Protokół XLII/2006
XLII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 lipca 2006 r.
Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 11.10 w sali nr 16
Urzędu Gminy w Chojnicach.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy Chojnice – zgodnie z załączoną
listą obecności.
Poza tym obecni byli :
1/ Pan Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
2/ Pani Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy
3/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
4/ Pani Krystyna Kijek – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
5/ Pan Edward Meyer – Radca Prawny
6/ Pan Zdzisław Stormann – Dyrektor Wydziału Budownictwa i Planowania
Przestrzennego
7/ Pan Andrzej Brunka – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami
Obrady sesji otworzył Pan Przewodniczący Rady Gminy – pan Wacław
Górny, który powitał wszystkich zebranych oraz Wójta Gminy – Zbigniewa
Szczepańskiego – gospodarza gminy. Następnie zaznaczył, że dzisiejsza sesja
jest ponadplanowa i została zwołana w trybie pilnym. Ma ona charakter
roboczy, w związku z tym odbywa się jedynie w obecności Radnych, czyli bez
udziału sołtysów oraz innych osób, które zwykle zapraszamy na obrady Rady
Gminy. Z uwagi na naglący termin obrady nie były poprzedzone posiedzeniami
komisji.
Wyjaśnił, iż w związku z rozstrzygniętym przetargiem na wykonanie zadania
pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klawkowo”, które
jest inwestycją dwuletnią zaplanowana na lata 2006-2007, zachodzi potrzeba
podpisania umowy na budowę tego obiektu. Z uwagi na to, że zaplata za
wykonanie tego zadania zostanie dokonana w 2007 roku zachodzi konieczność
podjęcia uchwały w tym zakresie.
Ta sama sytuacja dotyczy wykonania zadania pod nazwą „Budowa promenady
spacerowo-rowerowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz
modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Charzykowy”.
Wobec powyższego należy podjąć kilka uchwal towarzyszącym tym projektom.
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Następnie przedstawił zebranym porządek obrad :
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/ Podjęcie uchwały nr XLII/542/2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
dotyczącego wykonania zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Klawkowo”.
4/ Podjęcie uchwały nr XLII/543/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Klawkowo”.
5/ Podjęcie uchwały nr XLII/544/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu
komercyjnego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Klawkowo”.
6/ Podjęcie uchwały nr XLII/545/2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
dotyczącego wykonania zadania p.n. „Budowa promenady spaceroworowerowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja
istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Charzykowy.
7/ Podjęcie uchwały nr XLII/546/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2006 r.
8/ Podjęcie uchwały nr XLII/547/2006 w sprawie zmiany uchwały
Nr XIX/264/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24.06.2004 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
9/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje .
10/ Sprawy bieżące.
11/ Zakończenie obrad.
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
Przewodniczący Rady poinformował, że na 15 Radnych wg listy obecności na
dzisiejszej sesji obecnych jest 14.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem sesji zgodnie z Regulaminem Pracy Rady Gminy w Chojnicach
został Pan Jarosław Syper.
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c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Prowadzący obrady stwierdził, iż protokół z poprzedniej sesji jest zgodny
z jej przebiegiem. Był on dostępny w Biurze Rady w okresie międzysesyjnym
i każdy z zainteresowanych Radnych miał możliwość zapoznania się z jego
treścią.
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Dominik Stoltmann pytał, kto jest właścicielem jezior w Swornegaciach.
Pan Dominik Stoltmann zgłosił problem brudnej wody w rzece Zbrzyca.
Ad 3/ Podjęcie uchwały nr XLII/542/2006 w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania dotyczącego wykonania zadania p.n. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Klawkowo”.
Wójt - poinformował, iż o pół roku później powstanie wodociąg
i kanalizacja sanitarna w Klawkowie. Firma Ekomel ma kłopot z zapewnieniem
frontu robót, a gmina musiała wysupłać więcej pieniędzy na to zadanie.
Zakładaliśmy znacznie skromniejszy koszt tej inwestycji. Tymczasem będzie
ona o 1 mln. złotych droższa. Dlatego zmuszeni jesteśmy zasięgnąć pożyczkę
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Roboty potrwają dwa lata, w tym roku powstanie wodociąg i część kanalizacji
ciśnieniowej. Powstanie 1.762 m sieci wodociągowej, 282 m przyłączy
wodociągowych, 2184 m kanalizacji sanitarnej, 463 m przyłączy
kanalizacyjnych, 2993 m kanalizacyjnych przewodów tłocznych oraz
przepompownia ścieków.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLII/542/2006
z dnia 28 lipca 2006 roku
-jednogłośnie–

