Protokół III/10
z sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 grudnia 2010 roku

Posiedzenie trwało od godziny 10-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.
6.
7.

Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy
Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
Pan Przemysław Biesek – Wicestarosta Powiatu Chojnickiego
Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy w Chojnicach
Radca Prawny
Media

Porządek obrad przedstawiał się następująco :
1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjecie protokołu z poprzedniej sesji.
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Podjęcie uchwały nr III/3/10 w sprawie wyboru przewodniczących
i składów osobowych Komisji Rady Gminy
4/ Podjęcie uchwały nr III/4/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy Chojnice.
5/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
6/ Sprawy bieżące.
7/ Zakończenie obrad

Przebieg obrad :
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Ad 1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady III Sesji Rady Gminy w Chojnicach prowadził Pan Tadeusz
Leszyczyński – Przewodniczący Rady Gminy, który powitał wszystkich
zebranych i stwierdził 100% obecność Radnych.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Radni ustalili, iż sekretarzem sesji będzie Pan Andrzej Grala.
c/ przyjecie protokołu z poprzedniej sesji.
Pan Tadeusz Leszczyński – zaproponował Radnym przyjąć protokoły
z I-wszej i II-giej Sesji z dnia 2 grudnia 2010 roku bez odczytania.
Poinformował, że protokóły z poprzednich dwóch sesji są zgodne
z ich przebiegiem i były do wglądu w Biurze Rady.
Poprosił Radnych o przegłosowanie zgłoszonej przez siebie propozycji.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokołu Nr I/10 z dnia 2 grudnia 20010 roku
bez odczytania - j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokołu Nr II/10 z dnia 2 grudnia 20010 roku
bez odczytania - j e d n o g ł o ś n i e - (15 głosów „za”)
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Eugeniusz Wirkus - wniósł, aby posiedzenia Rady odbywały się
najwcześniej o godzinie 11-tej, a nie o godzinie 10-tej.
Pan Zbigniew Nojman – stwierdził, że ze słów Pana Wójta
wypowiedzianych na poprzedniej sesji wynikało, że będziemy się łączyć,
a nie dzielić. Nadal nie ma u nas Klubu Radnych, ale cieszy fakt, że
powiększono skład osobowy Komisji Rewizyjnej. Zwrócił również uwagę na
to, iż żaden z Radnych z poza bloku wyborczego Pana Wójta nie otrzymał
kierownictwa Komisji.

Następnie Pan Nojman poruszył problem wiejskich chodników które
zimą nie są odśnieżane. Pytał, czy nie można by przymusić do tego osób,
które mają zobowiązania finansowe wobec gminy np. z tytułu czynszów.
Pan Józef Kołak – zapytał czy gmina poczuwa się do winy i zamierza
partycypować w jakiś sposób w tych kosztach, które ponieśli mieszkańcy
ul. Turystycznej w
Charzykowach w związku z zalaniem piwnic.
Podkreślił, że problemy z odpływem wody zaczęły się dopiero po włączeniu
kanalizacji.
Pan Józef Kołak – zwrócił się również z prośbą do Komendanta Gminnej
Straży Pożarnej o umożliwienie przedłużenia czasu pracy świetlicy
w Charzykowach w ramach wolontariatu w godzinach od 17- tej do 20-tej.
Pan Ryszard Kontek – zgłosił problem braku lekarza w godzinach
popołudniowych w przychodni w Swornegaciach. Proponował, żeby
w najbliższym czasie zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu.
Ad 3/ Podjęcie uchwały nr III/3/10 w sprawie wyboru przewodniczących
i składów osobowych Komisji Rady Gminy.
Projekt powyższej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr III/3/10
z dnia 16 grudnia 2010 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 III/4/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy Chojnice.
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Tadeusz Leszczyński –
przewodniczący Rady Gminy.
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Pan Edward Meyer - Radca Prawny poinformował, zwrócił uwagę iż
w projekcie uchwały zapisano wysokość dodatku specjalnego dla Pana Wójta
w wysokości 30%, ale można go zwiększyć do 40%, podobnie jak zrobiły
inne samorządy.
W dotychczas zaproponowanej wersji projektu uchwały wynagrodzenie
Pana Wójta nie zwiększa się nawet o złotówkę.
Pan Józef Kołak - zaproponował, aby biorąc pod uwagę projekt budżetu
oraz uzyskany wynik wyborczy Pana Wójta dodatek specjalny podnieść do
35 %.
Wójt Zbigniew Szczepański – stwierdził, że wiele ludzi w gminie ma
trudną sytuację finansową. Dużo osób stara się o prace w związku z tym
prosił o pozostawienie jego wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie,
stwierdzając, że jest ono wystarczające.
Pan Józef Kołak - w związku z wypowiedzią Pana Wójta wycofał swój
wniosek o zwiększenie dodatku specjalnego.
Następnie Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały
we wcześniej zaproponowanej wersji :
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr III/4/10
z dnia 16 grudnia 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/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Tadeusz Leszczyński – odpowiedział Radnemu Wirkusowi,
iż godziny rozpoczęcia sesji są uzależnione w głównej mierze od ilości
poruszanych na nich spraw. Wiadomo bowiem, że im więcej punktów
w porządku obrad, tym posiedzenie jest dłuższe.

