiew". Zadanie nr 2: „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości
Racławki, gm. Chojnice". Wykonawcą jest firma PRMiOŚ Ekomel Sp. z o.o. za kwotę 1
026 934,92 zł netto (1 263 129,95 zł brutto).
& Zakończono i dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „Remont 3 szt. oczyszczalni
ścieków - Lichnowy, Cołdanki, Ciechocin oraz przepompowni ścieków w miejscowości
Silno ul. Przy rzeczna, gm. Chojnice". Wykonawcg była firma PRMiOŚ Ekomel Sp. z o.o.

za kwotę 389 975,38 zł netto (479 669,72 zi brutto).
Z_ Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: Budowa
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w Charzykowach w ul. Jarzębinowej, Kalinowej,
Ogrody, Nad Strumykiem, Ogrodowej, Krótkiej, Widokowej i Podgórnej".
Najkorzystniejszg ofertę złożyła firma PRMiOŚ Ekomel Sp. z o. o. na kwotę 1 357 512,71
zł netto (1 263 129,95 zł brutto).

Informacja Gminnego Ośrodka Kultury
KULTURA
•

ETNO POLSKA 2021

W kwietniu Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach rozpoczął realizację projektu „Szkoła
Tradycji Kaszubskich”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury
„EtnoPolska 2021”.
Zadanie zakłada zorganizowanie wykładów, warsztatów i wyjazdów, podczas których
mieszkańcy gminy Chojnice będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat kultury, tradycji i
historii Kaszub.
Pierwsze działania, ze względu na panujące obostrzenia sanitarne, zorganizowane zostały w
trybie online - został nagrany film, który podczas obchodów ważnych dla wszystkich
Polaków świąt narodowych, ma podkreślić tradycje patriotyczne na Kaszubach.
Wykład pt.: „Trzeba to powiedzieć jaśniej, że Kaszuby Polską właśnie” na temat związków
Kaszub z Polską wygłosił na zaproszenie GOK Krzysztof Tyborski - historyk i regionalista.
Przypomniał w nim o trudnej sytuacji Kaszubów, którym ponad 150 -lemia obecność
Niemców na tej ziemi nie odebrała polskości.
Sieć internetowa przyszła z pomocą także przy prezentacji hymnów: polskiego (którego autor
- Józef Wybicki, pochodził z Kaszub) i kaszubskiego. Każdy zainteresowany, w dowolnej dla
siebie chwili, może także wziąć także udział w "lekcji" kaszubskiego alfabetu i zapoznać się z
największymi "przebojami" Kaszub. Pieśni i piosenki są prezentowane przez kapelę ludową
„Purtki” z zespołu Kaszuby.
Wszystkie filmy dostępne są na stronie internetowej GOK w Chojnicach .
•

ZABYTKWE CMENTARZE

Wraz z nadejściem sprzyjającej aury pracownicy GOK w Chojnicach wraz z p. Sołtys
Powałek p. Kasią Graszk oraz przedstawicielami mieszkańców przystąpili do prac
porządkowych na kolejnym zabytkowym cmentarzu. Tym razem jest to cmentarz ewangelicki
w Powłakach ( prawdopodobnie XVII w.,obecny ksztah odpowiada I poł..XX w.) Prace
porządkowe rozpoczęto od wykonama cięć pielęgnacyjnych drzewostanu oraz likwidacji

zbędnych zakrzewień. Ich wykonanie pozwoliło na przystąpienie do oczyszczania grobów .
Obecnie odkryto 16 mogił, w tym jedną z czytelna tablicą nagrobną z marca 1913r..mogiły
obsadzono zgodnie z wskazówkami inspektorów WUKOZ sadzonkami barwinka. Teren
cmentarza został wstępnie oczyszczony z zalęgających liści. Do wykonania pozostało
wykonanie ponownego wygrabienia całości terenu oraz montaż tablicy informacyjnej oraz
symbolicznego głazu z tablicą od obecnych mieszkańców Powałek.
Prace są elementem realizacji zapisów Programu Opieki nad Zabytkami gminy Chojnice.
•

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Od 8 do 15 maja na terenie całego kraju odbywał się XVIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Z tej okazji charzykowska biblioteka przygotowała atrakcyjny program wydarzeń na ten czas.
W trosce o zdrowie uczestników część z nich odbywała się on-line.
Tegoroczne hasło charzykowskiego tygodnia bibliotek to „Poezję znajdziesz wszędzie, w
Bibliotece, Necie, Komunikacji Miejskiej”
Razem z członkiniami Dyskusyjnego Klubu Książki oraz czytelnikami biblioteki
przygotowany został podcast pod nazwą „Poezja znajdzie Cię wszędzie, w Bibliotece, Necie,
Komunikacji miejskiej”. Tytuł trochę przewrotny do hasła promującego Tydzień Bibliotek,
które brzmi „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Premiera nagranego miała miejsce 8 maja na
stronie internetowej GOk w Chojnicach.
Usłyszycie w nim Państwo utwory znanych poetów polskich: Cypriana Kamila Norwida oraz
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którzy są patronami literackimi roku 2021.
Ponadto na 10 maja odbył się spacer nordic walking z członkami Dyskusyjnego Klubu
Książki.
Od 11-13 maja charzykowska biblioteka zaprosiła do skorzystania z czytelni na świeżym
powietrzu przed Biblioteką, a w dniach 10-14 maja każdy, kto odwiedził bibliotekę mógł
wziąć udział w loterii upominkowej.
O akcji charzykowskiej biblioteki informowały mieszkańców Chojnic i okolic spoty
emitowane na kilku liniach autobusowych MZK, który był patronem tegorocznej edycji.

