Protokół Nr X/2007
z X sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 grudnia 2007 roku
Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 14-tej.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli :
1/ Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
2/ Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy
3/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
4/ Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy w Chojnicach.
5/ Pan mgr inż. Arkadiusz Weder – Prezes Spółki GZGK
5/ Radca Prawny
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 X/150/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Gminy Miejskiej Chojnice.
4/ Podjęcie uchwały nr X/151/07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
finansowego dotyczącego realizacji obowiązkowych zadań gminy w zakresie
gospodarki odpadami.
5/ Podjęcie uchwały nr X/152/07 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki
zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Chojnicach.
6/ Podjęcie uchwały nr X/153/07 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej Spółki Gminy Chojnice
działającej pod firmą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.
7/ Podjęcie uchwały nr X/154/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na rok 2008.
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8/ Podjęcie uchwały nr X/155/07 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
dla działki zabudowanej położonej w miejscowości Silno.
9/ Podjęcie uchwały nr X/156/07 w sprawie wykupu nieruchomości położonej
w miejscowości Lichnowy.
10/ Podjęcie uchwały nr X/157/07 w sprawie przekazania w formie darowizny
działki niezabudowanej w miejscowości Charzykowy.
11/ Podjecie uchwały nr X/158/07 w sprawie sprzedaży przetargowej działki
niezabudowanej położonej w miejscowości Nieżychowice.
12/ Podjęcie uchwały nr X/159/07 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
13/ Podjęcie uchwały nr X/160/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki
proceduralnej opłaty adiacenckiej naliczonej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
14/ Podjęcie uchwały nr X/161/07 w sprawie zawarcia Porozumienia między
gminami : Brusy, Chojnice, miastem Chojnice, miastem i gminą Czersk,
Człuchów, Konarzyny.
15/ Podjęcie uchwały Nr X/162/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007
rok.
16/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
17/ Sprawy bieżące.
18/ Zakończenie obrad.
Przebieg obrad :
1/ Sprawy porządkowe.
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Stelmaszyk, stwierdzając 100% qurum.
Serdecznie powitał Panie i Panów radnych oraz Wójta Gminy – Pana
Zbigniewa Szczepańskiego.
Poinformował, iż jest to sesja ponadplanowa, zwołana w trybie pilnym, mająca
charakter roboczy. W związku z tym nie biorą w niej udziału wszyscy dyrektorzy
wydziałów Urzędu Gminy oraz sołtysi. Powodem jej zwołania jest konieczność
podpisania porozumienia międzygminnym w sprawie utworzenia Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Koszty przygotowania
i sporządzenia dokumentacji pokrywają uczestnicy porozumienia proporcjonalnie
do liczby mieszkańców. Szacunkowy koszt przygotowania dokumentacji
niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego dla wszystkich gmin objętych
porozumieniem wynosi 300.000 złotych, natomiast przygotowanie dokumentacji
technicznej wynosi 500.000 złotych. Razem 800.000 złotych.
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Udział Gminy w tym zadaniu wynosi 17,5% czyli około 140.000 złotych.
Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na rok 2008 wymaga zgody Rady Gminy.
Ponieważ porozumienie pomiędzy samorządami ma być podpisane w połowie
grudnia należało zwołać sesję w trybie pilnym ponadplanowym.
Sesję budżetową, jednocześnie ostatnią w tym roku planujemy odbyć 28 grudnia br.
Ponadto dokumentacja wraz z uchwałami samorządów jest niezbędna do złożenia
wniosku aplikacyjnego o środki unijne.
Ta sama sytuacja dotyczy wykonania zadania pod nazwa „Budowa kanalizacji
sanitarnej z przepompownią ścieków dla ul. Angowickiej w miejscowości
Lichnowy”. Prezes Zarządu spółki z o.o. GZGK zwrócił się o poręczenie przez
gminę zaciągniętej pożyczki na ww. zadanie. Ponadto są projekty uchwał
w sprawie zmian w budżecie gminy oraz sprzedaży nieruchomości.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem sesji został Pan Tadeusz Kujawski – kolejny z listy radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjąć protokół z poprzedniej sesji
bez odczytania.
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zgłosił problem złego przejazdu w kierunku
Angowice-Ogorzeliny.
Ad 3/ Podjęcie uchwały nr X/150/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Gminy Miejskiej Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/150/07
z dnia 10 grudnia 2007 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 4/ Podjęcie uchwały nr X/151/07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
finansowego dotyczącego realizacji obowiązkowych zadań gminy w zakresie
gospodarki odpadami.
Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z projektem uchwały
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/151/07
z dnia 10 grudnia 2007 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr X/152/07 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki
zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Chojnicach.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/152/07
z dnia 10 grudnia 2007 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr X/153/07 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej Spółki Gminy Chojnice
działającej pod firmą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Chojnicach.
Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z projektem uchwały
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/153/07
z dnia 10 grudnia 2007 roku
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-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr X/154/07 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2008.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/154/07
z dnia 10 grudnia 2007 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr X/155/07 w sprawie ustanowienia służebności
gruntowej dla działki zabudowanej położonej w miejscowości Silno.
Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z projektem uchwały
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/155/07
z dnia 10 grudnia 2007 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr X/156/07 w sprawie wykupu nieruchomości
położonej
w miejscowości Lichnowy.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/156/07
z dnia 10 grudnia 2007 roku
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-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr X/157/07 w sprawie przekazania w formie
darowizny działki niezabudowanej w miejscowości Charzykowy.
Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z projektem uchwały
Pan Kujawski - stwierdził, iż w Charzykowach jest trudna sytuacja jeśli chodzi
o miejsca parkingowe. Uważał, że część działki, którą w projekcie uchwały
zamierza się przeznaczyć jako darowiznę dla Parafii na powiększenie cmentarza
należałoby przeznaczyć na parking.
Pan Wacław Górny – uważał, że ważniejszy w Charzykowach jest parking za LKSem.
Pan Zdzisław Stormann- nie widzi w Charzykowach potencjalnych miejsc na
tworzenie nowego cmentarza. Dlatego uważa, że dobrze jest lepiej pomyśleć
o powiększeniu już istniejącego cmentarza niż w przyszłości o urządzaniu
kolejnego.
Pan Edward Meyer – poparł stanowisko swojego poprzednika stwierdzając, że
tworzenie cmentarzy należy do zadań własnych gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/157/07
z dnia 10 grudnia 2007 roku
- 14 głosami „za”
i 1 głosem „wstrzymującym”
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
11/ Podjecie uchwały nr X/158/07 w sprawie sprzedaży przetargowej działki
niezabudowanej położonej w miejscowości Nieżychowice.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk
Rada Gminy w Chojnicach
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podjęła uchwałę nr X/158/07
z dnia 10 grudnia 2007 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr X/159/07 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu
mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z projektem uchwały
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/159/07
z dnia 10 grudnia 2007 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr X/160/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki
proceduralnej opłaty adiacenckiej naliczonej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/160/07
z dnia 10 grudnia 2007 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr X/161/07 w sprawie zawarcia Porozumienia między
gminami : Brusy, Chojnice, miastem Chojnice, miastem i gminą Czersk,
Człuchów, Konarzyny.
Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z projektem uchwały

