Protokół nr XVII/08
z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2008 roku
Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30.
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. Pan mgr inż. Stefania Majewska – Kilkowska – Sekretarz Gminy

3.
4.
5.
6.
7.

Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
Przedstawiciele Izby Rolniczej
Sołtysi Gminy Chojnice
Radni Powiatowi
8. Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
Porządek obrad XVII Sesji 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 dot. oświadczeń majątkowych za 2007 rok.
5/ Podjęcie uchwały nr XVII/281/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008
rok.
6/ Podjęcie uchwały nr XVII/282/08 w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów
na podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej Spółki Gminy Chojnice
działającej pod firmą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Chojnicach.
7/ Podjęcie uchwały nr XVII/283/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego na okres przekraczający rok budżetowy.
8/ Podjęcie uchwały nr XVII/284/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego działek nr 18/12 i nr 17/6 położonych
w miejscowości Powałki, obręb ewidencyjny Kłodawa, gm. Chojnice.
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9/ Podjęcie uchwały nr XVII/285/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 1005/2
i 1005/3 w miejscowości Swornegacie gmina Chojnice.
10/ Podjęcie uchwały nr XVII/286/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice dla działek
nr 299/1, 281/1 i 277/1 w obrębie Krojanty w gminie Chojnice.
11/ Podjęcie uchwały nr XVII/287/08 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Charzykowy.
12/ Podjęcie uchwały nr XVII/288/08 w sprawie minimalnej wysokości zasiłku
okresowego realizowanego w ramach zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.
13/ Podjęcie uchwały nr XVII/289/08 w sprawie przekazania Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach obowiązku podejmowania działań
wobec dłużników alimentacyjnych.
14/ Podjęcie uchwały nr XVII/290/08 w sprawie darowizny na rzecz Gminy
Chojnice działek położonych w miejscowości Charzykowy.
15/ Podjęcie uchwały nr XVII/291/08 w sprawie sprzedaży przetargowej działki
niezabudowanej położonej w miejscowości Sławęcin.
16/ Podjęcie uchwały nr XVII/292/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działki położonej w miejscowości Pawłowo.
17/ Podjęcie uchwały nr XVII/293/08 w sprawie utworzenia „Schroniska dla ofiar
Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice”.
18/ Podjęcie uchwały nr XVII/294/08 w sprawie zwolnienia z opłaty za
zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
19/ Podjęcie uchwały nr XVII/295/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Chojnice.
20/ Podjęcie uchwały nr XVII/296/08 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie
Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
21/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
22/ Sprawy bieżące.
23/ Zakończenie obrad.
Do przesłanego Radnym wraz z materiałami na 7 dni przed sesją projektu
porządku obrad Radni uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w trakcie dyskusji na Komisji Oświaty
zaproponowano, aby Rada Gminy na dzisiejszej sesji zajęła Stanowisko w sprawie
przejęcia infrastruktury oświetlenia ulicznego w ciągu obwodnicy Chojnic.
Radni głosowali „za” poszerzeniem projektu porządku obrad o to zagadnienie
- j e d n o g ł o ś n i e – /14 głosami „za”/
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Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
Obradom XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach przewodniczył Pan Tadeusz
Stelmaszyk, który powitał wszystkich zebranych oraz stwierdził 100% quorum.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji zgodnie z Regulaminem Pracy Rady został Pan Franciszek
Borzych – kolejny z listy Radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zaproponował, aby protokół z przebiegu obrad
poprzedniej sesji przyjąć bez odczytania.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XVI/2008
z dnia 12 września 2008 roku
- jednogłośnie-

(14 głosów „za”)

Ad 2/ Interpelacje wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
(Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 3a/
Stanowisko w sprawie podejmowanych dotychczas przez Wójta
Gminy Chojnice działań dotyczących remontu dwóch odcinków drogi
krajowej nr 22 w miejscowości Topole o długości ca 0,5 km od granicy
z miastem Chojnice do węzła „Pawłowo”o dlugości ca 2,5 km.
Treść Stanowiska Radnych w sprawie przejęcia infrastruktury oświetlenia
ulicznego w ciągu obwodnicy Chojnic odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
/Powyższe wystąpienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Rada Gminy w Chojnicach
głosowała „za” przyjęciem wyżej wymienionego stanowiska
- jednogłośnie-

/14 głosami „za”/

Ad 4/ Informacja dot. oświadczeń majątkowych za 2007 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych, że w oparciu o art. 24
lit. „h” ustawy o samorządzie gminy „Radny, Wójt, Z-ca wójta, Sekrtarz Gminy,
Skarbnik gminy, Kierownik jednostki organizacyjnej gminy, Skarbnik Gminy,
Kierownik jednostki organizacyjnej gminy oraz osoby wydające decyzje w imieniu
wójta maja obowiązek złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.
Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym /PIT/ za rok poprzedni składali
w dwóch egzemplarzach: Radny – Przewodniczącemu Rady, pozostali Wójtowi
Gminy.
Ustawa obliguje Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy do złożenia
informacji o oświadczeniach majątkowych Radnych, które zostały złożone
Wójtowi Gminy.
W dalszej Kolejności Wójt Gminy Chojnice, a następnie Przewodniczący Rady
Gminy odczytali powyższe informacje dotyczące oświadczeń majątkowych za
2007 rok.
(Ww. informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XVII/281/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2008 rok.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/281/08
z dnia 30 października 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 6/ Podjęcie uchwały nr XVII/282/08 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów na podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej Spółki Gminy
Chojnice działającej pod firmą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z
o.o. w Chojnicach.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/282/08
z dnia 30 października 2008 roku
-jednogłośnie-