•

OGOLNOPOLSKA NOC MUZEÓW

15 maja odbywała się kolejna już edycja imprezy „Noc Muzeów”. Jest to tradycja od
niedawna obecna, zarówno w Europie, jak i w Polsce. Podczas obchodów tego wydarzenia
obiekty i zbiory muzealne prezentowane są w sposób niekonwencjonalny. Goście mogą
zobaczyć je także nocą, a zwiedzaniu towarzyszą niecodzienne atrakcje.
Także w tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach włączył się do „Nocy Muzeów”.
W strukturze GOK funkcjonują dwa zabytkowe obiekty: Chata Podcieniowa w Silnie i
Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego w Swomegaciach. Obowiązujący przepisy nie
pozwoliły jeszcze na tradycyjne ich zwiedzanie, jednakże instruktorzy GOK przygotowali
ciekawą ofertę na tę szczególną noc.
Chata Podcieniowa w Silnie
Chatę Podcieniową w Silnie można było zwiedzić wirtualnie oraz zagrać w internetowe
memory i poukładać puzzle - obie gry tematycznie były związane z tym obiektem. Chata
została podświetlona, a w oknach będzie można zobaczyć przygotowaną specjalnie na tę noc
wystawę.
17 maja przed Chatą Podcieniową w Silnie zorganizowano także plener malarski dla dzieci i
młodzieży ,a jego efektem jest „łąką kwietna” ozdabiajaca teren przy chacie.
Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego w Swomegaciach
Inną propozycję dla zwiedzających przygotowali instmktorzy GOK ze Swomegaci. W sadzie
dawnych odmian drzew owocowych przy Wiejskim Domu Kultury w Swomegaciach,
pojawiły się „Strachy Polne” dzieło znanego regionalisty, pasjonata kultury kaszubskiej -Jana
Bernarda Jakubowskiego. W „Noc Muzeów” specjalnie oświetlone strachy oraz inne prace
nieżyjącego już artysty, można było obejrzeć w plenerze - przed Kaszubskim Domem
Rękodzieła Ludowego. Prócz prac artysty prezentowane były również jego nagrania audio wywiady ze starszymi mieszkańcami na temat dawnego życia na Kaszubach.
Przed wiatą chlebową wystawiono szereg eksponatów, na co dzień znajdujących się w KDRL.
W większości nawiązywały one do dawnych zawodów i prac wykonywanych niegdyś przez
mieszkańców Swomegaci.
Na pamiątkę udziału w „Nocy Muzeów” w Swomegaciach każdy ze zwiedzających mógł
wybić okolicznościową monetę.
Na gości sworacka placówka czekała w sobotę do godz. 24.00

• OTWARCIE PLACÓWEK
Zgodnie z decyzją Rządu oraz opublikowanym 14.05 rozporządzeniem z dniem 21.05.202Ir.
(tj. piątek) dopuszczono wznowienie w reżimie sanitarnym i ograniczeniach do 15 osób
działalność ośrodków kultury. W związku z powyższym od tego dnia wszystkie placówki
terenowe GOK w Chojnicach wracają do pracy stacjonarnej i przystępują do realizacji
projektów oraz dotychczasowej działalności. O szczegółach oferty instruktorzy placówek
informują za pośrednictwem sma-ów oraz strony internetowej GOK w Chojnicach.
SPORT
Duet Bartosz Adrych i Paweł Wieczorek zwyciężył w pierwszym turnieju eliminacyjnym do
Pucharu Wójta Gminy Chojnice w siatkówce plażowej. Reprezentanci Ostrowitego pokonali
w finale parę Dawid Król/ Michał Kropisz. Sobotnie zawody w Ostrowitem były pierwszą
siatkarską imprezą rozgrywaną w tym roku. Rywalizacja dostarczyła uczestnikom wiele
emocji, atrakcji i dobrej zabawy.
Część spotkań była bardzo zacięta i kończyła się tie-breakami. Do turnieju głównego, który
zostanie rozegrany 5 czerwca, awansowało 5 par. Poniżej wyniki i klasyfikacja końcowa
zawodów.
I miejsce - Bartosz Adrych/Paweł Wieczorek
II miejsce - Dawid Król/ Michał Kropisz
III

miejsce - Marek Kawalec/ Marcin Stanisławski

IV

miejsce - Ryszard Mazur/Hubert Kwasigroch

V

miejsce - Seweryn Piszczek/Szymon Sprada

VI

- VIII miejsce - Daria Ciurzyńska/ Damian Szmagliński
Łukasz Nartowski/ Jakub Wieczorek
Weronika Ciurzyńska/ Martyna Szypryt

Najbliższe zawody i zajęcia
Maj/czerwiec
1.
II turniej eliminacyjny do Pucharu Wójta Gminy Chojnice w siatkówce plażowej
(kategoria Open
1

35+)

- Ostrowite, 22.05.2021.

1.

Liga Małych Mistrzów w piłce nożnej (roczniki 2007/2008/2009/2010/2011/2012)

- kompleks boisk Orlik w Charzykowach, 29.05.2021.
2.

Turniej główny o Puchar Wójta Gminy Chojnice w siatkówce plażowej

- Ostrowite/plaża, 05.06.2021.
3.
Warsztaty walking futbolu (piłki nożnej chodzonej) dla kobiet i mężczyzn
40+,50+,60+
- kompleks boisk Orlik w Charzykowach, 12-13.06.2021.
4.

XXII Kaszubskie Regaty Wioślarskie im. Bolesława Drewka

- Swomegacie, 19.06.2021.
5.

Małe Euro w piłce nożnej (roczniki 2007/2008/2009/2010/2011 /2012)

- kompleks boisk Orlik w Charzykowach, 25-26.06.2021.

Informacja - Gminny Zespól Oświaty w Chojnicach
1.

