Protokół Nr XIX/2008
z XIX Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2008 roku
Posiedzenie trwało od godziny 10-tej go godziny 13.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji – zgodnie z załączona listą
obecności.
Poza tym obecni byli:
1/ Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wojt Gminy chojnice
2/ Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy
3/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
4/ Radni Powiatowi
5/ Sołtysi Gminy Chojnice
6/ Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
7/ Związki zawodowe.
8/ Przedstawiciele Izby Rolniczej.
9/ Przedstawiciel Policji
10/ Media
Projekt porządku obrad przesłany Radnym przed Sesją 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 działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007
rok.
5/Podjęcie uchwały nr XIX/298/08 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009-2032”.
6/Podjęcie uchwały nr XIX/299/08 w sprawie utworzenia spółki prawa
handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością.
7/Podjęcie uchwały nr XIX/300/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
8/Podjęcie uchwały nr XIX/301/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
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9/Podjęcie uchwały nr XIX/302/08 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla
celów podatku rolnego.
10/Podjęcie uchwały nr XIX/303/08 w sprawie ustalenia wysokości stawek
i zwolnień w podatku od nieruchomości.
11/Podjęcie uchwały nr XIX/304/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie zakupu
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
12/ Podjęcie uchwały nr XIX/305/08 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/210/ 08
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nowa Cerkiew
na okres przekraczający rok budżetowy.
13/ Podjęcie uchwały nr XIX/306/08 w sprawie określenia obwodu szkolnego
Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach.
14/ Podjęcie uchwały nr XIX/307/08 w sprawie określenia obwodu szkolnego
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem.
15/ Podjęcie uchwały nr XIX/308/08 w sprawie określenia obwodu szkolnego
Gimnazjum w Sławęcinie.
16/ Podjęcie uchwały nr XIX/309/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Gockowice-Objezierze.
17/ Podjęcie uchwały nr XIX/310/08 w sprawie przystąpienia Gminy Chojnice do
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”.
18/ Podjęcie uchwały nr XIX/311/08 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
19/ Podjęcie uchwały nr XIX/312/08 w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Chojnice.
20/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
21/ Sprawy bieżące.
22/ Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby przesłany Radnym przed sesją
wraz z materiałami porządek obrad poszerzyć o trzy dodatkowe projekty uchwał :
- nr XIX/313/08 w sprawie nieodpłatnego przejęcia elementów dróg
związanych z obwodnicą Chojnic,
- nr XIX/314/08 w sprawie sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej
położonej w miejscowości Lichnowy,
- nr XIX/ 315/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego
Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2008 rok.
Radni zgłoszoną przez Pana Stelmaszyka propozycję poszerzenia porządku
obrad przyjęli
- j e d n o g ł o ś n i e - / 15 głosami „za”/
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Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
Obrady XIX sesji Rady Gminy w Chojnicach otworzył Przewodniczący Rady
Gminy – Pan Tadeusz Stelmaszyk. Prowadzący stwierdził 100% quorum, a tym
samym prawomocność podejmowanych w dniu dzisiejszym uchwał.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem XIX sesji Rady Gminy w Chojnicach zgodnie z obowiązującym
Regulaminem Pracy Rady został Pan Eugeniusz Wirkus.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował Radnym, aby przyjęli protokół
z poprzednich obrad bez odczytania. Dodał, że był on wyłożony w Biurze Rady
i była możliwość zapoznania się z jego treścią.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XVIII/2008
z dnia 30 października 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosów „za”/
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Jarosław Kurek - poruszył problem Strugi Jarcewskiej.
Poinformował, że ostatnio po 3-dniowych obfitych opadach deszczu wylał
kolektor i cała jego zawartość trafiła do Strugi. Do Strugi dostają się rożne
zabrudzenia, w następstwie czego powstają zapachy złowonne, a potem za jej
oczyszczanie muszą płacić mieszkańcy. Stwierdził, że należy zrobić coś, żeby
tak nie było.
