Protokół nr XXIX/2009
XXIX Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 roku
Posiedzenie odbyło się w Sali obrad Starostwa Powiatowego w Chojnicach
i trwało od godziny 10-tej do godziny 13.30.
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/ Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy
3/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
4/ Pan Piotr Stanke - Poseł na Sejm RP
4/ Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
5/ Radca Prawny
6/ Sołtysi
7/ Radni Powiatowi
8/ Związki Zawodowe
9/ Pan Grzegorz Matyszewski – Komendant Rewiru Dzielnicowych
10/ Przedstawiciele Izby Rolniczej
11/ 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 dot. oświadczeń majątkowych za 2008 rok.
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5/ Informacja z działalności Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice.
6/ Podjęcie uchwały nr XXIX/448/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
30 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rozszerzenia działalności
i zmian w Statucie S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
7/ Podjęcie uchwały nr XXIX/461/09 w sprawie podziału sołectwa Lichnowy
na sołectwo Lichnowy i sołectwo Chojnaty, zmian w statucie sołectwa
Lichnowy i uchwalenia statutu sołectwa Chojnaty.
8/ Podjęcie uchwały nr XXIX/449/09 w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę
mieszkaniowa i usługi działek nr 233/3 i nr 237 oraz części działek nr 235 i nr
236 we wsi Chojniczki gm. Chojnice dla części działki nr 283.
9/ Podjęcie uchwały nr XXIX/450/09 w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę
mieszkaniową i usługi działek nr 224, nr 226, nr 229, nr 230 i nr 273 we wsi
Chojniczki gm. Chojnice dla części działki nr 566.
10/ Podjęcie uchwały nr XXIX/451/09 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Angowice, Ciechocin,
Granowo, Kłodawa, Lotyń, Nieżychowice, Moszczenica, Nowa Cerkiew,
Ogorzeliny.
11/ Podjęcie uchwały nr XXIX/452/09 w sprawie nieodpłatnego przejęcia
działki położonej w obrębie ewidencyjnym Ciechocin.
12/ Podjęcie uchwały nr XXIX/453/09 w sprawie wyrażenia zgody na
obciążenie prawa własności działek położonych w obrębie geodezyjnym Nowa
Cerkiew.
13/ Podjęcie uchwały nr XXIX/454/09 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta
dla celów podatku rolnego.
14/ Podjęcie uchwały nr XXIX/455/09 w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia „Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka
„Morenka”.
15/ Podjęcie uchwały nr XXIX/456/09 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej
i przepompowni ścieków na terenie Harcerskiego Centrum Edukacji
Ekologicznej w Funce, gm. Chojnice” na okres przekraczający rok budżetowy.
16/ Podjęcie uchwały nr XXIX/457/09 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych po wybudowaniu projektu pn.

„Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części
aglomeracji Chojnice”.
17/ Podjęcie uchwały nr XXIX/458/09 w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/
418/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie
ustanowienia zobowiązania w formie weksla In blanco wraz z deklaracją
wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej
dofinansowania rozbudowy infrastruktury sanitarnej w południowej
i wschodniej części aglomeracji Chojnice.
18/ Podjęcie uchwały nr XXIX/459/09 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku
internatu i wymiana kotła w Swornegaciach”.
19/ Podjęcie uchwały nr XXIX/460/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2009 rok.
20/ Podjęcie uchwały nr XXIX/461/09 w sprawie zmiany Uchwały
nr XXVII/426/09 Rady gminy w Chojnicach z dnia 29 lipca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku.
21/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
22/ Sprawy bieżące.
23/ Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady zaznaczył, że projekt porządku obrad XXIX Sesji
Rady Gminy w Chojnicach wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie
wraz z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Dodał, iż międzyczasie zaistniała konieczność włączenia do dzisiejszego
porządku obrad projektu uchwały z Wydziału Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Zwrócił się zatem z prośbą do Radnych o wyrażenie zgody na poszerzenie
projektu porządku obrad dzisiejszej sesji o ten punkt.
Rada Gminy w Chojnicach przyjęła zaproponowane powyżej zmiany
do porządku obrad
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosów „za”/
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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, a zatem obrady są prawomocne.
Projekt porządku obrad XXIX Sesji Rady Gminy w Chojnicach wszyscy
Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz z materiałami i projektami uchwał
na 7 dni przed Sesją.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Zgodnie z Regulaminem pracy Rady sekretarzem sesji jest kolejna osoba
z listy Radnych – Pan Tadeusz Leszczyński.
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 możliwość zapoznania się z jego treścią.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXVIII / 2009
z dnia 24 września 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosów „za”/
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Radny Pan Tadeusz Kujawski – zapytał, czy za pośrednictwem naszych Posłów
Rada nie powinna zając jakiegoś stanowiska na temat sytuacji w rolnictwie.
Zwrócił również uwagę na konieczność zrobienia chodnika i co najmniej dwóch
lamp w miejscowości Małe Swornegacie. Dodał, że turystyka w gminie
Chojnice, to nie tylko Charzykowy i Swornegacie.

