Protokół XXVII/2009
z XXVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 lipca 2009 roku
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chojnicach i trwało od godziny 11-tej do godziny 12.30.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną
listą obecności.
Poza tym obecni byli:
1.
2.
3.
4.
5.

Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,
Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy,
Pani mgr inż. Justyna Rząska – Dyr. GOK w Chojnicach,
Pan mgr inż. Arkadiusz Weder – Prezes GZGK Sp. Z o.o. w
Chojnicach,
6. Pan mgr Edward Meyer - Radca Prawny
7. Media
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 XXVII/426/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego w 2009 roku.
4/ Podjęcie uchwały nr XXVII/427/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2009 rok.
5/ Podjęcie uchwały nr XXVII/428/09 w sprawie zatwierdzenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chojnice przez
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółkę z o.o. w Chojnicach.
6/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
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7/ Sprawy bieżące.
8/ Zakończenie obrad.
Ww. porządek obrad został przez Radnych przyjęty
- j e d n o g ł o ś n i e – 15 głosami „za”
Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Stelmaszyk.
Poinformował, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 15 radnych, czyli
100% składu Rady. Tym samym podjęte dzisiaj uchwały będą prawomocne.
Dodał również dzisiejsza sesja ma charakter ponadplanowy i odbywa się bez
udziału sołtysów. Powodem zwołania dzisiejszych obrad jest sprawa wzrostu
wartości kosztorysowej budowy Orlika w Charzykowach o kwotę 900 tyś.
złotych. Środki te muszą a jak najszybciej zostać wprowadzone do budżetu,
ponieważ niebawem trzeba podpisać umowę na wykonawstwo tego
przedsięwzięcia. Kwota ta zostanie pokryta kredytem, w związku z tym
zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na ten
cel, a także niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009 rok.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady sekretarzem sesji jest kolejny z listy
Radnych – pan Tadeusz Kujawski.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji jest zgodny
z jej przebiegiem. Ponadto był do wglądu w Biurze Rady i każdy z radnych
miał możliwoś
zapoznania się z jego treścią.

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Nojman – poruszył sprawę braku śmietników wzdłuż ścieżki rowerowej
Chojnice – Charzykowy. Pan Radny stwierdził bowiem, że na całym odcinku
ścieżki nie ma ani jednego śmietnika, natomiast jest coraz więcej śmieci,
zwłaszcza teraz latem, w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, ponadto
nie ma również śmietnika na przystanku autobusowym przy ogródkach
działkowych.
Pan Wójt – stwierdził, że nikt do tej pory nie poruszał tego tematu i nie
wnioskował o postawienie tam śmietników, natomiast ich brak nie upoważnia
nikogo do wyrzucania tam śmieci, a tylko świadczy o naszej niskiej kulturze
osobistej. Powstaje jednak pytanie, czy śmietniki powinny tam w ogóle się
znaleźć. Przy przystanku na pewno tak, ale czy wzdłuż ciągu pieszorowerowego. Prostym przykładem są śmietniki usytuowane na wsiach,
gdzie i tak leżą sterty śmieci.
Pan Wirkus – potwierdził taki stan rzeczy i dał za przykład miejscowość
Krojanty, gdzie pomimo ustawionych śmietników leżały sterty śmieci.
Pan Wójt – oznajmił zebranym, że przez 4 dni prowadzona była kontrola
w zakresie realizacji ustawy śmieciowej na terenie gminy Chojnice. Jak się
okazało na 200 sprawdzonych posesji wystawiono kilka mandatów oraz
skierowano 1 sprawę do Sądu Grockiego, ponieważ ktoś odmówił przyjęcia
mandatu. Obowiązek posiadania koszy na śmieci w okresie turystycznym tj. od
15 maja do 15 września br. to wydatek rzędu 50 zł. Do tych, którzy w tym
okresie nie będą mieli podpisanych umów na wywóz śmieci z jakąkolwiek firmą
wywozową, czy to „ABC”, czy też „ZOM” Pestka, czy jakakolwiek inną będą
wysyłane stosowne upomnienia, aby w ciągu 14 dni dostarczyć podpisaną
umowę. W przyszłym roku będą to na pewno kary surowsze. Oczywiście
obowiązek posiadania śmietników na posesjach nie dotyczy tylko okresu
turystycznego, ponieważ Ci którzy mieszkają tutaj cały rok i produkują śmieci
nie są zwolnieni z tego obowiązku.
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Reasumując. Wójt stwierdził, że utrzymanie czystości ścieżki rowerowej na
tym odcinku należy do Powiatu, dlatego też przedyskutuje ten temat z Panem
Jackiem Marciniakiem z Powiatowego Zarządu Dróg w Pawłówku.
Pan Górny – zaproponował, aby wzdłuż ścieżki postawić kilka ławeczek,
przy których zlokalizowane byłyby śmietniki.
Pan Kujawski – poinformował, że z dnia 19 na 20 lipca br. OSP Ogorzeliny
została wezwana do zdarzenia. Okazało się bowiem, że w byłym zakładzie Pana
Szycy, tj. w Firmie „SUMATRA-BOATS” w Ogorzelinach w nocy palone są
śmieci i na zewnątrz wydostają się kłęby dymu oraz nieprzyjemny zapach.
Straż, podobnie jak wezwana na miejsce zdarzenia Policja, nie zostały
wpuszczone na teren zakładu.
Pan Wójt – oznajmił, iż po sesji przyjrzy się tej sprawie bliżej.
Ad 3/ Podjęcie uchwały nr XXVII/426/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego w 2009 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Stelmaszyk odczytał treść
ww. projekt uchwały.
Omówienia podpunktu dot. budowy boiska sportowego przy SP
w Charzykowach w ramach Programu „Moje boisko-ORLIK - 2012” dokonał
Pan Daniel Michalak, pracownik Biura ds. Programów Rozwojowych UG
w Chojnicach. Pan Michalak omówił oraz przedstawił zebranym w wersji
elektronicznej wizualizację nowego kompleksu sportowego, mającego powstać
właśnie przy szkole w Charzykowach (prezentacja stanowią załącznik do
niniejszego protokołu).
Pan Wójt – stwierdził, że 1,5 mln zł. to średni koszt „ORLIKA”. Nasz
„ORLIK” będzie kosztował ok. 2,3 mln zł., z czego 333 tyś. zł to pomoc
z Ministerstwa Sportu, a drugie 333 tyś. zł. to dotacja od Samorządu
Województwa Pomorskiego, reszta natomiast to wkład własny gminy Chojnice.
W piątek 24 lipca br. ruszyła procedura przetargowa, która potrwa ok. 1 m-ca.

