Protokół nr XII/08
z XII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 lutego 2008 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.Pan Mateusz Kusznierewicz – jako przyszły inwestor
5. Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
6. Związki zawodowe.
7. Przedstawiciele Izby Rolniczej
8. Przedstawiciel Policji
9. Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego
10. Radni Powiatowi
11. Media
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4/ Podjęcie uchwały nr XII/187/08 w sprawie określenia obwodu szkolnego
Gimnazjum w Silnie.
5/ Podjęcie uchwały nr XII/188/08 w sprawie określenia obwodu szkolnego
Gimnazjum w Sławęcinie.
6/ Podjęcie uchwały nr XII/189/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek
szkolnych funkcjonujących w gminnych placówkach oświatowych.
7/ Podjęcie uchwały nr XII/190/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 64/19
i nr 64/21 obręb Kłodawa we wsi Powałki gmina Chojnice.
8/ Podjęcie uchwały nr XII/191/08 w sprawie zatwierdzenia porozumienia
dotyczącego zasad współpracy przy wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa tras
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rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach
programu Kaszubska Marszruta”.
9/ Podjęcie uchwały nr XII/192/08 w sprawie określenia trybu postępowania
o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizacje zadań publicznych innych
niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
10/ Podjęcie uchwały nr XII/193/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2008rok.
11/ Podjęcie uchwały nr XII/194/08 w sprawie udzielenia dotacji na remont
zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi,
gmina Chojnice.
12/ Podjęcie uchwały nr XII/195/08 w sprawie udzielenia dotacji na remont
zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem, gmina
Chojnice.
13/ Podjęcie uchwały nr XII/196/08 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady
i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2008 rok.
14/ Analiza wniosku w zakresie planowanej inwestycji p. Mateusza
Kusznierewicza w miejscowości Swornegacie.
15/ Podjęcie uchwały nr XII/197/08 w sprawie wykupu drogi położonej
w miejscowości Lichnowy.
16/ Podjęcie uchwały nr XII/198/08 w sprawie wykupu drogi położonej
w miejscowości Zbeniny.
17/ Podjęcie uchwały nr XII/199/08 w sprawie wykupu nieruchomości położonej
w miejscowości Chojniczki.
18/ Podjęcie uchwały nr XII/200/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali
mieszkalnych.
19/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
20/ Sprawy bieżące.
21/ Zakończenie obrad.
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
Obrady XII sesji Rady Gminy w Chojnicach prowadził Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Powitał wszystkich zebranych i stwierdził 100% obecność Radnych.
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b/ ustalenie sekretarza sesji
Radni ustalili, iż sekretarzem sesji będzie Pan Tadeusz Leszczyński – kolejny
z listy radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zaproponował Radnym przyjąć protokół
z poprzedniej sesji bez odczytania. Dodał, że był on do wglądu w Biurze Rady
i każdy zainteresowany mógł się z nim zapoznać.
Radni postanowili przyjąć protokół z poprzedniej sesji bez odczytania.
-jednogłośnieAd 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Zbigniew Nojman - poruszył sprawę podniesienia wynagrodzenia
pracownikom administracji oraz obsługi szkół (osobom sprzątającym i woźnym).
Proponował, aby zająć się tą sprawą w trybie pilnym. Stwierdził, że zbyt duże są
różnice w wynagrodzeniu między stażystą, a długoletnim pracownikiem. Nie może
tak być, aby otrzymywał on zaledwie 800 złotych na rękę.
Pan Jarosław Kurek – poruszył sprawę złego stanu drogi z Chojnic do
Chojniczek. Podał, że konserwacja drogi kończy się za laskiem miejskim.
Mówił również o konieczności zrobienia drogi na odcinku lasek miejski
-Chojniczki.
Zwrócił uwagę na konieczność remontowania nie tylko dróg gminnych, ale
utwardzania dróg wewnątrzosiedlowych, na co bez pomocy gminy sołectw nie stać.
Pan Andrzej Grala – mówił o bardzo złym stanie drogi 240.
Stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i naraża właścicieli
samochodów na poważne straty finansowe.
Ad 3/ Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt m.in. poinformował :
Są spore szanse na skrócenie okresu remontu budynku Urzędu Gminy nawet
o 3 m-ce. Pogoda bowiem sprzyja pracom budowlanym.
Samorządowcy Pawłówko-Lipienice wystąpili do Urzędu Gminy z prośbą, żeby
niektóre drogi zrobione na czas budowy obwodnicy pozostały jeszcze po jej
zakończeniu. Mamy wstępną obietnicę, że te drogi pozostaną.
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Wczoraj gościliśmy inwestorów z Holandii zainteresowanych budową pola
golfowego. Jako samorząd pokazywaliśmy im różne tereny. Co zrobią zobaczymy.
Nam jest obojętnie czy będą to tereny gminne, czy prywatne.
