Protokół nr XV/2008
XV Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 czerwca 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 Marek Hackert – Chojnickie WOPR
5.Pan Remigiusz Kosmalski – Chojnickie WOPR
6.Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
7.Związki zawodowe.
8. Przedstawiciele Izby Rolniczej
9. Przedstawiciel Policji
10. Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego
11. Radni Powiatowi
121. 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 z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4/ Informacja o stanie przygotowania gminy Chojnice do sezonu
turystycznego.
5/ Podjęcie uchwały nr XV/233/08 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Angowice.
6/ Podjęcie uchwały nr XV/234/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej działek
niezabudowanych położonych w miejscowości Ogorzeliny.
7/ Podjęcie uchwały nr XV/235/08 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Nowa Cerkiew.

2

8/ Podjęcie uchwały nr XV/236/08 w sprawie przystąpienia Gminy Chojnice
do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Moja przyszłość-aktywność”
w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny.
9/ Podjęcie uchwały nr XV/237/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju
Miejscowości Ciechocin.
10/ Podjęcie uchwały nr XV/238/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dotyczącej emisji na antenie stacji radiowej usług reklamowych przez
Radio RCH PLUS na okres przekraczający rok budżetowy.
11/ Podjecie uchwały nr XV/239/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008
rok.
12/ Podjęcie uchwały nr XV/240/08 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Pawłówko.
13/ Podjęcie uchwały nr XV/241/08 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Nowa Cerkiew.
14/ Podjęcie uchwały nr XV/242/08 w sprawie sprzedaży przetargowej działki
niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
15/ Podjęcie uchwały nr XV/243/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Lichnowy.
16/Podjęcie uchwały nr XV/244/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali
mieszkalnych.
17/ Podjęcie uchwały nr XV/245/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działki położonej w miejscowości Charzykowy.
18/ Podjęcie uchwały nr XV/246/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej działki
położonej w miejscowości Charzykowy.
19/ Podjęcie uchwały nr XV/247/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej działki
położonej w miejscowości Charzykowy.
20/ Podjęcie uchwały nr XV/248/08 w sprawie odpłatnego przeniesienia
własności działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
21/ Podjęcie uchwały nr XV/249/08 w sprawie darowizny na rzecz Gminy
Chojnice działki położonej w miejscowości Swornegacie.
22/ Podjęcie uchwały nr XV/250/08 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Nieżychowice.
23/ Podjęcie uchwały nr XV/251/08 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Charzykowy.
24/ Podjęcie uchwały nr XV/252/08 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Charzykowy.
25/ Podjęcie uchwały nr XV/253/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Chojnice.
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26/ Podjęcie uchwały nr XV/254/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Chojnice.
27/ Podjęcie uchwały nr XV/255/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu Charzykowy w gminie Chojnice.
28/ Podjęcie uchwały nr XV/256/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi
działek nr 451/3, nr 175/5, nr 175/6 i nr 175/7 oraz części działki nr 173/6 obręb
Charzykowy i obręb Chojniczki gm. Chojnice.
29/ Podjęcie uchwały nr XV/257/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek
nr 224/13 i nr 229/1 w obrębie geodezyjnym Lichnowy gm. Chojnice.
30/ Podjęcie uchwały nr XV/258/08 w sprawie ustalenia zobowiązania w formie
weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej
realizacji umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Cerkwi”.
31/ Podjęcie uchwały nr XV/259/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Wójta Gminy.
32/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
33/ Sprawy bieżące.
34/ Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy podkreślił, że porządek obrad wraz
z materiałami otrzymali szanowni państwo na 7 dni przed sesją.
Pan Franciszek Borzych – Przewodniczący Komisji Rolnictwa wniósł, aby
powyższy porządek obrad poszerzyć o Stanowisko Rady Gminy odnośnie
panującej na naszym terenie suszy.
Radni do powyższego wniosku ustosunkowali się pozytywnie
- jednogłośnie-
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Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
Obrady XV Sesji Rady Gminy prowadził Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Powitał wszystkich zebranych i stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 Radnych,
czyli wymagane quorum.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem sesji zgodnie z regulaminem pracy Rady został kolejny z listy
Radnych - Pan Tadeusz Leszczyński, kolejny z listy Radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby protokół z poprzedniej sesji przyjąć
bez odczytania.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XIV/2008
z dnia 23 maja 2008 roku
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Informację z działalności Wójta Gminy przedstawił Wójt Gminy Chojnice
- Pan Zbigniew Szczepański.
(Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 4/ Informacja o stanie przygotowania gminy Chojnice do sezonu
turystycznego.
Ww. informację przedstawiła Pani Ewa Cisewska - pełniąca obowiązki
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chojncach.
Wspomniała, m.in., iż przygotowując się do sezonu turystycznego konieczne
było przeprowadzenie remontów i modernizacji obiektów Gminnego Ośrodka
Kultury w Chojnicach obleganych w sezonie letnim. Gruntownej modernizacji
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doczekał się amfiteatr letni w Swornegaciach, natomiast amfiteatr w
Charzykowach został „odświeżony”. Do użytku oddano również
nowowybudowane boisko sportowe w Moszczenicy, na płycie którego po raz
pierwszy rozegrano w dniu 14 czerwca 2008 roku Puchar Wójta Gminy w Piłce
Nożnej. Kończą się prace przy budowie boiska sportowego w miejscowości
Ciechocin, a nowego boiska do piłki plażowej doczekały się Charzykowy.
Sezon imprez artystyczno-promocyjnych na scenie Amfiteatru
w Charzykowach przeplatać się będzie w tym roku z wieloma imprezami
sportowo-rekreacyjnymi na charzykowskiej plaży.
Rozpoczniemy od otwarcia sezonu koncertem oraz Mistrzostwami Gminy Chojnice
w Piłce Nożnej Plażowej.
Bardzo atrakcyjnie zapowiadają się również sztandarowe festiwale, tj.
XI Festiwal Piosenki Żeglarskiej oraz Międzynarodowy Festiwal Folkloru.
Dla zwolenników aktywnych form wypoczynku Gminny Ośrodek Kultury
w Chojnicach proponuje udział w Otwartych Regatach Żeglarskich o Błękitną
Wstęgę.
Dla mieszkańców pozostałych miejscowości Gminny Ośrodek Kultury
założył organizację wielu festynów, wyjazdów i imprez na bazie swoich placówek.
Godziny otwarcia placówek zostały dopasowane do oferty wakacyjnej.
Kolejna oferta dla mieszkańców Gminy Chojnice jest organizowany już po
raz drugi biwak integracyjno-profilaktyczny dla około 200 dzieci uczęszczających
na zajęcia profilaktyczne w placówkach GOK. Zasady udziału w biwaku zostały
zaprezentowane dzieciom już na początku roku i są formą nagrody za aktywny
udział w zajęciach.
Następnie przewodniczący Rady poprosił o zajęcie głosu przedstawiciela
WOPR-u.
Pan Remigiusz Kosmalski – poinformował, że w trosce o bezpieczeństwo na
wodach, wspólnie z Policją zabezpieczają większość regat na Jeziorze
Charzykowskim i Karsińskim. Mają do dyspozycji dwie motorówki i skuter.
Zwrócił uwagę, ze bardzo zwiększył się ruch na Jeziorze Charzykowskim.
Przybyło żaglówek. Większość pływających jest zdyscyplinowana i reaguje na
pouczenia. Jako WOPR mogą prowadzić jedynie interwencje, od udzielania
mandatów jest Policja.
W tym roku przeprowadzili już dwa kursy na stopień sternika motorowodnego
oraz na młodszego ratownika wodnego. Borykają się bowiem z problemami
kadrowymi. Sporo ratowników wyjeżdża za granicę i pracuje tam za znacznie
większe pieniądze.
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Jeśli chodzi o finanse, to gmina pokrywa większość wydatków, za co
podziękował.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XV/233/08 w sprawie wykupu działki położnej
w miejscowości Angowice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/233/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- jednogłośnie–