Klasy I-III oraz oddziały przedszkolne uczą się stacjonarnie. Natomiast klasy

IV-VIII, po długiej przerwie (od października 2020 r.) wróciły od poniedziałku do nauczania
hybrydowego.
2.
W przyszłym tygodniu, w szkołach odbędzie się egzamin ósmoklasisty (25-27 maja) z
języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.
3.
W kwietniu i maju odbyły się w naszych szkołach w formie online konkursy o zasięgu
gminnym: recytatorski, piosenki popularnej oraz językowy. Nagrody przyznano w
poszczególnych kategoriach wiekowych.
4.
W Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach kończy się
remont sali ginmastycznej wraz z szatniami i toaletą. Koszt około 130 tys. zł.
W Szkole Podstawowej w Swomegaciach kończy się remont pomieszczeń kuchennych koszt
około 150 tys. zł
W Szkole Podstawowej w Charzykowach trwa remont kominów oraz fragmentów poszycia
dachowego (koszt około 50 tys. zł).
5.
Dobiega końca „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im.
Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.
Prace wykończeiuowe będą trwały do początku czerwca. Potem zaczną się odbiory końcowe.
Projekt wykonała Pracownia Projektowa Zdzisława Kufla, najkorzystniejszą ofertę na
15 I S t r o n a

wykonanie prac złożyła firma Polbud ze Zblewa. Budowę nadzoruje inspektor Marcin
Belzerowski, natomiast nadzór autorski sprawuje Zdzisław Kufel. Koszt inwestycji 4,6 min
zł.
6.
27 maja Wójt Gminy Chojnice podpisze umowę z firmami EnPro oraz P.U.H.
Szopińscy dotyczącą współfinansowania odnawialnych źródeł energii, tj. instalacji
fotowoltaicznych w Charzykowach i Ostrowitem.

WYDZIAŁ FINANSOWY
W zakresie gospodarki finansowej wydano 10 Zarządzeń
1.
W dniu 23 marca 2021 roku - Zarządzenie Nr F/48/2021 Wójta Gminy Chojnice w
sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej za 2021 r. za wieczyste użytkowanie gruntów
(działki nr 179/1 i 201/2 w miejscowości Swomegacie oraz działka nr 706 w miejscowości
Charzykowy) należnej Gminie Chojnice od Mazury PTTK Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.
2.
W dniu 26 marca 2021 roku - Zarządzenie Nr F/54/2021 Wójta Gminy Chojnice w
sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2021 rok.
3.
W dniu 29 marca 2021 roku - Zarządzenie Nr F/57/2021 Wójta Gminy Chojiuce w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
4.
W dniu 29 marca 2021 roku - Zarządzenie Nr F/58/2021 Wójta Gminy Chojnice w
sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2021 rok.
5.
W dniu 9 kwietnia 2021 roku - Zarządzenie Nr F/63/2021 Wójta Gminy Chojnice w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2021-2033.
6.
W dmu 12 kwietnia 2021 roku - Zarządzenie Nr F/65/2021 Wójta Gminy Chojnice w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
7.
W dmu 12 kwietnia 2021 roku - Zarządzenie Nr F/66/2021 Wójta Gminy Chojnice w
sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2021 rok.
8.
W dniu 26 kwietnia 2021 roku - Zarządzenie Nr F/70/2021 Wójta Gminy Chojnice w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
9.
W dniu 26 kwietnia 2021 roku - Zarządzenie Nr F/71/2021 Wójta Gminy Chojnice w
sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2021 rok.
10.
W dniu 29 kwietnia 2021 roku - Zarządzenie Nr F/76/2021 Wójta Gminy Chojnice w
sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłat za lokal mieszkalny Pani Guzinskiej
Teresy za mieszkanie w m. Ostrowite
II UMORZENIA, ODROCZENIA PODATKÓW LOKALNYCH
W okresie od 23 marca 2021 r. do 17 maja 2021 r. rozpatrzono 10 wniosków w tym:
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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY - 9 wniosków
Umorzenia - 9 wniosków

