Protokół nr XXII/2009
XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 marca 2009 roku
Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało
od godziny 10-tej do godziny 11.25.
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
5/ Radca Prawny
Projekt porządku obrad przesłany Radnym przed Sesją przedstawiał się
następująco:
1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Podjęcie uchwały nr XXII/367/09 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.
4/ Podjęcie uchwały nr XXII/368/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Kruszka.
5/ Podjęcie uchwały nr XXII/369/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Kłodawa.
6/ Podjęcie uchwały nr XXII/370/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Ogorzeliny.
7/ Podjęcie uchwały nr XXII/371/09 w sprawie wystąpienia o ustalenie
urzędowej nazwy miejscowości „Nowe Ostrowite” oraz określenia
jej rodzaju jako wieś.
8/ Podjęcie uchwały nr XXII/372/09 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Powałki.
9/ Podjęcie uchwały nr XXII/373/09 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Zbeniny.
10/ Podjęcie uchwały nr XXII/374/09 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Swornegacie.
11/ Podjęcie uchwały nr XXII/375/09 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości
Charzykowy.

12/ Podjęcie uchwały nr XXII/376/09 w sprawie wniosku o zmianę
granic między gminą Konarzyny, a gminą Chojnice.
13/ Podjęcie uchwały nr XXII/377/09 w sprawie oddalenia skargi na
uchwałę Rady Gminy.
14/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15/ Sprawy bieżące.
16/ Zakończenie obrad.
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Stelmaszyk.
Poinformował, że dzisiejsza sesja została zwołana ponadplanowo w związku
z koniecznością podjęcia niezbędnych uchwal potrzebnych dla prawidłowej
pracy urzędu, dlatego dzisiejsze obrady nie maja określonej tematyki głównej.
Traktujemy je jako typowo robocze, dlatego na dzisiejsze obrady nie zostali
zaproszeni sołtysi jak również pozostałe zwykle zapraszane osoby. Odbywa się
ona bez udziału mediów.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem sesji został Pan Andrzej Grala kolejny z listy Radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji
jest zgodny z jej przebiegiem. Ponadto był do wglądu w Biurze Rady i każdy
z Radnych miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Następnie poprosił o przegłosowanie, kto z radnych jest za przyjęciem
protokołu z poprzedniego posiedzenia bez odczytania.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXI/09
z dnia 27 lutego 2009
- jednogłośnieAd 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.

/15 głosów „za”

Pan Tadeusz Kujawski – poinformował, iż dowiedział się, że Urząd
Marszałkowski dysponuje pieniędzmi na remonty dróg gruntowych.
Warto by było z tego skorzystać.
Wójt poprosił, aby odpowiedzi na pytanie Radnego Kujawskiego udzielił
Pan inż. Zdzisław Stormann – Dyrektor Wydziału Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej, który wyjaśnił, iż to są drogi transportu wiejskiego. Gmina
Chojnice cały czas korzysta z tych środków. W ubiegłym roku dostaliśmy
110.000 złotych między innymi na drogę Zbeniny.
Pan Jarosław Kurek – pytał, czy odnośnie prac publicznych miasto
i gmina są tak samo traktowani? Zauważył, że miasto jest już sprzątane od
miesiąca, a pracowników interwencyjnych widać z daleka ponieważ są ubrani
w opisane kamizelki. Proponował, aby na drugi rok zastanowić się również nad
zakupem podobnych kamizelek dla naszych pracowników oraz przesunąć
zatrudnienie o miesiąc szybciej.
Pani Dyrektor Kubiak – uważa, ze nie ma problemu z pracownikami
publicznymi. Należy się zastanowić czy jest sens zatrudniać tych ludzi do pracy
już w lutym, skoro mają oni umowy tylko na 6-m-cy i w związku z tym we
wrześniu tych pracowników w sołectwach by już nie było.
Odnośnie kamizelek wyjaśniła, że zostaną one zamówione z napisem Urząd
Gminy Chojnice.
Ad 3/ Podjęcie uchwały nr XXII/367/09 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.
Pani Skarbnik – zwróciła uwagę na fakt, że w projekcie uchwały, który
otrzymali Radni przed sesją była w wydatkach bieżących na Dom Kultury
Ogorzeliny zawarta kwota 510 tyś. Prosiła Radnych o zrobienie korekty o kwotę
115 tys. złotych, ponieważ ostatecznie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 625.000 złotych
z przeznaczeniem na remont sali widowiskowej, elewacji oraz pokrycia
dachowego budynku Wiejskiego domu Kultury w Ogorzelinach.
Projekt ww. uchwały po zmianach przedstawił Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/367/09
z dnia 25 marca 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/

/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XXII/368/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Kruszka.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem kolejnej
uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/368/09
z dnia 25 marca 2009 roku
- jednogłośnie–

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXII/369/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Kłodawa.
Treść ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/369/09
z dnia 25 marca 2009 roku
- jednogłośnie–

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXII/370/09 w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Ogorzeliny.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – przystąpił do odczytania kolejnego projektu
uchwały.
Radni do treści chwały uwag nie zgłosili zastrzeżeń.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę XXII/370/09

z dnia 25 marca 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXII/371/09 w sprawie wystąpienia o ustalenie
urzędowej nazwy miejscowości „Nowe Ostrowite” oraz określenia
jej rodzaju jako wieś.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/371/09
z dnia 25 marca 2009 roku
- jednogłośnie-

/15 głosami „za” /

/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XXII/372/09 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Powałki.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem kolejnej
uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/372/09
z dnia 25 marca 2009 roku
- jednogłośnie–

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
9/ Podjęcie uchwały nr XXII/373/09 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Zbeniny.
Treść ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/373/09

z dnia 25 marca 2009 roku
- jednogłośnie–

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXII/374/09 w sprawie darowizny na rzecz
Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Swornegacie.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – przystąpił do odczytania kolejnego projektu
uchwały.
Radni do treści chwały uwag nie zgłosili zastrzeżeń.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę XXII/374/09
z dnia 25 marca 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XXII/375/09 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości
Charzykowy.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/375/09
z dnia 25 marca 2009 roku
- jednogłośnie-

/15 głosami „za” /

/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXII/376/09 w sprawie wniosku o zmianę
granic między gminą Konarzyny, a gminą Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem kolejnej
uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/376/09
z dnia 25 marca 2009 roku
- jednogłośnie–

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXII/377/09 w sprawie oddalenia skargi na
uchwałę Rady Gminy.
Wprowadzenia do uchwały dokonał Pan inż. Zdzisław Stormann –
Dyrektor Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego.
Wyjaśnił zebranym, że na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2008 roku Rada
Gminy w Chojnicach podjęła uchwałę Nr XV/256/08 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
Charzykowy w gminie Chojnice.
Państwo Alina i Jan Risopp złożyli w tut. Urzędzie wezwanie do
usunięcia naruszenia prawa, co po rozpatrzeniu sprawy zostało uznane przez
Radę za bezzasadne uchwałą nr XX/332/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku.
Treść ww. uchwały została przesłana skarżącym. Byli ono również obecni na
sesji w dniu jej podejmowania. Następnie Państwo Risopp na powyższą uchwalę
wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
zarzucając, że w trakcie procedury podejmowania zaskarżonej uchwały, nie
podjęto dyskusji publicznej nad projektem planu, co zdaniem skarżących
narusza zasady uchwalania planów miejscowych.
Powyższy zarzut jest bezzasadny, gdyż publiczna dyskusja w tym
zakresie się odbyła i są na to dokumenty.
Treść ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXII/377/09
z dnia 25 marca 2009 roku
- jednogłośnie–

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

