Protokół nr XXXIX/2010
XXXIX Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 lipca 2010 roku
Posiedzenie odbyło się w Sali obrad Starostwa Powiatowego 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.

Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy
Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy,
Pani mgr Bożena Kubiak – Dyr. Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich,
5. Pani dr Grażyna Dąbrowiecka – Dyr. GOPS w Chojnicach,
6. Pan mgr Edward Meyer - Radca Prawny.
Projekt porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy w Chojnicach
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) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/578/10 w sprawie rozszerzenia
działalności Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy
Chojnice,
4) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/579/10 w sprawie zatwierdzenia
zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice,
5) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/580/10 w sprawie zniesienia
współwłasności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym;
Miasto Chojnice,
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6) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/581/10 w sprawie upoważnienia
dyrektora GOPS w Chojnicach do prowadzenia postępowań w
sprawach przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.
7) Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8) Sprawy bieżące.
9) Zakończenie obrad.
Przebieg obrad :
Ad 1) Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Stelmaszyk.
Przewodniczący stwierdził, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 15
Radnych, czyli wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne.
Projekt porządku obrad XXXIX Sesji Rady Gminy w Chojnicach wszyscy
Radni otrzymali w ustawowym terminie (na 7 dni przed Sesją)
wraz z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
Przewodniczący, dodał jednak, iż już po wysłaniu materiałów do Radnych
zaszła konieczność wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch
dodatkowych projektów uchwał:
Nr XXXIX/580/10 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości
położonej obrębie geodezyjnym; Miasto Chojnice oraz
Nr XXXIX/581/10 w sprawie upoważnienia dyrektora GOPS w Chojnicach
do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania uczniom pomocy
materialnej o charakterze socjalnym.
W związku z powyższym zwrócił się z prośbą do Radnych o wyrażenie
zgody na poszerzenie dzisiejszego projektu porządku obrad o dodatkowe dwa
punkty, tj. nr 5 i nr 6.
Rada Gminy w Chojnicach przyjęła zaproponowane powyżej zmiany
do porządku obrad
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
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b) ustalenie sekretarza sesji,
Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady sekretarzem sesji jest kolejna osoba
z listy Radnych – Pan Wacław Górny – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy.
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poprosił Radnych o przyjęcie protokołu
z Poprzedniej XXXVIII sesji bez odczytania, przy czym dodał, że jest on
zgodny z jej przebiegiem. Ponadto poinformował również, że protokół był
możliwy do wglądu w Biurze Rady i każdy z Radnych miał możliwość
zapoznania się z jego treścią.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła Protokół Nr XXXVIII/2010
z dnia 25 czerwca 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez odczytania.
Ad 2) Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Ryszard Kontek – wystąpił w imieniu mieszkańców i turystów
miejscowości Swornegacie, którzy proszą o postawienie znaku ograniczenia
prędkości na górce, na wysokości Welsyku, jadąc w stronę Brus, ponieważ
kierowcy rozwijają tam bardzo duże prędkości nie bacząc na mieszkańców, czy
przebywających tam turystów. Byłoby dobrze, gdyby znak postawiono
chociażby na okres letni. Druga sprawa dotyczy Internatu i niedawno oddanego
Ośrodka Zdrowia w Swornegaciach. Zaobserwowano bowiem problemy
z odpływem deszczówki, która po ostatnich ulewach zalała fundamenty.
Czy w ramach rękojmi można coś z tym problemem zrobić.
Pan Eugeniusz Wirkus – poinformował zebranych, że w dniu 22 lipca br. na
stronie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej pojawiła się informacja,
że w sezonie 2010/11 w każdej klasie rozgrywkowej obowiązkowo, przed
rozpoczęciem zawodów do sędziego głównego muszą zgłosić się trenerzy
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prowadzący drużyny w celu okazania aktualnej licencji trenerskiej. Jak dodał
Pan Wirkus jeszcze 5 lat temu był trener, ale teraz brakuje ludzi, żeby
przeprowadzić szkolenie musi się zgłosić, co najmniej 30 chętnych. Zwrócił się
zatem do Radnych o sfinansowanie tych osób, które będą chciały podjąć się
szkolenia zarówno juniorów, jak i seniorów.
Pan Andrzej Grala – poprosił, żeby zwrócić się do zarządcy drogi nr 240
w sprawie reperacji tej drogi w miejscowości Silno, na wysokości Przychodni
i przystanku autobusowego, ponieważ stan drogi w tych właśnie miejscach jest
fatalny, co z kolei stwarza duże zagrożenie.
Pani Gabriela Krieger – poruszyła problem drogi w Lipienicach, która po
zrobionej kanalizacji wygląda gorzej niż przed rozpoczęciem robót.