z tego:
- osoby fizyczne
- osoba prawna

Negatywnie
1

Pozytywnie
7
1

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - 1 wniosek

Umorzenia - 1 wniosek z tego :
- osoby fizyczne
- osoba prawna

Negatywnie

Pozytywnie

Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
1° Wszczęto procedurę w sprawie zamówienia publicznego dot. „Budowy linii kablowej
oświetlenia drogowego w m. Chojniczki na odcinku Chojnice - Chojniczki - Charzykowy”.
Inwestycja obejmuje - budowę linii oświetlenia drogowego kablem o długości 4164 m,
budowie 3 szafek oświetleniowych, budowie 97 latamii na słupach stalowych o wysokości 9
m, opraw oświetleniowych typu LED 100 W oraz na przejściach dla pieszych 8 szt. słupów o
wys. 5 m z oprawami LED 100 W.
Termin składania ofert do 31.05.2021 r godz. 12.00
Otwarcie ofert 31.05.2021 r godz. 12.30 Realizacja umowy do 120 dni.
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2° W dniu 5 maja 2021 r Starosta Chojnicki na wniosek Wójta Gminy Chojnice wydał
Decyzję Nr AB.670.2.2021 r o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej obejmującej
„Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 239030G na odcinku od drogi gminnej nr
236040G (dawna DK 22) do skrzyżowania z ul. Handlową w m. Lipienice w zakresie:
budowy nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika, poboczy oraz budowy linii kablowej
oświetlenia drogowego, przebudowy linii kablowych NN i budowy kanału
technologicznego”.
Wymagane dokumenty wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym przesłano w dniu 5
maja 2021 r do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego dla
przebudowy i rozbudowy wspomnianej drogi ul. Podmiejskiej w m. Lipienice.
3° W dniu 21.04.2021 r dokonano odbioru końcowego dróg w m. Charzykowy obejmujących
ulice Sportową i Gimnazjalną.
Koszt robót wyniósł 126 599 zł.
Wykonawcą robót była firma Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” z Charzyków. Zakres
rzeczowy obejmował wykonanie dróg o konstrukcji z kruszywa łamanego na powierzchni 2
410 m2.
4° Zakończono i w dniu 29.04.2021 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych
inwestycji „Budowa ul. Pszczelnej w m. Sławęcin”.
Łączny koszt zadania wyniósł ca 515 000 zł.
Wykonawcą robót była firma Wiesław Hildebrandt „Brandbud” z Krój ant.
Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej (dwuteowej)
gr. 8 cm na pow. 2 110 m2, wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na pow. 473
m2 oraz wykonaniu sieci kanalizacyjne deszczowej.
5° W dniu 29.04.2021 r podpisano Umowę z firmą POL - DRÓG Drawsko Pomorskie S.A
obejmującą zadanie pn."Przebudowa dróg ponawałnicowych - wykonanie nakładek
asfaltowych na istniejącej podbudowie” część I o wartości 550 174 zł oraz część II o wartości
kosztorysowej 698 840 zł.
Termin wykonania robót do 150 dni od daty przekazania placu budowy.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm i warstwy wiążącej 5 cm
z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie i warstwie wyrównującej gr. 8 cm
z kruszywa. Szerokość jezdni 3,50 m plus pobocza obustronne 2 x 0,75 m.
Łączna długość dróg wyniesie 4 627 mb.
6° Trwają inwestycje obejmujące „Przebudowę dróg na terenie gminy Chojnice - wykonanie
nawierzchni z płyt drogowych wielootworowych typu JOMB”.
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Wykonawcami są firma „Marbruk” Sp z o.o Sp. K. z Charzyków i firma Romado Brzeziński
z Brodnicy Górnej.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie 22 dróg z płyt JOMB o szerokości 3,0 m plus pobocza
i długości 12 405 m.
Koszt inwestycji ogółem: 4 785 237 zł.

INFORMACJA
SPOŁECZNEJ

O

DZIAŁALNOŚCI

GMINNEGO

OŚRODKA

POMOCY

Kolejna edycja programu dla osób niepełnosprawnych
Gmina Chojnice, po raz drugi, będzie realizatorem programu ogłoszonego przez Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia
dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo
orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionych. Osoby niepełnosprawne mają
możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz
funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Wsparciem planujemy objąć 2 osoby niepełnosprawne, na rzecz których asystent świadczyć
będzie pracę w wymiarze do 60 godzin miesięcznie.
Od 1 kwietnia br. mieszkańcy gminy podjęli prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne to forma pomocy dla podopiecznych GOPS-u. Wsparciem w tej
formie objęto 13 osób, które w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada br wykonują/ będą
wykonywały prace, głównie porządkowe, najczęściej na terenie miejscowości, w której
zamieszkują w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo. Za wykonaną pracę osoby
otrzymają wynagrodzenie w wysokości 8,70 zł/l godz. pracy.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi- wyłoniono
realizatora
W marcu br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach przeprowadził postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi - klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach
w miejscu ich zamieszkania w 2021 roku”. W ramach postępowania wpłynęły 3 oferty:
1.

NANNY EXPRESS Sp. z o.o., Al. Wincentego Witosa 31/105, 00-710 Warszawa

Cena oferty w zł - 30.015,00
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65.00 zł brutto za Ih świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez pedagoga
specjalnego 70,00 zł brutto za Ih świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez
logopedę
2.
EFEKT Specjalistyczne Usługi Logopedyczno-Terapeutyczne Monika Czarnecka, ul.
Broniewskiego 9, 77-300 Człuchów
Cena oferty w zł - 34.128,00
79.00 zł brutto za Ih świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez pedagoga
specjalnego
79.00 zł brutto za Ih świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez logopedę
3.

PRO-LOG Paulina Marciniak, ul. Brzozowa 3,89-608 Swomegacie

Cena oferty w

- 34.560,00.

80.00 zł brutto za Ih świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez pedagoga
specjalnego
80,00 zł brutto za Ih świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przez logopedę
Ośrodek zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę brutto
w wysokości do 33.660,00 zł.
Postępowanie zakończyło się zawarciem w dniu 31 marca 2021 r. umowy pomiędzy GOPS w
Chojnicach a NANNY EXPRESS Sp. z o.o., Al. Wincentego Witosa 31/105, 00-710
Warszawa. Termin realizacji umowy obejmuje okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021
r. Obecnie specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez logopedę dla dwójki dzieci
z terenu gminy Chojnice.
Kończy się okres świadczeniewy w świadczeniu 500+
Osoby, które nie złożą wniosku na nowy okres 2021/2022 nie otrzymają od czerwca br.
świadczenia wychowawczego (500+).
Bieżący okres świadczeniowy kończy się 31 maja 2021 roku. Złożenie wniosku o przyznanie
500+ do 30 czerwca 2021 roku gwarantuje, że rodzina otrzyma świadczenie za każdy miesiąc,
natomiast złożenie wniosku na nowy okres 2021/2022 na przykład w lipcu 2021 roku
spowoduje przyznanie świadczenia od lipca 2021 roku bez wyrównania za czerwiec 2021
roku,
Do 19 maja br. złożono 2 251 wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy.
Informacja Wydziału Programów Rozwojowych
1.
W dniu 23.04.2021 roku miało miejsce podpisanie umów na opracowanie przez osoby
posiadające stosowne uprawnienia pięciu dokumentacji projektowo- kosztorysowych wraz z
wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID oraz z kompletem
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4