(14 głosami „za”)

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu/.
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Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XLII/543/2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Klawkowo”.
Rada Gminy w Chojnicach
Pani Skarbnik – 24 listopada 2005 roku została podjęta uchwała na
zaciągniecie zobowiązania finansowego w kwocie 750.000 złotych. Wówczas
wartość kosztorysowa wynosiła 1,5 mln. złotych. W związku z tym należy
unieważnić poprzednią uchwałę i wprowadzić nową. Będą dwie transze
pożyczki na to zadanie.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLII/543/2006
z dnia 28 lipca 2006 roku
-jednogłośnie–

(13 głosami „za”)

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu/.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XLII/544/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu
komercyjnego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Klawkowo”.
Pani Skarbnik Gminy - poinformowała, iż zaciągniętą pożyczkę na to
zadanie zamieniamy na kredyt komercyjny.
Następnie Pani Skarbnik zapoznała radnych z montażem finansowym na to
zadanie.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLII/544/2006
z dnia 28 lipca 2006 roku
-jednogłośnie-

(13 głosami „za”)

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XLII/545/2006 w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania dotyczącego wykonania zadania p.n. „Budowa promenady
spacerowo-rowerowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz
modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Charzykowy.
Wójt poinformował, że została już podpisana przez Wojewodę umowa na
dofinansowanie promenady w Charzykowach. Przypomniał, iż promenada
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w Charzykowach nie załapała się na wsparcie unijne, ale po wspólnej wizycie
Wójta i Burmistrza w Gdańsku udało się wynegocjować pieniądze z kontraktu
wojewódzkiego. Ma Wójt tę satysfakcje, że troszkę pieniędzy na to zadanie
wywalczyliśmy. Na pierwszy etap otrzymamy 1.270 tyś. zł.
To oznacza, że niezależnie jaka będzie przyszła władza roboty będą
kontynuowane.
Natomiast budową ciągu dla pieszych i dla rowerzystów zajmie się firma
Pana Janusza Richtera z Borowego Młyna, zaś robotami wodno-knalizacyjnymi
–Firma Instal z Chojnic. Promenada powstanie na odcinku ok. 3 km., trzeba
będzie na nią 1,2 ha polbruku. Oprócz tego będą tam stylowe lampy, ławeczki
i przebieralnie. Całość ma kosztować ok. 5 mln. zł. i będzie gotowa za rok.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLII/545/2006
z dnia 28 lipca 2006 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu/.
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XLII/546/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2006 r.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLII/546/2006
z dnia 28 lipca 2006 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XLII/547/2006 w sprawie zmiany uchwały
Nr XIX/264/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24.06.2004 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XLII/547/2006
z dnia 28 lipca 2006 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – (14 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu/.
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Wójt - poinformował, że proces inwestycyjny w gminie przebiega bez
zakłóceń.
Sprzedajemy dużo ziemi w Topoli, natomiast inwestycji jeszcze nie widać.
Dodał, iż firma Ekomel wygrała przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej i
wodociągu w Klawkowie. Inwestycję tę skalkulowano na ponad 3 mln. złotych.
Konkurowały o to zadanie firmy Ekomek i Instal, wygrała pierwsza z firm.
Trzeba było ubiegać się nie o 300 tyś. zł. wsparcia z WFOŚ, ale o 900 tys. zł.
Jeszcze trochę brakuje, ale Wójt jest dobrej myśli. Uważa, że jeśli działki
w Chojniczkach będą nadal szły jak ciepłe bułeczki, to sobie poradzimy.
Wyjaśnił, iż Gmina doprowadzi linię oświetleniową na osiedlu