8

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/161/07
z dnia 10 grudnia 2007 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad 15/ Podjęcie uchwały Nr X/162/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2007 rok.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/162/07
z dnia 10 grudnia 2007 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 16/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Pan Wójt - zobowiązał się wyjaśnić problem złej przejezdności zgłoszony
przez Radnego Kujawskiego.
Ad 17/ Sprawy bieżące.
Pan Edward Meyer – przedstawił pismo Marszałka Województwa Pomorskiego
nr DAK.05.52-46/07 z dnia 12.10.2007 r. w sprawie Dzierżawców domków
letniskowych w Charzykowach dotyczące skargi na działania Wójta Gminy
Chojnice, związane z planami likwidacji działek letniskowych w Charzykowach.
Następnie omówił stan prawny dotyczący dzierżawy, jak również przedstawił
procedurę uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki
zwracając uwagę na konieczność uporządkowania organizacji ruchu drogowego w
tym rejonie. Biorąc pod uwagę powstanie kompleksu promenady spaceroworowerowej i przystani dla jachtów oddanych do użytku w bieżącym roku
powołując się na protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 7 grudnia 2007 roku
wnioskował o uznanie skargi na Wójta Gminy jako bezzasadnej.
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Radca prawny dodał, że skarga ta na dzień dzisiejszy jest przedwczesna, gdyż
dopiero rozpoczęto formułę opracowania planu.
Następnie odczytał projekt uchwały Nr X/163/07 w sprawie rozpatrzenia
skargi dzierżawców domków letniskowych w Charzykowach.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/163/07
z dnia 10 grudnia 2007 roku
-jednogłośnie-

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, nr
X/164/07, którego Radni nie otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi, w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania finansowego dot. modernizacji budynku Urzędu Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr X/164/07
z dnia 10 grudnia 2007 roku
-jednogłośnie-

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
18/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Sesji zakończono.