Przygotowujemy do sprzedaży nową partię działek (ostatnie w Chojniczkach),
pod lasem, kilometr od Charzykowa. Niedaleko zrekultywowanego wysypiska
śmieci. Planowana cena wywoławcza będzie wynosił 40 złotych plus wat.
Poprzednie sprzedawaliśmy o połowę taniej. Jest duże zainteresowanie tymi
działkami. Być może to był błąd, ze strony gminy, ze sprzedaliśmy tak dużo
działek od razu. Teraz wszyscy oczekują od nas szybkiego uzbrajania terenów.
W najbliższym czasie musimy podjąć decyzję na temat kształtu, działania
usprzętowienia Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie ma bowiem sensu, aby
wszystkie jednostki posiadały specjalistyczne samochody.
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XII/187/08 w sprawie określenia obwodu szkolnego
Gimnazjum w Silnie.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
Podjęła uchwałę nr XII/187/08
z dnia 6 lutego 2008 roku
- jednogłośnie–
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XII/188/08 w sprawie określenia obwodu szkolnego
Gimnazjum w Sławęcinie.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
Podjęła uchwałę nr XII/188/08
z dnia 6 lutego 2008 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XII/189/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek
szkolnych funkcjonujących w gminnych placówkach oświatowych.
Wójt – jest to jedna z ważniejszych uchwał dzisiejszej sesji.
Do tej pory z darmowego dożywiania w naszych szkołach korzystało 100%
dzieci. Wprowadziliśmy jeden z lepszych systemów. Potwierdzeniem tego było
otrzymanie I miejsca w Polsce za realizację dożywiania w szkołach.
Obecnie ustawodawca zabrania finansowania przez gminy.
Rada Gminy chce podnieść tak wysoko kryterium dochodowe, żeby dzieci,
które do tej pory korzystały z darmowego dożywiania w szkole nadal mogły to
robić. Uważa bowiem, że wieś nadal jest biedna i nie można dla paru groszy psuć
atmosfery w szkole. Niechaj koledzy z jednej klasy nadal potykają się w stołówce
szkolnej i regenerują swoje siły spożywając darmowa zupkę.
(Wymienione w projekcie uchwały 400% tj. do 1000 złotych na rodzinę. Do tej
kwoty chcielibyśmy jako gmina finansować dożywianie dzieciom).
Nasze intencje są dobre, miejmy nadzieję, ze uchwala ta nie zostanie
zakwestionowana przez Biuro Prawne Wojewody.
Zdaniem Edwarda Meyera – biurokrację należy upraszczać, dlatego zamiast
kompletowania stosu potwierdzeń dochodowości rodziców, zaproponował
wprowadzenie Oświadczeń pod którymi rodzice będą się podpisywali biorąc tym
samym za to odpowiedzialność.
Rada Gminy w Chojnicach
Podjęła uchwałę nr XII/189/08
z dnia 6 lutego 2008 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XII/190/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 64/19
i nr 64/21 obręb Kłodawa we wsi Powałki gmina Chojnice.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zapoznał Radnych z projektem uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
Podjęła uchwałę nr XII/190/08
z dnia 6 lutego 2008 roku

6

- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XII/191/08 w sprawie zatwierdzenia porozumienia
dotyczącego zasad współpracy przy wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa tras
rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach
programu Kaszubska Marszruta”.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
Podjęła uchwałę nr XII/191/08
z dnia 6 lutego 2008 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XII/192/08 w sprawie określenia trybu postępowania
o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizacje zadań publicznych innych
niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zapoznał Radnych z projektem uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
Podjęła uchwałę nr XII/192/08
z dnia 6 lutego 2008 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XII/193/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2008 rok.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
Podjęła uchwałę nr XII/193/08
z dnia 6 lutego 2008 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XII/194/08 w sprawie udzielenia dotacji na remont
zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi,
gmina Chojnice.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zapoznał Radnych z projektem uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
Podjęła uchwałę nr XII/194/08
z dnia 6 lutego 2008 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XII/195/08 w sprawie udzielenia dotacji na remont
zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem, gmina
Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
Podjęła uchwałę nr XII/195/08
z dnia 6 lutego 2008 roku
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- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XII/196/08 w sprawie przyjęcia planów pracy Rady
i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2008 rok.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zapoznał Radnych z projektem uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
Podjęła uchwałę nr XII/192/08
z dnia 6 lutego 2008 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 14/ Analiza wniosku w zakresie planowanej inwestycji p. Mateusza
Kusznierewicza w miejscowości Swornegacie.
Pan Wójt – termin dzisiejszej sesji został ustalony na prośbę Pana Mateusza
Kusznierewicza, którego gościmy na dzisiejszej sesji.
Pogratulował Wójt dostojnemu gościowi zajęcia I miejsca w Pucharze Świata
w klasie „Star”.