w Chojniczkach. Na ulicy św. Huberta stanie 10 lamp. Ich koszt to 60 tys. zł,
wszystko sfinansuje gmina. Jeszcze nie wiadomo, kiedy lampy się pojawią, ale
na pewno w tym roku.
Ad 9/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje .
Pan Wójt – jeziora są własnością Skarbu Państwa. Pan Sosiński jedynie
wydzierżawia rybostan.
Pan Wójt – wyjaśnił, że obecny stan zanieczyszczenia wody jest
efektem utrzymujących się nadmiernie wysokich temperatur powietrza.
Woda jest zielona, ponieważ gnije roślinność.
Ad 10/ Sprawy bieżące.
Pan Edward Meyer – nawiązał do uchwały Nr XLVI/410/06 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej na rzecz gminy Chojnice, jak również pisma Pana
Burmistrza z dnia 21 lipca 2006 roku skierowanego do Wójta Gminy Chojnice.
Radca prawny wyjaśnił, iż miasto Chojnice otrzymało w darze od PZU
w Warszawie skuter wodny, który następnie postanowiło przekazać na okres 15
lat WOPR Charzykowy. Niestety sprawa ta nie była uzgadniana wcześniej ani
z Panem Wójtem, ani Przewodniczącym Rady Gminy.
Radca prawny wyjaśnił, że w umowie przekazania jest wiele zapisów, z których
musiałaby się wywiązać gmina m.in. dotyczące ubezpieczenia i garażowania
sprzętu, co pociąga za sobą spore nakłady finansowe. Rada Gminy oczywiście
mogłaby przyjąć ten sprzęt, ale na tych samych zasadach, na jakich został on
przekazany miastu. Gdyby Rada Gminy zdecydowała się na takie rozwiązanie
wymagana jest uchwała. Natomiast w przypadku odmowy przyjęcia sprzętu
wystarczy stanowisko Rady w tej sprawie.
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Rada Gminy Chojnice na sesji Rady Gminy nie wyraziła zgody na przyjęcie
proponowanej pomocy rzeczowej ze względu na warunki podane
w Porozumieniu stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej.
Zapisy zawarte w projekcie niniejszego porozumienia są zdaniem Rady Gminy
nie do przyjęcia, szczególnie te zawarte w § 3 ust. 1 § 5 i w § 7.
Zapisy w powyższych paragrafach są zdaniem tut. Rady zbyt daleko idące jako
zobowiązania
do
zrealizowania
przez
Gminę
Chojnice.
Rada Gminy wyraziła pogląd, że może przyjąć powyższą pomoc rzeczową, ale
na takich samych warunkach, jakie zostały ustalone w umowie BKKiM/14/2006
z dnia 3 czerwca br. pomiędzy PZU życie S.A., a Miastem Chojnice.
Powyższe stanowisko Rady Gminy w Chojnicach zostało przyjęte przez
Radnych
- jednogłośnieNastępnie Wójt gminy Chojnice odczytał protest przeciwko skuterom na
Jeziorze Charzykowskim, a zaraz po nim pismo miłośników motorowych
sportów wodnych.
Przeciwnicy skuterów podnosili problem zagrożenia młodych ludzi
ćwiczących na żaglówkach i wskazywali na przypadki uszkodzenia sprzętu.
Utyskiwali na hałas i na zakłócenie wędkowania oraz na zanieczyszczenie
środowiska.
Zwolennicy z kolei przypominali, że Charzykowy, to nie tylko cisza
i ochrona środowiska, ale także turystyka i związane z nią atrakcje. Wskazywali
na Mazury, gdzie robi się wszystko, by przyciągnąć turystów i pieniądze.
Padały w ich liście mocne słowa, o próbie zawłaszczenia jeziora przez żeglarzy.
Rada Gminy z tematem się zapoznała i postanowiła skonsultować go
z radą sołecką Charzyków.
Na obecnym etapie samorząd nie podjął żadnych działań, ponieważ zdaniem
Radnych incydentalne wybryki nie powinny decydować o tym, kto i na czym
może pływać po jeziorze. Należy obserwować zachowania motorowodniaków
i reagować dopiero w wymagających interwencji poczynaniach. Stwierdził, że
na złą opinię i nieprzychylność mieszkańców pracują przede wszystkim
przyjezdni, którzy niejednokrotnie byli sprawcami chuligańskich wybryków na
jeziorze, ale od tego przecież jest policja.
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Ad 11/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował
Radnym za udział w dzisiejszych obradach. Następnie podał do wiadomości, iż
następną sesję roboczą Rada Gminy zgodnie z planem odbędzie w miesiącu
wrześniu.
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