W związku z tym zapewnił, iż ustalając w przyszłości godziny posiedzeń
będzie brał tę kwestę pod uwagę.
Na kolejne zapytania Radnych odpowiedzi udzielał pan Wójt :
- Panu Nojmanowi - wyjaśnił, że jeśli chodnik przylega do posesji, to
obowiązkiem właściciela jest jego odśnieżanie niezależnie od tego czy jest to
nieruchomość zabudowana, czy też nie.
Jeśli chodzi o zamianę długu na rzecz świadczenia pracy np. przy
odśnieżaniu chodników, to nie jest to zgodne z prawem. Można to robić tylko
na zasadzie dobrowolności. Stosujemy taką praktykę od 10-ciu lat, ale nie
możemy w tym zakresie nikogo do niczego zmusić. Poza tym niewiele
mamy takich możliwości, ponieważ większość lokatorów wykupiła już od
gminy swoje mieszkania w związku z czym, tych zadłużeń jest coraz mniej.
Obecnie ludziom korzystniej jest spłacać raty niż płacić czynsz.
Prawdopodobnie trzeba się będzie zastanowić nad zakupem małych
ciągników i za ich pomocą odśnieżać chodniki.
- Panu Kołakowi – wyjaśnił, iż zna tę sprawę. W ramach przebudowy
Drogi pod Strzechę włączono istniejący korektor ściekowy do studzienki i od
tego momentu są problemy z zalewaniem piwnic. Gmina oczywiście poczuwa
się tu do winy i zadeklarowała swą pomoc. W odprowadzaniu wody na ulicy
Turystycznej brali udział nasi strażacy. Skutki awarii zostały usunięte i taka
sytuacja już nie powinna się powtórzyć.
- Zdaniem Wójta jeśli chodzi o korzystanie z Remizy Strażackiej
w Charzykowach jako świetlicy nie powinno być żadnego problemu.
Po to jest ta Remiza i sprzęt w tej miejscowości, żeby można było z niego
korzystać.
- Panu Kontkowi – wyjaśnił, iż zobowiąże Dyrektora Przychodni Wiejskiej
dr Jana Kowalskiego do zorganizowania spotkania z Radą Społeczną
Przychodni i Radą Sołecką Swornegacie w celu omówienia zgłoszonego
problemu.
Zdaniem Wójta sprawa obecności lekarza w Ośrodku w Swornegaciach
po godzinie 15-tej jest sprawą problematyczną. Trudno jest znaleźć lekarza na
układ popołudniowy do ośrodka terenowego, jeśli w dalszym ciągle szukamy
lekarza do Przychodni na ulicy Kościerskiej. Poza tym nawet jeśli by się taki
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lekarz zgłosi, to trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż Swory są małą wioską i gdy
zgodzimy się na takie rozwiązanie, to inne miejscowości również się o to
upomną.
Ad 6/ Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w związku
z przesłanym do tut. Urzędu przez Prezesa Sądu Rejonowego w Chojnicach,
pismem informującym o projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości
dotyczącym likwidacji Wydziału Pracy przy chojnickim sądzie, w dniu
dzisiejszym Rada Gminy powinna zająć w tej kwestii odpowiednie
stanowisko.
Treść projektu przedmiotowego stanowiska wszyscy Radni otrzymali przed
Sesją wraz z pismem przewodnim Prezesa Sądu Rejonowego w Chojnicach./
Następnie prowadzący obrady odczytał w całości projekt Stanowiska
Rady, do którego Radni uwag nie wnieśli, po czym :
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła Stanowisko w sprawie projektu Ministerstwa
Sprawiedliwości o likwidacji Wydziału Pracy przy Sądzie
Rejonowym w Chojnicach
- jednogłośnie-

/ 15 głosami „za”/

/Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Prowadzący obrady stwierdził, że ww. Stanowisko zostało przez Radę
przyjęte i zostanie ono przesłane do Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Sądu
Rejonowego w Chojnicach oraz przekazane naszym Posłom na Sejm.
Następnie Pan Tadeusz Leszczyński - przypomniał, tym wszystkim
Radnym, którzy nie złożyli jeszcze oświadczenia majątkowego, iż muszą to
uczynić w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania, a zatem do końca roku.
Zaproponował, aby wszyscy Radni wywiązali się z tego obowiązku
najpóźniej przed terminem kolejnej sesji.
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