1) Ad 3) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/578/10 w sprawie
rozszerzenia działalności Samodzielnej Publicznej Przychodni
Wiejskiej Gminy Chojnice,
Projekt ww. uchwały odczytał zebranym Pan Tadeusz Stelmaszyk, zaś jej
omówienia dokonał Radca Prawny Pan Edward Meyer, który wyjaśnił
zebranym, że od 1 lipca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku zaszły zmiany
organizacyjne i powołano do życia Wydział Zdrowia, który po bliższym
przyjrzeniu się naszej uchwale Nr XXXVII /456/10 z dnia 11 czerwca 2010 r. w
sprawie zatwierdzenia rozszerzenia działalności i zmian w statucie SP
Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice uznał, że istnieje konieczność
podzielenia jej na dwie odrębne uchwały, które właśnie są przedmiotem obrad
dzisiejszej sesji.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/578/10
z dnia 30 lipca 2010 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 4) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/579/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w
Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/579/10
z dnia 30 lipca 2010 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 XXXIX/580/10 w sprawie zniesienia
współwłasności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym; Miasto
Chojnice
Prowadzący obrady odczytał Radnym projekt kolejnej uchwały.
Pan Wacław Górny – zapytał dlaczego znosimy współwłasność.
Pan Wójt – wyjaśnił, że znosimy współwłasność, ponieważ Miasto
Chojnice chce sprzedać swoją część udziałów. Właścicielem 73% udziałów jest
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach, będący
własnością Miasta Chojnice, zaś pozostałych 27% jest Gmina Chojnice. Miasto
Chojnice nie ma publicznej przychodni miejskiej, a jedynie wydzierżawia swoje
gabinety, więc dlaczego uniemożliwić im sprzedaż i zarobienie kilku tysięcy
złotych.
Pan Tadeusz Kujawski - zapytał, jak sytuacja będzie wyglądała w
przyszłości, czy każdy z osobna będzie np. remontował swoją część, czy też
nadal będzie administrator, tak jak teraz ZGM.
Pan Edward Meyer – dodał, że gmina Chojnice swoją część udziałów będzie
miała zapisaną w akcie notarialnym. Istnieją przymiarki do przekształcenia
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Samodzielnej Przychodni Wiejskiej w spółkę, jednak bez zgody Rady nic nie
zostanie zmienione. Niniejsza uchwała, jak na razie jest pierwszą, wstępną,
intencyjną uchwałą.
Do projektu uchwały więcej uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/580/10
z dnia 30 lipca 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 XXXIX/581/10 w sprawie upoważnienia dyrektora
GOPS w Chojnicach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania
uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt powyższej uchwały.
Omówienia uchwały dokonała Pani Grażyna Dąbrowiecka. Zmiana ustawy
o systemie oświaty umożliwiła przekazanie spraw z zakresu pomocy materialnej
o charakterze socjalnym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnicach. W związku z tym zmianie ulegnie m.in. Regulamin przyznawania
takiej pomocy (tylko te §, które dotyczą składania wniosków), zmieni się też
sam wniosek. Ponadto do przyznawania pomocy nie będzie już potrzebna opinia
szkoły,
a
także
zostanie
powołana
nowa
komisja
z przedstawicielami oświaty.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę Nr XXXIX/581/10
z dnia 30 lipca 2010 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
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/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 7) Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Pan Wójt - w najbliższy poniedziałek wraca z urlopu Pani dyr. Zimnicka,
poproszę więc Panią Dyrektor, Pana Dyrektora Bucława oraz projektanta Pana
Kufla o bliższe przyjrzenie się tej sprawie. Jeżeli natomiast chodzi o sprawę
ograniczenia prędkości w Swornegaciach na wysokości Welsyku, w stronę Brus
to najprawdopodobniej 13 sierpnia br. będzie u nas gościł Dyrektor Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Włodzimierz Kubiak i wówczas
przedyskutujemy te sprawę.
Pan Wójt – odpowiadając Panu Wirkusowi, poprosił, aby inicjator tej
interpelacji przedstawił swój wniosek na piśmie, który zostanie dalej przekazany
do rozpatrzenia przez Komisję Oświaty, Kultury, Sport i Turystyki.
Pan Wójt – poinformował zebranych, że w ciągu najbliższych 10 dni zostaną
otwarte oferty na modernizację drogi nr 240 (skrzyżowanie Granowo –
Racławki). Jest szansa, że już we wrześniu ruszą roboty (1,8 km w stronę Silna).
Ponadto rozstrzygnięto już przetarg na przebudowę 0,13 km ul. Dworcowej
w m. Krojanty oraz 0,15 km drogi gminnej w m. Kłodawa.
GZGK Sp. z o.o. w Chojnicach rozstrzygnął przetarg na opracowanie
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
na
realizację
inwestycji:
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na
terenie sołectwa Charzykowy. Do przetargu stanęły 3 firmy, wygrała bydgoska
firma „EKOSAN - PROJEKT”, która przedstawiła najkorzystniejsza ofertę
wykonania dokumentacji za ok. 1,5 mln zł.
Ponadto rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną
nawierzchnią w miejscowości Sławęcin tzw. „Jaskółeczki”. Otwarcie
zaplanowano na 27 sierpnia br. Spośród 3 firm, które złożyły swoje oferty
wygrała firma „Sport Grupa Sp. z o. o.” z Mińska Mazowieckiego. Rozpiętość
cenowa wahała się od 404-430 tyś. złotych. Kolejne „Jaskółki” planowane są
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