/14 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XVII/283/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego na okres przekraczający rok budżetowy.
Przewodniczący Rady odczytał treść kolejnego projektu uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/283/08
z dnia 30 października 2008 roku
-jednogłośnie-

/14 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XVII/284/08 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 18/12 i nr 17/6 położonych
w miejscowości Powałki, obręb ewidencyjny Kłodawa, gm. Chojnice.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
ł
Pan Zdzislaw Stormann – Dyrektor Wydziału Budownictwa i Planowania
Przestrzennego poinformował, iż na Komisjach zaproponowano wprowadzenie
zmian do niektórych zapisów zawartych w niniejszym projekcie uchwały.
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Propozycje zmian dotyczą Rozdziału III § 7 pkt. 3 p.pkt. 4a/ proponuje się
wprowadzić zapis „kąt nachylenia od 40-50%, Rozdział III § 7 pkt. 5 wpisać :
zamiast : „ zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewacji i dachu” „nakaz
stosowania stonowanej kolorystyki elewacji
w barwach jasnych, bieli,
pastelowych. Zaleca się stosowanie w elewacjach naturalnych materiałów, takich
jak : kamień, drewno. Natomiast w p.pkt 6/ „pokrycie dachów dachówka
ceramiczną (lub innymi materiałami przypominającymi wyglądem ww. pokrycie)
w kolorze czerwonym (naturalnej dachówki ceramicznej) lub brązowym
matowym”.
Rada Gminy głosowała „za” wprowadzeniem powyższych poprawek.
- j e d n o g ł o ś n i e - / 14 głosami „za”/
Następnie
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/284/08
z dnia 30 października 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XVII/285/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 1005/2
i 1005/3 w miejscowości Swornegacie gmina Chojnice.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Pan Zdzisław Stormann – zaproponował, aby zakres opracowania tego planu
rozszerzyć o dwie działki nr 106/1 oraz 106/3. Argumentował, ze są to działki,
które gmina wykupiła od prywatnego właściciela, co stanowiłoby pewien
kompleks.
„Za” wprowadzeniem proponowanej poprawki do projektu uchwały
głosowało 14 Radnych
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/285/08
z dnia 30 października 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 10/ Podjęcie uchwały nr XVII/286/08 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Chojnice dla działek nr 299/1, 281/1 i 277/1 w obrębie Krojanty w gminie
Chojnice.
Przewodniczący Rady odczytał treść kolejnego projektu uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/286/08
z dnia 30 października 2008 roku
-jednogłośnie-

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XVII/287/08 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Charzykowy.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/287/08
z dnia 30 października 2008 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

/14 głosów „za”/
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Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XVII/288/08 w sprawie minimalnej wysokości
zasiłku okresowego realizowanego w ramach zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
Podjęła uchwałę nr XVII/288/08
z dnia 30 października 2008 roku
-jednogłośnie-

/14 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XVII/289/08 w sprawie przekazania Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach obowiązku podejmowania działań
wobec dłużników alimentacyjnych.
Przewodniczący Rady odczytał treść kolejnego projektu uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/289/08
z dnia 30 października 2008 roku
-jednogłośnie-

/14 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XVII/290/08 w sprawie darowizny na rzecz Gminy
Chojnice działek położonych w miejscowości Charzykowy.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/290/08
z dnia 30 października 2008 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

-

/15 głosów „za”/
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Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XVII/291/08 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Sławęcin.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/291/08
z dnia 30 października 2008 roku
-jednogłośnie-

-

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XVII/292/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
działki położonej w miejscowości Pawłowo.
Przewodniczący Rady odczytał treść kolejnego projektu uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/292/08
z dnia 30 października 2008 roku
-jednogłośnie-

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XVII/293/08 w sprawie utworzenia „Schroniska dla
ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice”.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/293/08
z dnia 30 października 2008 roku
-jednogłośnie/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

/15 głosów „za”/
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Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XVII/294/08 w sprawie zwolnienia z opłaty
za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XVII/294/08
z dnia 30 października 2008 roku
-jednogłośnie-

/15 głosów „za”/

Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XVII/295/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy
Chojnice.
Przewodniczący Rady odczytał treść kolejnego projektu uchwały.
Pan Zbigniew Nojman – jako wnioskodawca tego projektu uchwały złożył
krótkie wyjaśnienie.
Zapewnił, iż proponowana zmiana jest wyłączną zmianą w Statucie i nie jest
jednoznaczna z powołaniem Klubu radnych.
Rada Gminy w Chojnicach
nad projektem uchwały nr XVII/295/08
z dnia 30 października 2008 roku głosowała następująco:
2 głosy „za”
12 głosów „przeciw”
1 głos „wstrzymujący”
Ww. uchwała nie została przez Rade przyjęta.
Tym Samym Rada Gminy w Chojnicach odrzuciła propozycję zmian w statucie
gminy Chojnice.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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