Pan Andrzej Grala – zapytał, czy jest możliwość zmiany funkcji chodnika na
ciągi pieszo-rowerowe? Obecnie zdarza się tak, że policja kara mandatami
jadących chodnikiem rowerzystów. Stwierdził, że większe zagrożenie stwarzają
ludzie starsi i uczniowie jadący na rowerach droga 240.
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Ad Ad 3/ Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił radnym materiał sprawozdawczy na temat pracy Urzędu Gminy
w okresie międzysesyjnym. /Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Wójt - poinformował, że jutro o 12-tej nastąpi uroczystość otwarcia
obwodnicy chojnickiej. Jest tylko pytanie czy będą włączone lampy, czy nie.
Poinformował, że Poseł Stanke wystosował pismo w tej sprawie do Ministra
Infrastruktury – pana Cezarego Grabarczyka, natomiast Wójt dzisiaj podpisał
pismo skierowane w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad – Pana
Lecha Witeckiego.
Wójt omawiając sprawozdanie z posiedzeń Kolegium Rady w okresie
międzysesyjnym przy sprawach dotyczących sportu poinformował Radnych że na
wczorajszym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki była zgoda
na to, aby zwiększyć budżet na sport na rok przyszły o kwotę 15.000 złotych.
Pokreślił, że dobrze działa Piłkarska Liga Młodzików Prowadzona przez
Stowarzyszenie Zbyszka Nojmana.
Ad 4/ Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za
2007 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią dr Grażynę Dąbrowiecką
o krótkie wprowadzenie do tematu. Podkreślił, że temat ten był szczegółowo
omawiany na wszystkich posiedzeniach Komisji przed sesją i radni nie wnieśli do
niego zastrzeżeń.
Pani Grażyna Dąbrowiecka – poinformowała, że Ośrodek Pomocy Społecznej
realizuje zadania o charakterze obowiązkowym, jak i uznaniowym, które
finansowane są zarówno ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach
zadań zleconych jak i z budżetu gminy (zadania własne) nałożone obowiązkiem
ustawowym.
Ponadto Ośrodek zobowiązany jest do wykonywa wielu innych zadań, które
wynikają bezpośrednio z rozeznanych potrzeb gminy, bądź z rządowych
programów pomocy społecznej, lub też innych ustaw, mających na celu ochronę
poziomu życia osób i rodzin.
Radni nie widzieli potrzeby przedstawiania przygotowanego przez GOPS
Materiału sprawozdawczego w całości.
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Wobec powyższego prowadzący obrady zaproponował jedynie zgłaszanie
ewentualnych pytań do Pani Dąbrowieckiej.
Ponieważ nie zgłoszono żadnych pytań do Pani Dyrektor GOPS
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia ww. Informacji.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła Informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2007 rok
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosów „za”/
Ad 5/Podjęcie uchwały nr XIX/298/08 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chojnice na lata 2009-2032”.
Przewodniczący Rady poinformował, że w przyjętej przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu
wycofania azbestu z gospodarki, Rada Ministrów została m.in. zobowiązana do
opracowania programu zmierzającego do wycofania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terenie Polski. W związku z powyższym
powstał „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych
na terytorium Polski.” Został on przyjęty przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r.
Przedmiotowy program zakłada oczyszczenie do 2032 roku Polski z azbestu
i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest.
Program ten nakłada na gminy określone zadania i kompetencje, w związku z tym
zachodzi konieczność uchwalenia przedmiotowej uchwały.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/298/08
z dnia 27 listopada 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
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Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XIX/299/08 w sprawie utworzenia spółki prawa
handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością.
Prowadzący obrady odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/299/08
z dnia 27 listopada 2008 roku
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad 7/Podjęcie uchwały nr XIX/300/08 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt ww. uchwały
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/300/08
z dnia 27 listopada 2008 roku
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad 8/Podjęcie uchwały nr XIX/301/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Pan Tadeusz Stelmaszyk odczytał treść kolejnego projektu uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/301/08
z dnia 27 listopada 2008 roku
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XIX/302/08 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
dla celów podatku rolnego.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/302/08
z dnia 27 listopada 2008 roku
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad 10/Podjęcie uchwały nr XIX/303/08 w sprawie ustalenia wysokości stawek
i zwolnień w podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na posiedzeniach Komisji
najwięcej dyskutowano nad pkt.15 w § 1 niniejszej uchwały dotyczącej podatku od
pozostałych gruntów. W związku z powyższym na dzisiejsza sesję przygotowano
dwie wersje projektów uchwał.