niezbędnych zgód i opracowań towarzyszących. Zamówienie to zostało podzielone na dwie
części.
Część pierwsza obejmuje:
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej budowę drogi
a)
gmiimej o długości ~ 2,00 km na odcinku Granowo - Lichnowy wraz z odwodnieniem
powierzchniowym do rowów. Projektowana droga ma mieć szerokość min. 5,00 m i
nawierzchnię bitumiczną oraz
b)
opracowanie dokiunentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej przebudowę
istniejącej drogi gminnej o długości ~ 2,900 km na odcinku od Burdychowa do drogi
Objezierze - Racławki wraz z odwodnieniem powierzchniowym do rowów. Projektowana
droga ma mieć nawierzchnię bitumiczną i szerokość dostosowaną do szerokości istniejących
odcinków drogi
i zostanie wykonana przez firmę MIM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał
Marciniak z siedzibą w Klawkowie przy ul. Pogodnej 1 za kwotę 101.900,00 zł.
Cześć drugą obejmuję:
a)
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej budowę drogi
gminnej o długości ~ 1,500 km na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do osady Wolność
wraz z odwodnieniem powierzchniowym do rowów. Projektowana droga ma mieć
nawierzchnię bitumiczną, szerokość jezdni 3,5 m, pobocza szutrowe o szerokości 0,75 m;
b)
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej
polegającej na budowie ścieżki rowerowej od granicy miasta Chojnice do miejscowości
Czartołomie o długości ~ 1,150 km wraz z odwodnieniem powierzchniowym do rowów.
Projektowany ciąg ma mieć nawierzchnię bitumiczną i szerokość 2,00 m oraz
c)
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parkingu wraz
odwodnieniem oraz z drogą dojazdową w miejscowości Swomegacie
i zostanie wykonana przez firmę PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski z siedzibą w
Chojnicach przy ul. Angowickiej 26/1 za kwotę 93.480,00 zł.
Zadania mają zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia
podpisania umów.
2.
W dniu 29.04.2021 roku miało miejsce podpisanie umowy na budowę dwóch
pomostów w Swomegaciach, stacjonarnych ze stanowiskami dla ratowników WOPR.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w północnej części Jeziora Karsińskiego przy plaży
w tejże miejscowości (dojazd ulicą Podgórną).
Dane projektowanych pomostów:
•

długość całkowita pomostu (65,00+17,00) - 82 m;

•

szerokość pomostu - 3 m;
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•

powierzchnia całkowita pomostu - 246 m2;

•

stanowisko dla ratowników - 20 m2;

•

wejście o konstrukcji drewnianej - 9 m2;

•
całkowita powierzchnia działki 443 (Jez. Karsińskie) zajęta pod każdy z pomostów 266 m2.
Przedsięwzięcie wykona firma MAT-BUD Michał Piechowiak z siedzibą w Przytocznej przy
ul. Głównej 59 za kwotę 639.600,00 zł.
Całość zadania ma zostać zrealizowana do 30.09.2021 roku przy czym palowanie i przykrycie
pomostów do 30.06.2021 roku. W terminie od 01.07.2021 roku do 31.08.2021 roku przerwa
w prowadzeniu robót z uwagi na konieczność umożliwienia korzystania z kąpieliska przez
turystów i mieszkańców.
3.
Tego samego dnia podpisano także umowy na przebudowę dróg „ponawałnicowych" wykonanie nakładek asfaltowych na istniejącej podbudowie. Zamówienie to zostało
podzielone na dwie części i obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa
ścieralna gr. 4 cm, warstwa wiążąca gr. 5 cm) na istniejącej podbudowie wymagającej
wyrównania, profilowania i dogęszczenia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr.
warstwy 8 cm, wykonaniu poboczy obustronnych o gr. 15 cm z kruszywa, o szerokości do
0,75 m (w granicach pasa drogowego).
Część nr 1 obejmuje wykonanie 3 odcinków dróg o łącznej długości 2.009 mb tj.: Kłodawa Kruszka (1.409 m), Kruszka - Rytel (420 m) oraz Kruszka - Krojanty (180 m), a część nr 2
obejmuje wykonanie 3 odcinków drogi Nowa Cerkiew - Kłodawa o łącznej długości 2.618
mb. Zostaną one wykonane przez firmę POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. z siedzibą w
tym mieście przy ul. Podmiejskiej 2, część pierwsza za kwotę 550.173,56 zł, a część druga za
cenę 698.839,72 zł.
Oba zadania mają zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 150 dni od dnia
przekazania placu budowy.
4.
W dniu 16.04.2021 roku miało miejsce otwarcie ofert w przetargu na budowę
parkingu w Charzykowach. Wpłynęło ich 12 od następujących Wykonawców:
Wykonawca

Cena oferty w zl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c. Andrzej Gliszczyński
Danuta Gliszczyńska ul. Szczecińska 9 77-300 Człuchów

713.400,00

PROF-BLD Jarosław Bąk ul. Kolejowa 8A 86-100 Świecie

1.204.619^34

|
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Zakład Ustugowy-Usługi Drogowe Bogusław Szyca Racławki 4a
89-620 Chojnice

899.98339

Roboty Ziemne Dariusz Sała uł. Dworcowa 12 89-620 Sławęcin

807.95533

Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k. uł. Długa 1 89-606 Charzykowy

784.964,43

MP Budownictwo Drogowe Piotr Paszko Chojniczki, uł.
Wiejska 3 89-606 Charzykowy

826.191,00

AD-BET Adrian Paszko Chojniczki, uł. Widokowa 21 89-606
Charzykowy

718.320,00

„TIT BRUK" Tomasz Knopik uł. Tomaszowska 42/30/9 26-420
Nowe Miasto

884.19937

P.P.H.U. SZTAMA Paweł Szymański uł. Nowa 12 83-424
Bałachy

615.000,00

Usługi Ogółno-Budowłane Andrzej Dzienisz Borzestowska Huta
89A 83-335 Borzestowo

991.41733

Usługi Komunalno Transportowe AMAR Lichnowy, ul.
Chojnicka 32b 89-620 Chojnice

741.327,89

Biuro Usług Projektowo-Kosztorysowych, Piórniczek artykuły
szkolne Michał Pawlikowski uł. Piłsudskiego 42 89-600 Chojnice