Kwota jest tak duża ponieważ, przewidywane są znaczne koszty odwodnienia
terenu wokół szkoły, która od lat boryka się z tym problemem.
Pan Grala – zapytał, czy nie można na tym nowym obiekcie zamontować
również trybun.
Pan Wójt – wyjaśnił, że docelowo istnieje tak możliwość, pod warunkiem,
że nie będzie to kolidowało z samym boiskiem.
Pan Borzych – zapytał jakie będą realne koszty utrzymania takiego boiska, bo
koszty samej budowy już są bardzo wysokie.
Pan Michalak – przez pierwsze 5 lat wykonawca daje nam gwarancję na
jakiekolwiek usterki, natomiast jakie będą koszty utrzymania trudno teraz
powiedzieć.
Pan Wójt – oznajmił , że na najbliższym Kolegium Rady postara się podać
szacunkowe koszty utrzymania tego obiektu m.in. trenera, trenerki, oświetlenia
itp.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę Nr XXVII/426/09
z dnia 29 lipca 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 XXVII/427/09 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009 rok.
Z projektem ww. uchwały zapoznał Radnych Przewodniczący Rady
Gminy.
Pani Skarbnik – wyjaśniła zebranym, że te 2,5 mln kredytu będzie spłacone
pierwszym wpływem z Regionalnego Programu Operacyjnego i to nie ma
żadnego wpływu na prognozę długu. Realne zadłużenie będzie wynosiło 900
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tyś. zaciągnięte na budowę boiska „Orlik 2012”, ponieważ te 2,5 mln my tylko
wykładamy.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę Nr XXVII/427/09
z dnia 29 lipca 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 15 głosami „za”

(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXVII/428/09 w sprawie zatwierdzenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chojnice przez
Gminny
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
Spółkę
z
o.o.
w Chojnicach.
Pan Tadeusz Stelmaszyk odczytał ostatni w dniu dzisiejszym projekt uchwały.
Pan Weder – przybliżył zebranym ww. uchwałę, wspomniał bowiem
iż stracił moc Regulamin powołany uchwałą Nr XI/114/2003 RG w Chojnicach
z dnia 29 września 2003 r. Ponadto zmieniła się forma prawna GZGK, które nie
jest już zakładem komunalnym, a spółką prawa handlowego, stąd nazwa GZGK
Sp. z o.o. Powiadomił również wszystkich, że od 3 lipca br. sieć wodociągowokanalizacyjna Charzykowy należy do spółki. Koszt zakupu to 3,5 mln zł.
W związku z tym zaistniała również potrzeba zmiany istniejącego regulaminu
i dostosowania go do obecnych warunków.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXVII/428/09
z dnia 29 lipca 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – 15 głosami „za”
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)