/14 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XV/234/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działek niezabudowanych położonych w miejscowości Ogorzeliny.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/234/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku /14 głosów „za”/
- jednogłośnie–
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XV/235/08 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Nowa Cerkiew.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/235/08
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z dnia 27 czerwca 2008 roku
- jednogłośnie–

/14 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XV/236/08 w sprawie przystąpienia Gminy Chojnice
do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Moja przyszłość-aktywność”
w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/236/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- jednogłośnie–

/14 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XV/237/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju
Miejscowości Ciechocin.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/237/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- jednogłośnie–

/14 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XV/238/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dotyczącej emisji na antenie stacji radiowej usług reklamowych przez
Radio RCH PLUS na okres przekraczający rok budżetowy.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/238/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- jednogłośnie–

/14 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 11/ Podjecie uchwały nr XV/239/08 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 Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/239/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /14 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XV/240/08 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Pawłówko.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/240/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e – /14 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XV/241/08 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Nowa Cerkiew.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/241/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /14 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XV/242/08 w sprawie sprzedaży przetargowej działki
niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/242/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- jednogłośnie–

/14 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad15/ Podjęcie uchwały nr XV/243/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Lichnowy.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/243/08
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z dnia 27 czerwca 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /14 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XV/244/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokali mieszkalnych.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/244/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /14 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XV/245/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działki położonej w miejscowości Charzykowy.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/245/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- jednogłośnie–
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

/14 głosów „za”/

11

Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XV/246/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działki położonej w miejscowości Charzykowy.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/246/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- jednogłośnie–

/14 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XV/247/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działki położonej w miejscowości Charzykowy.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/247/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /14 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XV/248/08 w sprawie odpłatnego przeniesienia
własności działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/248/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- jednogłośnie–

/14 głosów „za”/
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XV/249/08 w sprawie darowizny na rzecz Gminy
Chojnice działki położonej w miejscowości Swornegacie.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/249/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- jednogłośnie–