1.399.223,02

w związku z powyższym za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę P.P.H.U.
SZTAMA Pawła Szymańskiego z siedzibą w Bałachach. Umowa ma zostać zawarta w dniu
21.05.2021 roku.
Przedmiotem tego zamówienia jest budowa parkingu na 60 stanowisk postojowych (w tym 3
stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych) z kostki betonowej wraz z chodnikami
stanowiącymi dojście do cmentarza, ul. Długiej i ul. Szkolnej z kostki betonowej. Za
odprowadzenie wód opadowych odpowiedzialna będzie kanalizacja deszczowa wpięta do
istniejącej sieci. Parking zostanie także wyposażony w instalację oświetleniową, w skład
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której wejdzie wykonanie kablowej linii oświetlenia zewnętrznego i montaż 10 słupów
oświetleniowych o wysokości 5,5 m wraz z oprawami.
Zadanie ma zostać wykonane do 31.08.2021 roku.
5.
W dniu 23.04.2021 roku miało miejsce otwarcie ofert w przetargu na dostawę wraz z
montażem urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie
Gminy Chojnice. Wpłynęło ich 11 od następujących Wykonawców:

Wykonawca

Cena oferty w zł

ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski Kańkowo 72c 07-320 Małkinia

274 900,00

CROQUET Sp. z 0.0.
Szczodre ul. Trzebnicka 81 55-095 Mirków

335 221,61

Euroksil Sp. z o. o.
Al. Rzeczypospolitej 8 80-369 Gdańsk

408 306,20

APlS POLSKA ul. 3 Maja 85 37-500 Jarosław

211 437,00

Argon Klaudiusz Półtorak ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl

266 109,27

Zakład Stolarski Waldemar Nowak
Zębowo ul. Lipowa 22 64-310 Lwówek

237 783,60

Magie Garden Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a 88-170 Pakość

172 015,50

AVIS Ekologiczne Place Zabaw s.c. Marek Małecki, Karina Małecka ul.
Turystyczna 106 20-230 Lublin

241 178,40

FRAJDA s.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza Radawiec Duży 317a 21030 Motycz

199 865,00

|
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Józef Kozłowski Tychowo 16 76-100 Sławno

WERAN Sp. z 0.0.
ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław

183 946,50

179 580,00

w związku z powyższym za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę MAGIC
GARDEN Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości. Umowa ma zostać zawarta w dniu 21.05.2021
roku.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa takich urządzeń dla wyposażenia placów zabaw
położonych na terenie Gminy Chojnice, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,
w następujących miejscowościach: Chojniczki, Ciechocin, Granowo, Klosnowo, Kłodawa,
Kopemica, Krojanty, Moszczenica, Ogorzeliny, Ostrowite, Pawłowo, Racławki i Silno.
Zadanie ma zostać wykonane do 60 dni od dnia podpisania umowy.
6.
W dniu 05.05.2021 roku miało miejsce otwarcie ofert w przetargu na świadczenie
usług sprzątania i utrzymania ścieżek rowerowych oraz innych miejsc na terenie Gminy
Chojnice. Zamówienie to zostało podzielone na dwie części, a w jego ramach wpłynęły oferty
od następujących Wykonawców:
Część nr 1

'

‘.:l; A:

Wykonawca .

:

Zakład Usługowy - Usługi Drogowe Bogusław Szyca Racławki 4a 89-620
Chojnice

125.071,20

AGRO-POL ANNA KOBUS Nieżychowice 47 89-620 Chojnice

123.824,00

CLEAN CITY Jakub Kiedrowski uł. Piłsudskiego 14 89-600 Chojnice

116.588,80

Część nr 2
1

Wykonawca

Zakład Usługowy - Usługi Drogowe Bogusław Szyca Racławki 4a
89-620 Chojnice

81.900,00
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AGRO-POL ANNA KOBUS Nieżychowice 47 89-620 Chojnice

107.000,00

Zakład Usług Wodno Mełioracyjnych Zbigniew Homa Czapiewice
Wybudowanie 22c 89-632 Brusy

89.800,00

Jacek Dałecki Stary Młyn 3/3 89-606 Charzykowy

45.100,00

Obecnie dobiegają końca czynności związane z ich badaniem pod kątem zgodności z
przepisami Prawa zamówień publicznych.
• Część nr 1 - południe gminy Chojnice obejmuje koszenie, sprzątanie oraz odchwaszczanie
ścieżek rowerowych o nawierzchni szutrowej o łącznej długości ~ 35 km oraz łącznej ilości
678 240 m2 w tym:
koszenie pasa drogowego i innych terenów zielonych - 615 000 m2;
zamiatanie nawierzchni szutrowych - 23 240 m2;
odchwaszczanie nawierzchni ścieżki i obrzeży - 40 000 m2.
• Część nr 2 - północ gminy Chojnice obejmuje koszenie, sprzątanie oraz odchwaszczanie
ścieżek rowerowych Kaszubskiej Marszruty o nawierzchni szutrowej oraz z kostki brukowej
o łącznej długości ~ 35,5 km oraz łącznej ilości 510 000 m2 w tym:
koszenie pasa drogowego - 260 000 m2;
zamiatanie nawierzchni szutrowych oraz z kostki brukowej - 210 000 m2;
odchwaszczanie powierzchni ścieżki i obrzeży - 40 000 m2.
Zadanie ma być wykonywane do 15.12.2021 roku.
7.
W dniu 14.05.2021 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Chojniczki na
odcinku Chojnice-Chojniczki-Charzykowy. Inwestycja w szczególności polega na:
•
budowie linii kablowej oświetlenia drogowego. Łączna długość wszystkich obwodów
wynosi 4164 m (trasa 3522 m),
•