I-sza wersja zawiera propozycję obniżenia tego podatku w stosunku do
maksymalnej propozycji Ministerstwa z 37 groszy na 25 groszy.
Natomiast II wersja proponuje obniżkę z 37 groszy do 20 groszy.
Pan Andrzej Grala zaproponował także, aby w § 1 pkt.3 od budynków lub ich
części przeznaczonych na ośrodki wczasowe wprowadzić kwotę 13 zł, a nie jak
proponuje się obecnie w projekcie uchwały 12 złotych.
Wójt – stwierdził, że od 2000 roku niewiele zmieniło się w turystyce.
Nie powstało dużo nowych podmiotów na terenie gminy.
Stowarzyszenie Ośrodków Wczasowych prosiło, żeby utrzymać te stawkę na
poziomie 12 złotych. Uważa Wójt, że można by tak zrobić, pod warunkiem, ze nie
będzie już wtedy żadnych umorzeń od ośrodków wczasowych.
Wnioskował do Rady o pozostawienie kwoty 12 złotych.
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Pan Tadeusz Stelmaszyk poddał pod głosowanie kto z Radnych jest za tym,
żeby w § 1 pkt.3 od budynków lub ich części przeznaczonych na ośrodki
wczasowe wprowadzić kwotę 13 zł (tak jak proponował Radny Grala).
„za” głosowało 2 Radnych
„przeciw” głosowało 12 Radnych
„wstrzymujący się” 1 głos
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został odrzucony. W § 1 pkt.3
od budynków lub ich części przeznaczonych na ośrodki wczasowe zostaje zatem
kwota 12 złotych.
Następnie Prowodniczący obrady zaproponował głosowanie nad pkt.15
w § 1 niniejszej uchwały pytając:
- kto z Radnych jest za kwotą 0,25 zł od 1m2?
0 głosów „za”
- kto z radnych jest za wprowadzeniem 0,20 zł od 1 m2 ?
14 głosów „za”
1 głos „wstrzymujący się”
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad całością uchwały.
/II wersja projektu/
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/303/08
z dnia 27 listopada 2008 roku
14 głosów „za”
1 głos wstrzymujący
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XIX/304/08 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie
zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Prowadzący obrady odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/304/08
z dnia 27 listopada 2008 roku
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XIX/305/08 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/210/
08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nowa Cerkiew
na okres przekraczający rok budżetowy.
Pan Tadeusz Stelmaszyk odczytał treść kolejnego projektu uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/305/08
z dnia 27 listopada 2008 roku
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XIX/306/08 w sprawie określenia obwodu szkolnego
Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt ww. uchwały
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/306/08
z dnia 27 listopada 2008 roku
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XIX/307/08 w sprawie określenia obwodu szkolnego
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem.
Pan Tadeusz Stelmaszyk odczytał treść kolejnego projektu uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/307/08
z dnia 27 listopada 2008 roku
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XIX/308/08 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 XIX/308/08
z dnia 27 listopada 2008 roku
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
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Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XIX/309/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Gockowice-Objezierze.
Prowadzący obrady odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/309/08
z dnia 27 listopada 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 XIX/310/08 w sprawie przystąpienia Gminy
Chojnice do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”.
Kolejny projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/310/08
z dnia 27 listopada 2008 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosów „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XIX/311/08 w sprawie zmian w budżecie na 2008
rok.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt ww. uchwały
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/311/08
z dnia 27 listopada 2008 roku
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XIX/312/08 w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Chojnice.