Ad 6/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Pan Kontek – nadmienił, że gmina Brusy podjęła działania w sprawie
nadawania podwójnych nazw miejscowości, czyli nazwy polskiej i nazwy
kaszubskiej, co może mieć znaczenie ze względów turystycznych.
Pan Wójt – wyraził swoje wątpliwości, co do tego czy nazewnictwo polskokaszubskie można wprowadzić wybiórczo tylko w jednej miejscowości
np.
w Swornegaciach, ponieważ gmina Brusy wprowadza podwójne nazewnictwo
miejscowości w całej swojej gminie. O wyjaśnienie tej kwestii poprosił Radcę
Prawnego Pana Meyera.
Pan Meyer – stwierdził że, ustawa mówi o całości lub części gminy, jeżeli
jednak wprowadzimy podwójne nazewnictwo to trzeba się liczyć ze zmianą
dokumentacji urzędowej, a jak wiadomo może nieść to za sobą dodatkowe
koszty i problemy.
Ad 7/ Sprawy bieżące.
Pan Wójt – przedstawił zebranym najważniejsze wydarzenia z życia gminy,
a mianowicie:
- 20 lipca br. została podpisana umowa z „EKOMELEM” Chojnice,
który wygrał przetarg na budowę sieci wod.-kan. w Chojniczkach.
Już z początkiem sierpnia br. firma rusza z inwestycją. Podłączone mają być 192
działki.
- 28 lipca br. została podpisana umowa z RZI Człuchów (Rejonowy Zarząd
Inwestycji), który będzie pełnił funkcję inżyniera kontroli dla inwestycji pod
nazwą „Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części
aglomeracji gminy Chojnice”.
- w najbliższą sobotę tj. 1 sierpnia br. o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste
otwarcie wraz z poświęceniem boiska sportowego w Ciechocinie, a także mecz
o puchar Wójta,
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- zgodnie z sugestią jednego z Panów Radnych na ul. Angowickiej zostanie
postawiony przystanek autobusowy, i jak ustalili to: Zarządca tej drogi z Panem
Stormannem, koszty tego przedsięwzięcia zostaną pokryte po połowie,
- Starosta wyraził zgodę na pociągnięcie ciągu pieszego na ul. Obkaską
w m. Ogorzeliny,
- w sierpniu br. ruszy budowa drogi Kruszka-Kłodawa,
- we wrześniu br. ruszy budowa drogi nr 240 Chojnice - Silno, ponieważ do tej
pory nie ma zgody na ustawienie 3 stanowisk radarowych, gdyż zdaniem
Zarządu Dróg spowolni to ruch samochodów. W związku z tym zostało
wystosowane kolejne pismo do Zarządu Dróg, ze stwierdzeniem , że gmina nie
chce spowolnienia ruchu na drodze tylko 3 stanowisk radarowych,
- Starosta Chojnicki zwrócił się do gminy z propozycją stworzenia nad jeziorem
„Niedźwiedź” kąpieliska strzeżonego, żadna decyzja jednak w tej sprawie nie
została podjęta, a temat ten będzie jeszcze dyskutowany,
- w tym roku kończy się największa inwestycja tej kadencji, tj. „Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami oraz rozbudową
kanalizacji sanitarnej w Swornegaciach”,
- położony został dywanik asfaltowy w m. Klawkowo (w kierunku do boiska),
inwestorem było Starostwo Powiatowe,
- projektowany jest ciąg pieszo – rowerowy w kierunku Klawkowa o szerokości
3 m. Miasto Chojnice planuje budowę takiego ciągu do granicy z gminą
Chojnice. Państwo Zyskowscy przekażą teren pod inwestycją bezpłatnie,
natomiast Państwo Szachta zażądali po 15 zł. za metr.
- 384 tyś. przypadły Ogorzelinom z Unii Europejskiej w ramach „Programu
Odnowy Wsi 2007-2013” na modernizację Domu Kultury.
Ad 8/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął
obrady XXVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach.
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