/14 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 22/ Podjęcie uchwały nr XV/250/08 w sprawie wykupu działki położonej
w miejscowości Nieżychowice.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/250/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /14 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 23/ Podjęcie uchwały nr XV/251/08 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Charzykowy.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/251/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /14 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 24/ Podjęcie uchwały nr XV/252/08 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Charzykowy.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/252/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- jednogłośnie–

/14 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 25/ Podjęcie uchwały nr XV/253/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/253/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
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- jednogłośnie–

/14 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 26/ Podjęcie uchwały nr XV/254/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/254/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /14 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 27/ Podjęcie uchwały nr XV/255/08 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Charzykowy w gminie
Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/255/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /14 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 28/ Podjęcie uchwały nr XV/256/08 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową
i usługi działek nr 451/3, nr 175/5, nr 175/6 i nr 175/7 oraz części działki nr 173/6
obręb Charzykowy i obręb Chojniczki gm. Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/256/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /14 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 29/ Podjęcie uchwały nr XV/257/08 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
części działek nr 224/13 i nr 229/1 w obrębie geodezyjnym Lichnowy gm.
Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/257/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /14 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 30/ Podjęcie uchwały nr XV/258/08 w sprawie ustalenia zobowiązania
w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia
prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Cerkwi”.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
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Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnice
podjęła uchwałę nr XV/256/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – /14 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 31/ Podjęcie uchwały nr XV/259/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia
dla Wójta Gminy.
Pan Edward Meyer – poinformował, że do projektu uchwały wkradł się błąd.
W paragrafie 3 projektu uchwały zamiast od miesiąca stycznia 2008 zapisano
od miesiąca lipca 2008 roku.
Prosił, aby Rada głosowała już poprawiony projekt uchwały, ponieważ
w przeciwnym wypadku mogłoby być to powodem uchylenia projektu uchwały
przez nadzór Wojewody.
Wójt – wspomniał, że jest to dla niego niezręczna sytuacja, ponieważ zgodnie
z uchwalą otrzyma poprawione wynagrodzenie już od stycznia, natomiast pozostali
pracownicy Urzędu dopiero od września 2008 roku.
Proponował, żeby pozostawić zapis od lipca 2008 tak jak początkowo było
zapisane w projekcie uchwały.
Pan Edward Meyer – wyjaśnił, że taki jest stan prawny i niewiele możemy tutaj
zmienić.
Przewodniczący Rady w pierwszej kolejności zaproponował przegłosować
poprawkę do uchwały polegająca na zamianie w paragrafie 3 miesiąca lipca na
miesiąc styczeń.
- 14 głosów „za” Następnie przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XV/259/08
z dnia 27 czerwca 2008 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 32/ Stanowisko Rady Gminy odnośnie suszy.
Z powodu katastrofalnej suszy, nastąpiły nieodwracalne straty
w uprawach zbóż jarych. Szczególnie źle jest w okolicach Swornegaci.
W związku z długotrwałą suszą panującą na terenie naszej gminy i po
zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rolnictwa dotyczącej udzielenia pomocy
rolnikom gminy Chojnice dotkniętych długotrwałą suszą, Rada Gminy
w Chojnicach wnioskuje, aby udzielić pomocy w postaci umorzenia podatku.
Przy obecnej dochodowości gospodarstw rolnych powyższe straty mogą
spowodować w następnym roku bardzo trudną sytuacje rolników skąd konieczne
jest podjęcie działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji ekonomicznej tych
gospodarstw.
Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy wnioskuje do Wójta Gminy o umorzenie,
jednej raty podatku rolnego co chociaż w minimalnym stopniu poprawi tę trudną
sytuację.
Szacuje się, zakładając, że wszyscy rolnicy złożą wnioski o umorzenie , ubytek
planowanych dochodów w budżecie gminy w kwocie 475 tys. zł i o taką kwotę
należy urealnić planowany budżet na 2008 rok.
Rada Gminy występując z powyższym stanowiskiem wnosi jednocześnie
o propozycję zmian w budżecie i wyraża wolę ich zaakceptowania na najbliższej
Sesji Rady Gminy.
Rada Gminy jednocześnie stwierdza, ze udzielana pomoc w postaci
umorzenia podatku rolnego nie pokryje poniesionych przez rolników strat, ale
będzie wyrażeniem troski o los mieszkańców utrzymujących się z rolnictwa.
Wójt - do Urzędu wpłynęło 600 wniosków suszowych, co świadczy o tym,
że tylko połowa rolników chce w ten sposób wynagrodzić sobie straty w uprawach.
Pomoc państwa w tym zakresie jest jedynie symboliczna, ponieważ oznacza tylko
możliwość wzięcia kredytu na preferencyjnych warunkach, który i tak trzeba
spłacić. Pozwoli na odnowienie produkcji, ale i tak będzie dla poszkodowanych
obciążeniem. Umorzenie pierwszej raty podatku rolnego daje skutek finansowy
wielkości 0,5 mln. złotych.
Zdaniem Wójta zrekompensować poniesioną stratę będzie można
sprzedając kolejne działki budowlane.
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