Radny Pan Zbigniew Nojman – zwrócił uwagę na konieczność poprawy
widoczności na drogach w okresie jesienno-zimowym
uczniów
uczęszczających do naszych szkół poprzez zaopatrzenie ich w światełka
odblaskowe. Są jednak trudności z zakupem tego towaru.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 4/ Informacja dot. oświadczeń majątkowych za 2008 rok.
Pan Tadeusz Stelmaszyk poinformował, że w oparciu o art. 24 lit.”h”
ustawy o samorządzie gminnym „Radny, Wójt, Z-ca Wójta Skarbnik Gminy
oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje w
imieniu Wójta do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku, mają 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 złożyli
w dwóch egzemplarzach : Radni - Przewodniczącemu Rady, natomiast
pozostałe osoby - Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy i Wójt w terminie do 30 października
każdego roku mają obowiązek przedstawić Radzie stosowną informację po
dokonaniu analizy oświadczeń.
Następnie powyższe informacje dotyczące oświadczeń majątkowych
za 2008 rok kolejno przedstawiali zgodnie ze swoimi kompetencjami Wójt
Gminy Chojnice i Przewodniczący Rady.
/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 5/ Informacja z działalności
Wiejskiej Gminy Chojnice.

Samodzielnej Publicznej Przychodni

Ww. materiał przedstawił zebranym dr Kowalski - Dyrektor S.P. Przychodni
Wiejskiej Gminy Chojnice.
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Doktor poinformował, iż jest odpowiedzialny za 7 obiektów
( punktów) służby zdrowia, w których to świadczą usługi medyczne głównie
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Nie zamierzają likwidować żadnego
z nich, a wręcz odwrotnie obiekty te są bądź będą modernizowane. Na dzień
dzisiejszy nie spełniają należytych wymogów ośrodki w miejscowości
Ogorzeliny, Charzykowy oraz Lichnowy. Mamy zamiar do 2012 z tym
wszystkim się uporać.
Na dzień dzisiejszy na liście aktywnej naszej Przychodni figuruje 16.000
pacjentów. Przy obecnym zatrudnieniu personelu z braku kadry nie możemy
rozszerzać naszych usług. Chętnie zatrudnię jeszcze dwóch lekarzy.
Wyraził przekonanie, że każdy pacjent powinien mieć jak najlepszą opiekę
medyczną. Dodał, że nasze społeczeństwo żyje coraz dłużej najmłodszy pacjent
ma 3 dni natomiast najstarszy 101 lat.
Poinformował, że w Przychodni Wiejskiej w przyszłym roku nie zamierzają
niczego ograniczać. Natomiast zysk chcą zainwestować przede wszystkim
w zdrowie pacjentów.
Zauważył, iż Narodowy Fundusz Zdrowia jest najlepszym płatnikiem z jakim
do tej pory pracował, jednak jako szef Przychodni nie może robić więcej niż to
za co Fundusz zapłaci. Ponieważ jako Przychodnię nie stać ich na dokładanie do
usług medycznych. Jako Dyrektor Przychodni nie przewiduje zwiększenia
budżetu na przyszły rok, ale uważa, że za te środki można dużo zrobić.
Cały czas jest zwolennikiem tego, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć i stawia
na profilaktykę. W materiałach przesłanych Radnym szczegółowo
przedstawiony jest zakres i rodzaje programów profilaktycznych, o czym
mówiło się na posiedzeniach Komisji przed dzisiejsza sesją.
/Materiał informacyjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXIX/448/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
30 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rozszerzenia działalności
i zmian w Statucie S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
Projekt ww. uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz Stelmaszyk .
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/448/09
z dnia 30 października 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 XXIX/449/09 w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę
mieszkaniowa i usługi działek nr 233/3 i nr 237 oraz części działek nr 235 i nr
236 we wsi Chojniczki gm. Chojnice dla części działki nr 283.
Prowadzący obrady odczytał Radnym projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/449/09
z dnia 30 października 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XXIX/450/09 w sprawie uchwalenia zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę
mieszkaniową i usługi działek nr 224, nr 226, nr 229, nr 230 i nr 273 we wsi
Chojniczki gm. Chojnice dla części działki nr 566.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt powyższej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/450/09
z dnia 30 października 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
7