budowie szafek oświetleniowych (3 szt),

•
budowie latami (97 szt.) wzdłuż ulic na słupach stalowych o wysokości 9 m z
oprawami oświetleniowymi LED 100 W,
•
budowie latami (8 szt.) na czterech przejściach dla pieszych na słupach stalowych o
wysokości 5 m z oprawami oświetleiuowymi LED 100 W o wąskim rozsyle światła.
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Termin na składanie ofert up>łynie w dniu 31.05.2021 roku o godz. 12:00. Termin na
wykonanie zadania to 120 dni od dnia przekazania placu budowy
8.
Informujemy, że wniosek o dofinansowanie projektu pn. przebudowa i rozbudowa
drogi gminnej nr 239030G na odcinku od drogi gminnej nr 236040G (dawna DK22) do
skrzyżowania z ul. Handlową w miejscowości Lipienice został wybrany do dofinansowania w
ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Podmiejskiej w miejscowości Lipienice (gm.
Chojnice). W ramach przedsięwzięcia jezdnia otrzyma nową nawierzchnię bitumiczną;
wybudowany zostanie chodnik oraz zjazdy z nawierzchni z kostki betonowej; zrealizowane
zostaną również pobocza z kruszywa łamanego. Dodatkowo w ramach inwestycji
wybudowane zostanie wyniesione skrzyżowanie, radar z aktywną tablicą informującą o
prędkości pojazdu oraz środki uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających.
Wartość inwestycji: 3.068.049,00 zł.
Dofinansowanie: 1.534.024,00 zł.
Wójt poinformował także, że chciałbym, że jeszcze w czerwcu chciałby zorganizować objazd
radnych sołtysów po terenie gminy Chojnice. Nie uda się objechać gminę w ciągu jednego
dnia możliwe, że zostanie zrobione to w 2 cyklach.
Pan Wójt podziękował ze uwagę.
Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi i przeszedł do kolejnych punktów w porządku
obrad czyli raportu o stanie gminy Chojnice za 2020 rok. Poinformował, że Raport
przygotowywany jest po raz trzeci zgodnie z ustawą powinien być przedstawiony do przez
pana wójta do 31 maja. Raport był również do wglądu przez mieszkańców gminy Chojnice,
każdy zainteresowany mógł wnieść uwagi na temat zawartych w nim informacji. Raport o
stanie Gminy Radni otrzymali w celu zapoznania .
Ad. 5. Raport o stanie Gminy Chojnice za 2020 rok:
Przewodniczący Rady Gminy w Chojnicach Ryszard Kontek poinformował, że Raport
o stanie Gminy Chojnice za 2020 rok przesłany został radnym wraz z materiałami sesyjnymi
w ustawowym terminie oraz omówiony został na posiedzeniu wspólnym stałych komisji 18
maja br.
a/ debata nad raportem
Przewodniczący Rady - zgodnie z art. 28 aa ust. 5, 6, 7 i 8 ww. ustawy w debacie nad
raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych, jak również w
debacie mogą zabierać głos Mieszkańcy Gminy Chojnice. Liczba mieszkańców mogących
zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad
raportem o stanie gminy Chojnice składa do Przewodniczącego Rady Gminy Chojnice
pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć
się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zamierzającej wziąć udział w debacie.
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Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została
sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. W związku z powyższym
pisemne zgłoszenia Mieszkańców do udziału w majowej debacie nad raportem o stanie gminy
Chojnice za rok 2020 są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a
do dnia 19 maja 2021 r. do godz. 15.00 do tego czasu nie wpłynęło żadne zgłoszenie od
mieszkańców do udziału w debacie na Raportem o staiue Gminy Chojnice za 2020 rok.
W punkcie tym Radni oraz inne zebrane osoby obecne na sali głosu nie zabrali.
b/ podjęcie uchwały nr XXIV/403/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chojnice
wotum zaufania.
W obecności 15 radnych Rada Gminy w Chojnicach - przy głosach: 15 „za” podjęła
uchwałę nr XXTV/403/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chojnice wotum
zaufania.

Ad. 6.
Przewodniczący Rady Gminy - Ryszard Kontek przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad czyli omówienia wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2020 rok.
a/sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2020 rok zapytań nie zgłoszono.
b/ przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radni wraz z materiałami na XXIV sesję
otrzymali pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
c/ do sprawozdania finansowego radni nie wnieśli uwag.
ĆJ do informacji o stanie mienia gminy radni nie wnieśli uwag i zapytań.
e/ Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium otrzymali radni wraz z materiałami sesyjnymi. Ponadto otrzymali
również uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, która
pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Chojnice z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Iwonę
Orłowską.
Radna Iwona Orłowska (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej) poinformowała, że na
posiedzeniu 22 kwietnia br. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Chojnice za 2020 rok oraz sprawozdanie finansowe Gminy Chojnice a także
informację o stanie mienia gminy. Zapoznała się również z uchwałą Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Chojnice za 2020 roku oraz pozytywnej opinii o wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Chojnice.
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Po wnikliwej analizie przedstawionych sprawozdań przez Skarbnika Gminy Aleksandrę
Wojcieszyńską Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach podjęła wniosek w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020
rok.
Uwag i zapytań nie wniesiono.
fy Przewodniczący Rady Gminy - Ryszard Kontek poinformował, że Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy było szczegółowo omawiane na wspólnych posiedzeniach
stałych komisji rady 18 maja br. i zostało zaopiniowane pozytywnie.
g/ Wójt podziękował swoim współpracownikom, radnym oraz sołtysom za pracę na
rzecz Gminy Chojnice.
h/ w obecności 15 radnych Rada Gminy w Chojnicach przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXIV/404/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Chojnice za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2020 rok.
i/ w obecności 15 radnych Rada Gminy w Chojnicach przy 15 głosach „za” podjęła
uchwałę nr XXIV/405/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021r.
w sprawie absolutorium dła Wójta z tytułu wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2020
rok.

