Protokół nr XXXVIII/2010
z Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2010 roku
Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego w Chojnicach
i trwało od godziny 10-tej do godziny 13 45.
W Sesji uczestniczyli Radni Rady Gminy – z godnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy
Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy i Innych Jednostek
Organizacyjnych
Pan Edward Meyer - Radca Prawny
Pan Bolesław Wachowski – Kierownik Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
Przedstawiciele Izby Rolniczej,
Pani Grażyna Malatyńska – Kierownik Ośrodka Doradztwa
Rolniczego

Prowadzący obrady – Pan Tadeusz Stelmaszyk poinformował, że
o terminie zwołania dzisiejszej sesji Radni zostali powiadomieni w ustawowym
terminie, na 7 dni wcześniej. Wraz z zawiadomieniem dostarczone zostały
materiały sesyjne i projekt porządku obrad. Międzyczasie zaszła konieczność
wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w obrębie
ewidencyjnym Angowice i Nowy Dwór oraz projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Lotyń na lata 2010-2016”.
Pan Tadeusz Stelmaszyk - zwrócił się do Radnych o wyrażenie zgody na
poszerzenie projektu obrad o te punkty.
Radni głosowali za przyjęciem proponowanych zmian do porządku obrad

-jednogłośnie15 głosami „za”
A zatem obrady Sesji toczyły się według niżej podanego przyjętego po
zmianach przez Radnych porządku obrad.
1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4/ Informacja na temat stanu urządzeń melioracyjnych i ich konserwacji.
5/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/557/10 w sprawie zmiany Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojnice.
6/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/558/10 w sprawie zamiany działek
położonych w miejscowości Nowy Dwór i Ogorzeliny.
7/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/559/10 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Krojanty.
8/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/560/10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia
działki zabudowanej położonej w miejscowości Angowice.
9/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/561/10 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Ogorzeliny.
10/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/562/10 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Moszczenica.
11/ Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/563/10 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki zabudowanej komunalnym budynkiem mieszkalnym w miejscowości
Ostrowite.
12/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/564/10 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Chojniczki, Gockowice,
Kłodawa, Lichnowy, Ogorzeliny, Pawłowo.
13/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/565/10 w sprawie w sprawie oddania
w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w obrębie
ewidencyjnym Angowice i Nowy Dwór.
14/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/566/10 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę
mieszkaniową działek nr 64/19 i nr 64/21 oraz części działki nr 64/11 we wsi
Powałki gm. Chojnice.
15/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/567/10 w sprawie nadania nazwy ulicy

w miejscowości Lichnowy.
16/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/568/10 w sprawie regulaminu
określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
17/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/569/10 w sprawie uchylenia uchwały
Nr XVII/289/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku,
w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Chojnicach obowiązku podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych.
18/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/570/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za
2009 rok.
19/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/571/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIV/535/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie
udzielenia dotacji w 2010 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Ogorzelinach, gmina Chojnice.
20/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/572/10 w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej gminy Chojnice, procedury uchwalania oraz
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu.
21/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/573/10 w sprawie ustalenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chojnice
za I półrocze roku budżetowego.
22/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/574/10 w sprawie zmiany w budżecie
gminy na 2009 rok.
23/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/575/10 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
24/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/576/10 w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Swornegacie na lata 2010-2016” .
25/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/577/10 w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Lotyń na lata 2010-2016” .
26/ Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
27/ Sprawy bieżące.
28/ Zakończenie obrad.

Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Tadeusz
Stelmaszyk. Prowadzący obrady powitał wszystkich zebranych, a następnie
stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych, czyli 100 % składu Rady.
Dodał, że termin dzisiejszej sesji zbiega się z zakończeniem roku szkolnego
w naszych szkołach.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji został kolejny z listy Radnych Pan Benedykt Jażdżewski.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjąć protokół z poprzedniej
Sesji bez odczytania. Stwierdzając, że był on do wglądu w Biurze Rady i każdy
z Radnych miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Po poddaniu pod głosowanie wniosku Przewodniczącego Rady
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół Nr XXXVII/ 557/10
z dnia 11 czerwca 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - ( 15 głosami za”)
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Nie było.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wyżej wymienioną informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.

/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 4/ Informacja na temat stanu urządzeń melioracyjnych i ich
konserwacji.
Pan Bolesław Wachowski – przedstawił zakres działań podejmowanych
przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na ich obiektach
na terenie Gminy Chojnice.
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych posiada w Zarządzie
na terenie gminy Chojnice następujące cieki wodne; rurociąg Zanie oraz
następujące rzeki: Chocina, Suska Struga, Jarcewska Struga, Sileńska Struga,
Kamaionka. Obiekty te są poddawane corocznej konserwacji w zależności od
posiadanych środków finansowych. Niestety nie zabezpieczają one wszystkich
potrzeb w zakresie konserwacji gruntowej i bieżącej. Wskazał również na
możliwość ubiegania się przez Spółki Wodne istniejące na terenie gminy
o pomoc finansową na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej
u Marszałka Województwa.
Szczegółowe Sprawozdanie wcześniej przedstawione zostało w formie
pisemnej, stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu i zostało przesłane
Radnym wraz z materiałami sesyjnymi na 7 dni przed dzisiejsza Sesją.
Pan Andrzej Grala - zapytał o losy wniosku złożonego przez rolników
z Silna na zmeliorowanie gruntów rolnych w obrębie Silna.
Pan Wachowski – wyjaśnił, że wniosek ten został złożony po terminie
i dlatego obecnie o dofinansowanie ubiegać się mogą jedynie rolnicy
z Objezierza i Gockowic.
Pan Krzysztof Majer – stwierdził, że Zarząd Wojewódzki utrzymuje
głównie rzeki, ale problem robi się coraz większy z opadami deszczu zwłaszcza
po burzach. Dlatego my sami powinniśmy dbać o nasze urządzenia.
Kiedy tworzyliśmy parę lat temu Spółkę Wodną, to otrzymywaliśmy pewne
dofinansowanie. W tej chwili jest inaczej.
Wójt – potwierdził, że niestety ostatnie zmiany w prawie (likwidacja
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
uniemożliwiają dofinansowanie działalności Spółek Wodnych z budżetu
gminy.

Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/557/10 w sprawie zmiany Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojnice.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwalę nr XXXVIII/557/10
z dnia 25 czerwca 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/558/10 w sprawie zamiany działek
położonych w miejscowości Nowy Dwór i Ogorzeliny.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt kolejnej uchwały.
Radni do projektu uchwały uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwalę nr XXXVIII/558/10
z dnia 25 czerwca 2010 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 XXXVIII/559/10 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Krojanty.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/559/10
z dnia 25 czerwca 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi znacznik do niniejszego protokołu/.
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/560/10 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia działki zabudowanej położonej w miejscowości Angowice.
Prowadzący obrady przedstawił projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/560/10
z dnia 25 czerwca 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/561/10 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Ogorzeliny.
Pan Tadeusz Stelmaszyk odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/561/10
z dnia 25 czerwca 2010 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 XXXVIII/562/10 w sprawie sprzedaży
przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Moszczenica.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/562/10
z dnia 25 czerwca 2010 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 XXXVIII/563/10 w sprawie sprzedaży
przetargowej działki zabudowanej komunalnym budynkiem mieszkalnym
w miejscowości Ostrowite.
Kolejny projekt uchwały odczytał – Pan Wacław Górny – Z-ca
Przewodniczącego Rady.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/563/10
z dnia 25 czerwca 2010 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 XXXVIII/564/10 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Chojniczki, Gockowice,
Kłodawa, Lichnowy, Ogorzeliny, Pawłowo.
Prowadzący obrady odczytał projekt powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/564/10
z dnia 25 czerwca 2010 roku
- jednogłośnie -

/14 głosami „za”/
/głosowało 14 Radnych/

/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/565/10 w sprawie w sprawie oddania
w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym
Angowice i Nowy Dwór.
Następny projekt uchwały odczytał Pan Tadeusz Stelmaszyk .
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/565/10
z dnia 25 czerwca 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/566/10 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę
mieszkaniową działek nr 64/19 i nr 64/21 oraz części działki nr 64/11 we wsi
Powałki gm. Chojnice.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/566/10
z dnia 25 czerwca 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/567/10 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Lichnowy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt kolejnej uchwały.
Radni do projektu uchwały uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/567/10
z dnia 25 czerwca 2010 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 XXXVIII/568/10 w sprawie regulaminu
określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
Pan Wacław Górny – zapozna ł zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/568/10
z dnia 25 czerwca 2010 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 XXXVIII/569/10 w sprawie uchylenia uchwały
Nr XVII/289/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku,
w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Chojnicach obowiązku podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych.
Następny projekt uchwały odczytał prowadzący Sesję Pan Tadeusz
Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/569/10
z dnia 25 czerwca 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./

Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/570/10 w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice za 2009 rok.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwalę nr XXXVIII/570/10
z dnia 25 czerwca 2010 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 XXXVIII/571/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIV/535/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie
udzielenia dotacji w 2010 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Ogorzelinach, gmina Chojnice.
Następny projekt uchwały odczytał Pan Wacław Górny – Zastępca
Przewodniczącego Rady.
Do projektu uchwały uwag nie było.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwalę nr XXXVIII/571/10
z dnia 25 czerwca 2010 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 XXXVIII/572/10 w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej gminy Chojnice, procedury uchwalania oraz
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu.
Projekt ww. uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwalę nr XXXVIII/572/10
z dnia 25 czerwca 2010 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 XXXVIII/573/10 w sprawie ustalenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chojnice
za I półrocze roku budżetowego.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt kolejnej uchwały.
Radni do projektu uchwały uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/573/10
z dnia 25 czerwca 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./

Ad 22/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/574/10 w sprawie zmiany w budżecie
gminy na 2009 rok.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Stelmaszyk.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/574/10
z dnia 25 czerwca 2010 roku
- jednogłośnie -

/15 głosami „za”/

/Uchwała stanowi znacznik do niniejszego protokołu/.
Ad 23/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/575/10 w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Prowadzący obrady przedstawił projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłosili.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/575/10
z dnia 25 czerwca 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi znacznik do niniejszego protokołu/.
Ad 24/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/576/10 w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Swornegacie na lata 2010-2016” .
Pan Tadeusz Stelmaszyk odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/576/10
z dnia 25 czerwca 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 25/ Podjęcie uchwały nr XXXVIII/577/10 w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Lotyń na lata 2010-2016” .
Projekt wyżej wymienionej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXVIII/577/10
z dnia 25 czerwca 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