Przypomniał, że 4 lata temu Pan Mateusz Kusznierewicz kupił w
Swornegaciach wraz z małżonką 5,4 ha gruntu na wieczyste użytkowanie.
Został on zbyty w takiej formie, ponieważ jako włodarze gminy uważaliśmy, że
jest to najpiękniejszy teren w gminie Chojnice. W sporządzonej przez prawników
umowie zostały zawarte wszelkie zastrzeżenia. Miała na tym terenie w niedalekiej
przyszłości powstać wioska żeglarska.
Obecnie dużo mówi się na ten temat, jest wiele pomówień pod adresem Wójta,
padają pretensje i niesłuszne oskarżenia, iż Wójt nie szukał partnerów do realizacji
tego zamierzenia wśród miejscowych inwestorów. Wójt stanowczo zaprzeczył tym
informacją.
Następnie odczytał wniosek Pana Mateusza Kusznierewicza, które wpłynęło
do tut. Urzędu 28 grudnia 2007 roku. W którym to Pan Kusznierewicz zwraca się
z prośbą o sporządzenie w formie aktu notarialnego aneksu do umowy o oddanie
gruntu w użytkowanie wieczyste zawartej w dniu 9 stycznia 2004 roku przed
notariuszem Małgorzatą Żakowską, za rep. A nr 77/2004. Wnosi o zmianę § 5
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umowy nadając mu po słowach „zobowiązują się do wybudowania na
nieruchomości o której mowa w § 1:” następujące brzmienie:
„-budynku głównego (budynek socjalno-administracyjny i sala konferencyjna
z zapleczem kuchennym), domków mieszkalnych z miejscami noclegowymi dla 40
(czterdziestu) osób oraz przystani żeglarskiej w terminie do 01.05.2009 roku,
- budynku mieszkalnego z miejscami noclegowymi dla 200 osób z funkcjami SPA
oraz salami konferencyjnymi w terminie do 01.05.2011 roku.
- boiska do siatkówki oraz kortów tenisowych w terminie do 31.05.2011 roku.
Za rozpoczęcie budowy uważa się wykopanie fundamentów, a za jej zakończenie
stan surowy zamknięty wszystkich obiektów , które mają zostać wzniesione na
nieruchomości, o której mowa w § 1.”
W uzasadnieniu Pan Mateusz Kusznierewicz podaje, iż powyższa prośba
związana jest z wieloma wydarzeniami związanymi z jego osobą i obowiązkami,
które na siebie przyjąłem. Opóźnienie w realizacji tego projektu i budowy wioski
żeglarskiej miejscowości Swornegacie związane jest bezpośrednio z jego
przygotowaniami do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, które pochłaniają bardzo
wiele czasu. Wyjaśnia, iż kiedy w 2004 roku podpisywał akt notarialny przyjmując
na siebie zobowiązania dotyczące realizacji budowy tego ośrodka, liczył na pomoc
swojej byłej żony. Jednak po rozpadzie małżeństwa, samemu mimo szczerych
chęci i konieczności trenowania i uczestnictwa w regatach, nie udało mu się
wybudować ośrodka na czas.
W grudniowym wniosku Pan Kusznierewicz podaje, iż obecnie trwają
negocjacje prowadzone z inwestorem zainteresowanym realizacją inwestycji na
terenie w miejscowości Swornegacie. Inwestor swoje zaangażowanie uzależnia
m.in. od przedłużenia terminu inwestycji oraz nieznacznej zmiany jej zakresu.
Mając na uwadze powodzenie planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na
terenie gminy Chojnice, jak również zbliżający się upływ pierwotnych terminów
inwestycji wyznaczonych w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
wnioskodawca wnosi o rozpatrzenie sprawy w trybie pilnym.
Wójt - poinformował, iż wniosek Pana Mateusza Kusznierewicza był
przedmiotem analizy Kolegium Rady i Komisji Rady.
Powiedział, że należy dać szansę tak znanemu olimpijczykowi oraz Jego
wspólnikowi na zrealizowanie planowanych inwestycji do 1 maja 2009.
(rok opóźnienia).
Podkreślił, że nikt nie wątpi w to, iż Pan Mateusz Kusznierewicz jest człowiekiem
bardzo zajętym i zaangażowanym w sprawy sportowe.
Przypomniał, że planowana jest również inwestycja wybudowania do 2011 Hotelu
SPA.
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Sukces Pana Kusznierewicza (jeśli wybuduje te obiekty) będzie zdaniem Wójta
zarazem sukcesem Gminy Chojnice.
Nie chciałby Wójt, aby doszło do takiej sytuacji, że musielibyśmy jako gmina
odbierać te grunty Panu Kusznierewiczowi z powodu nie wywiązania się z umowy.