Wręczenie kwiatów Panu Wójtowi i Pani Skarbnik.
Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi i Pani Skarbnik oraz poinformował, że
przechodzimy do dalszego bloku uchwał
Pan Przewodniczący zwrócił się z wnioskiem o odczytywanie projektów uchwał
w formie skróconej. Podjęto głosowanie.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane przez Przewodniczącego rozwiązanie
odczytywania projektów uchwał w wersji skróconej
(14 głosów „za” przy obecności 14 radnych).
Ad 6. Podjęcie uchwały nr XXIV/406/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIV/406/2021
z dnia 20 maja 2021 r.
12 głosami „za” (przy obecności 12 radnych)
- jednogłośnie-
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Ad 7. Podjęcie uchwały nr XXIV/407/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/340/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIV/407/2021
z dnia 20 maja 2021 r.
14 głosami „za” (przy obecności 14 radnych)
- jednogłośnie-

9. Podjęcie uchwały nr XXIV/408/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir.
w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale Zakładowym
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIV/408/2021
z dnia 20 maja 2021 r.
14 głosami „za” (przy obecności 14 radnych)
- jednogłośnie10. Podjęcie uchwały nr XXIV/409/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kęsowo.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIV/409/2021
z dnia 20 maja 2021 r.
14 głosami „za” ( przy obecności 14 radnych)
- jednogłośnie-

11. Podjęcie uchwały nr XXIV/410/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przebaczeniem na
wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2623G Kłodawa Jeziorki.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIV/410/2021
z dnia 20 maja 2021 r.
14 głosami „za” ( przy obecności 14 radnych)
- jednogłośnieAd. 12 Funkcjonowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Chojnice.
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Informacja na temat Funkcjonowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Chojnice była
omawiana na posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie do przedłożonej
informacji?
13. Podjęcie uchwały nr XXIV/411/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni
Wiejskiej Gminy Chojnice za 2020 rok.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIV/411/2021
z dnia 20 maja 2021 r.
14 głosami „za” (przy obecności 14 radnych)
- jednogłośnie-

14. Podjęcie uchwały nr XXTV/412/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym Lichnowy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIV/412/2021
z dnia 20 maja 2021 r.
14 głosami
(przy obecności 14 radnych)
- jednogłośnie-

15. Podjęcie uchwały nr XXIV/413/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
Swomegacie.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIV/413/2021
z dnia 20 maja 2021 r.
14 głosami „za” ( przy obecności 14 radnych)
- jednogłośnie-

16. Podjęcie uchwały nr XXIV/414/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym
Zbeniny.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIV/414/2021
z dnia 20 maja 2021 r.
14 głosami „za” (przy obecności 14 radnych)
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- jednogłośnie-

17. Podjęcie uchwały nr XXIV/415/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir.
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Chojnice
w roku 2021.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXlV/415/2021
z dnia 20 maja 2021 r.
14 głosami
( przy obecności 14 radnych)
- jednogłośnie-

18. Podjęcie uchwały nr XX1V/416/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w miejscowości Charzykowy, obręb Charzykowy, gm. Chojnice.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXlV/416/2021
z dnia 20 maja 2021 r.
14 głosami „za” (przy obecności 14 radnych)
- jednogłośnie-

19. Podjęcie uchwały nr XXIV/417/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Swomegacie.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXlV/417/2021
z dnia 20 maja 2021 r.
14 głosami „za” ( przy obecności 14 radnych)
- jednogłośnie-

20. Podjęcie uchwały nr XXlV/418/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Chojnice.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIV/418/2021
z dnia 20 maja 2021 r.
14 głosami „za” ( przy obecności 14 radnych)
- jednogłośnie32 I S t r o n a

21. Podjęcie uchwały nr XXTV/419/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir.
w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów
i Gminy Człuchów na lata 2021-2030".
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIV/419/2021
z dnia 20 maja 2021 r.
14 głosami „za” ( przy obecności 14 radnych)
- jednogłośnie-

Ad. 22. Doroczna informacja dla Rady Gminy o stanie Realizacji Strategii Rozwoju Gminy
na lata 2014-2025 (za rok 2020).
Informacja dla Rady Gminy o stanie Realizacji Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2025
(za rok 2020) omawiana była na posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma
pytanie do przedłożonej informacji?
Ad. 23. Sprawozdanie z realizacji 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 Wolontariacie” w roku 2020.
Sprawozdanie omawiane było na posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma
pytanie do przedłożonej informacji?
Ad. 24. Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2016 -2020.
Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2016 -2020 omawiane było na
posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytame do przedłożonej informacji?
Ad. 24. Informacja na temat oceny zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.
Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok była omawiana na
posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie do przedłożonej informacji?
Ad. 25. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w roku 2020 (Sezon 2020/2021).
Informacja na temat na temat zimowego utrzymania dróg w roku 2020 (Sezon 2020/2021)
była omawiana na posiedzeniu komisji. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytame do
przedłożonej informacji?
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Ad. 16. Po wyczerpaniu porządku obrad dzisiejszego posiedzenia, Przewodniczący Rady
Gminy - Pan Ryszard Kontek ogłosił zamkniecie XXIV Sesji Rady Gminy w Chojnicach.
Ad. 17. Zakończenie obrad.
Podjęte uchwały i imienny wykaz głosowań, interpelacje oraz informacje międzysesyjne
stanowią odpowiednio załączniki do niniejszego protokołu.
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Protokół sporządziła:
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