Pan Tadeusz Stelmaszyk odczytał treść kolejnego projektu uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/312/08
z dnia 27 listopada 2008 roku
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XIX/313/08 w sprawie nieodpłatnego przejęcia
elementów dróg związanych z obwodnicą Chojnic.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/313/08
z dnia 27 listopada 2008 roku
- jednogłośnie -

/15 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XIX/314/08 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Lichnowy,
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/314/08
z dnia 27 listopada 2008 roku

13

- jednogłośnie -

/1 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Ad 22/ Podjęcie uchwały nr XIX/315/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2008 rok.
Pan Tadeusz Stelmaszyk odczytał treść kolejnego projektu uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XIX/312/08
z dnia 27 listopada 2008 roku
- jednogłośnie -

/14 głosów „za”/

/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 23/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Następnie Pan Wójt odpowiadał Panu J.Kurkowi - niestety w ochronie
środowiska jest jeszcze sporo do zrobienia. Miasto Chojnice mocno zanieczyszcza
nam Jezioro Charzykowskie. Odbyła się niedawno konferencja poświęcona stanowi
i jakości wód Jarcewskiej Strugi. Jezioro Wegner swojego czasu uratowało jezioro
Charzykowskie. Ono nadal funkcjonuje jako osadnik bystrej wody Jarcewskiej
Strugi. Jest propozycja, aby komisje merytoryczne miasta i gminy spotkały się
wspólnie i wypracowały stanowisko w tej sprawie.
Na pytanie Pana A. Grali – odpowiedzi udzielił Kierownik Posterunku Policji
w Charzykowach – Pan Grzegorz Matyszewski : przepisy drogowe mówią
wyraźnie, że po chodnikach rowerami jeździć nie wolno. Policja stara się patrzeć
na to życiowo, ale każdy musi zdawać sobie sprawę, że ponosi odpowiedzialność
gdyby doszło do potrącenia pieszego.
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Ad 24/ Sprawy bieżące.
Pan Tadeusz Stelmaszyk odczytał treść ww. uchwały Zarządu Koła Platformy
Obywatelskiej, (załącznik do protokołu), w której wyraził swój stanowczy protest
przeciwko naruszeniu zasad demokracji poprzez blokowanie radnym gminy
Chojnice prawa do tworzenia klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Uważają,
że odrzucenie uchwały w sprawie zmiany statutu gminy Chojnice
uniemożliwiające powoływanie klubów radnych przez 3 członków rady jest
niezrozumiałe w państwie demokratycznym i stanowi de facto jawne ograniczenie
swobody zrzeszania się radnych. Dla porównania wskazali, iż do założenia klubu
w radzie miasta Chojnice wystarczy 2 radnych w 21 osobowej radzie, w Radzie
Powiatu 4 radnych spośród 21, natomiast w Radzie Gminy Chojnice, aż 5 radnych
na 15, co stanowi 1/3 całej rady. W związku z powyższym zaapelowali do Radnych
rady Gminy Chojnice o zmianę stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Pan Zbigniew Nojman - Radny Rady Gminy poinformował, iż wczoraj
dowiedział się, że przed dzisiejszą sesją Zarząd Koła Platformy Obywatelskiej
w Chojnicach zamierza rozdać Radnym Rady Gminy podjętą przez siebie w dniu
5.11.2008 Uchwałę nr 9/08. Dlatego, żeby wszystko było jasne postanowił
odczytać Oświadczenie Koła PO RP w gminie Chojnice, (załącznik do protokołu),
które stoi na stanowisku, że wszystkie procedury związane z w/w wnioskiem
zostały wyczerpane.
Radny Nojman podkreślił, że decyzją Radnych w głosowaniu jawnym ich
wniosek został odrzucony w formie przygotowanej przez Przewodniczącego Rady
projektu uchwały nr XVII/295/08 z dnia 30 października 2008 roku i tym samym
uważają, że głosowanie Radnych jest decyzją ostateczną w ww. sprawie.
Dyskusji w powyższej sprawie już nie było.
Następnie Wójt poinformował, że upływa termin składania wniosków
o odrolnienie gruntów. Zainteresowanie jest bardzo duże. Jeśli ktoś jeszcze chce
zmienić funkcję jakiegoś terenu, to musi się pospieszyć.
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