/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XXIX/451/09 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Angowice, Ciechocin,
Granowo, Kłodawa, Lotyń, Nieżychowice, Moszczenica, Nowa Cerkiew,
Ogorzeliny.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zapoznał zebranych z projektem kolejnej
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/451/09
z dnia 30 października 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXIX/452/09 w sprawie nieodpłatnego przejęcia
działki położonej w obrębie ewidencyjnym Ciechocin.
Projekt ww. uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz Stelmaszyk .
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/452/09
z dnia 30 października 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 XXIX/453/09 w sprawie wyrażenia zgody na
obciążenie prawa własności działek położonych w obrębie geodezyjnym Nowa
Cerkiew.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt powyższej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/453/09
z dnia 30 października 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXIX/454/09 w sprawie obniżenia średniej ceny
żyta dla celów podatku rolnego.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zapoznał zebranych z projektem kolejnej
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/454/09
z dnia 30 października 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXIX/455/09 w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia „Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka
„Morenka”.
Projekt ww. uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz Stelmaszyk .
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/455/09
z dnia 30 października 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XXIX/456/09 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej
i przepompowni ścieków na terenie Harcerskiego Centrum Edukacji
Ekologicznej w Funce, gm. Chojnice” na okres przekraczający rok budżetowy.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt powyższej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/456/09
z dnia 30 października 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
15/ Podjęcie uchwały nr XXIX/457/09 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych po wybudowaniu projektu pn.
„Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części
aglomeracji Chojnice”.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zapoznał zebranych z projektem kolejnej
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/457/0
z dnia 30 października 2009 roku

- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XXIX/458/09 w sprawie uchylenia uchwały nr
XXVI/418/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie
ustanowienia zobowiązania w formie weksla In blanco wraz z deklaracją
wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej
dofinansowania rozbudowy infrastruktury sanitarnej w południowej
i wschodniej części aglomeracji Chojnice.
Projekt ww. uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz Stelmaszyk .
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/458/09
z dnia 30 października 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XXIX/459/09 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku
internatu i wymiana kotła w Swornegaciach”.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt powyższej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/459/09
z dnia 30 października 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XXIX/460/09 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009 rok.
Prowadzący obrady odczytał Radnym projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/460/09
z dnia 30 października 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XXIX/461/09 w sprawie zmiany Uchwały
nr XXVII/426/09 Rady gminy w Chojnicach z dnia 29 lipca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zapoznał zebranych z projektem kolejnej
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/461/09
z dnia 30 października 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XXIX/462/09 w sprawie podziału sołectwa
Lichnowy na i sołectwo Lichnowy i sołectwo Chojnaty, zmian w Statucie
sołectwa Lichnowy i uchwalenia statutu sołectwa Chojnaty.
Projekt ww. uchwały przedstawił zebranym Pan Tadeusz Stelmaszyk .
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/462/09
z dnia 30 października 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XXIX/463/09 w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych.
Prowadzący obrady odczytał Radnym projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXIX/463/09
z dnia 30 października 2009 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 22/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Pan Piotr Stanke poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu
odbędzie się debata na temat polskiego rolnictwa. Zachęcał do śledzenia jej
przed telewizorami, ponieważ będzie można wówczas się do tego odnieść.
Wójt dodał, że 16 listopada o godzinie 13-tej na tej sali odbędzie się Debata
Rolnicza, w której udział weźmie Z-ca Ministra Rolnictwa. W imieniu Starosty
i własnym zaprosił wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
Wójt – my nigdy nie mówiliśmy, że turystyka gminy, to tylko Charzykowy
i Swornegacie. Turystyka, to również Krojanty, Zbeniny, Małe Swory.
Czasami, tam gdzie jest niebezpiecznie to jest mniej wypadków niż w innych
miejscach. W Małych Swornigaciach nie zdarzył się jeszcze żaden wypadek.
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Obecnie najbardziej potrzebny chodnik jest w Lichnowach. Tam mieszka 1.000
mieszkańców. Na Małe Swornegacie przyjdzie jeszcze czas. Rozsądku rodziców
nie zastąpi żaden nawet najlepszy urzędnik. Zadał pytanie, co ze względów
bezpieczeństwa jest bardziej potrzebne latem światła, czy opony zimowe, które
nie są u nas obowiązkowe. Jeśli chodzi o światełka odblaskowe, to być może
będzie można zakupić je ze środków, którymi dysponuje Pan Adam
Modrzejewski mój pełnomocnik do spraw uzależnień.
Ad 23/ Sprawy bieżące.
Pan Majer Krzysztof - sołtys sołectwa Ostrowite zwrócił uwagę, że bardzo
niebezpiecznie jest na drodze Chojnice Silno zwłaszcza w czasie jej remontu.
Bardzo niebezpiecznie jest zwłaszcza zjeżdżając z Granowa na ulicę Sportową.
Proponował postawić tam lustro.
Ad 24/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący rady Gminy zamknął
obrady XXIX Sesji Rady Gminy w Chojnicach.
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