Pan Kusznierewicz – z sercem podchodzę do projektu budowy Przystani
Żeglarskiej w Swornegaciach. Myślę o tym każdego dnia. Marzeniem moim jest,
żeby to powstało. Przepraszam, że się do tej pory z tego nie wywiązałem. Jest mi
przykro. Nie lubi jednak przegrywać. Podchodzę do tej budowy jak do sportu.
Przez wiele miesięcy próbowałem różnych rzeczy, między innymi znalezienia
partnerów, którzy by mu pomogli w realizacji tego przedsięwzięcia. Teraz
spotkałem taką osobę, która podała mi dłoń. Proszę o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminów realizacji tej inwestycji. Jeśli uzyskam tę zgodę, będę miał
możliwość rozpoczęcia tej budowy. Termin ten nie jest dla mnie najkorzystniejszy,
ponieważ będę w tym czasie w Pekinie. Zajmie się tym jednak mój wspólnik, który
głównie prowadzi inwestycje za granicą. Jest to duży projekt i nie prosty.
Podchodzę do tego poważnie. Wiąże się to z dużymi pieniędzmi. Wierzę, że to się
uda. Nie lubię bowiem przegrywać. Widzę, że dziś jest szansa na sukces tego
przedsięwzięcia. Chciałby rozpocząć prace w lipcu tego roku, najpóźniej we
wrześniu, tak żeby być gotowym na lato 2009 roku. Tak jak przewiduje projekt.
Po 2009 roku prace będą realizowane dalej. Nie da się tego wszystkiego
wybudować w jednym roku.
Pan Ryszard Kontek - życzył Panu Kusznierewiczowi, żeby realizował zamiary
dotyczące powstania wioski w wyznaczonym terminie. Dużo dyskutuje się o tym
w miejscowości Swornegacie. Ludzie zastanawiają się tam nad jedną kwestią.
W miejscu, w którym ma powstać przystań jachtowa jest stosunkowo płytko, poza
tym nie ma tam dużych wiatrów. Pytał, czy to nie przeszkadza do realizowania
Przystani w tym miejscu?
Pan Kusznierewicz – przy przystani nie jest wskazane, żeby wiatry były zbyt
mocne. Jest to w sumie nieduże jezioro. Sądzę, że z wiatrami nie będzie problemu.
Problem może być z głębokością. Jednak przewiduje tam wprowadzić szkolenie
na łódkach miecznikowych i o małym zanurzeniu, którymi można wypłynąć
z mielizny.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał Stanowisko Rady Gminy.
/Załącznik do protokołu/
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Radni głosowali za przyjęciem ww. stanowiska
- jednogłośnie -

( 15 głosów „za” )

Pan Mateusz Kusznierewicz – dziękuję za kredyt zaufania, postaram się nie
zawieść.
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XII/197/08 w sprawie wykupu drogi położonej
w miejscowości Lichnowy.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
Podjęła uchwałę nr XII/197/08
z dnia 6 lutego 2008 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XII/198/08 w sprawie wykupu drogi położonej
w miejscowości Zbeniny.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zapoznał Radnych z projektem uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
Podjęła uchwałę nr XII/198/08
z dnia 6 lutego 2008 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XII/199/08 w sprawie wykupu nieruchomości
położonej w miejscowości Chojniczki.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
Podjęła uchwałę nr XII/199/08
z dnia 6 lutego 2008 roku
- przy jednym głosie „wstrzymującym się”
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XII/200/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokali mieszkalnych.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zapoznał Radnych z projektem uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
Podjęła uchwałę nr XII/200/08
z dnia 6 lutego 2008 roku
- jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 19/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Pan Wójt odpowiedział Panu Nojmanowi, iż sprawą płac dla pracowników
obsługujących oświatę prawdopodobnie trzeba będzie się zająć w najbliższym,
czasie. Temat został zaledwie zasygnalizowany na posiedzeniu Komisji Oświaty,
która odbyła się przed dzisiejszą sesją. Niedawno podniesione zostały
wynagrodzenia dla Kierowców GIMBUS-ów do kwoty 2.200 (brutto).
Przyznał, że to prawda, iż osoby te zarabiają niewiele, ale z drugiej strony, dzisiaj
o tym ile kto zarabia decyduje rynek pracy.
Odnośnie drogi Chojniczki, stwierdził, iż nie może być takiej sytuacji, aby
łatanie dziur na drodze kończyło się za laskiem miejskim. Zadeklarował, że będzie
rozmawiał na ten temat z dyrekcją Rejonu Dróg.
Natomiast odnośnie dróg osiedlowych stanowisko Kolegium Rady jest takie,
iż o ile w danej miejscowości są drogi przejezdne, a mimo to dodatkowo sołectwo
ma ambicję tworzenia dróg osiedlowych, to musi przeznaczyć na to zadanie 25%
środków sołeckich.
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