Protokół Nr XI/2011
z XI Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2011 roku
Posiedzenie odbyło się w Sali nr 41 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. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i Dyrektorzy Wydziałów Urzędu
Gminy,
4. Pani mgr inż. arch. Maria Kiełb-Stańczuk – Prezes Przedsiębiorstwa
Projektowo – Realizacyjnego ,,DOM” sp. z o.o. ze Starogardu Gdańskiego
i Generalny Projektant Studium,
5. Sołtysi Gminy Chojnice,
6. Przedstawiciel Policji,
7. Przedstawiciele Związków Zawodowych,
8. Przedstawiciele Izby Rolniczej,
9. Media.
Obrady prowadził – Pan Tadeusz Leszczyński, który poinformował,
że projekt porządku obrad wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie
przed sesją wraz z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał.
W międzyczasie już po poniedziałkowych obradach połączonych
Komisji Rady zaistniała potrzeba wprowadzenia korekty do zaproponowanego
wcześniej porządku obrad, a mianowicie wycofania z niego dwóch projektów
uchwał w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych okręgów
wyborczych w Gminie Chojnice do stanu faktycznego oraz w sprawie
uszczegółowienia stałych obwodów głosowania w Gminie Chojnice.
Informowała o tym na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki – Pani Dyrektor Bożena Kubiak.
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Następnie Prowadzący obrady zwrócił się do Radnych o przegłosowanie
zaproponowanych zmian i przyjęcie uszczuplonego porządku obrad
następującej treści :
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 o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4/ Podjęcie uchwały nr XI/100/2011 w sprawie uchwalenia
zmiany – aktualizacji ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chojnice”.
5/ Podjęcie uchwały nr XI/101/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2012.
6/ Podjęcie uchwały nr XI/102/2011 w sprawie trybu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chojnice
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
7/ Podjecie uchwały nr XI/103/2011 w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę
Chojnice.
8/ Podjęcie uchwały nr XI/104/2011 w sprawie określenia granic obwodu
Szkoły Podstawowej w Kłodawie.
9/ Podjęcie uchwały nr XI/105/2011 w sprawie określenia granic obwodu
Szkoły Podstawowej im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi.
10/ Podjęcie uchwały nr XI/106/2011 w sprawie określenia granic obwodu
Szkoły Podstawowej w Lichnowach.
11/ Podjęcie uchwały nr XI/107/2011 w sprawie określenia granic obwodu
dla Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie.
12/ Podjęcie uchwały nr XI/108/2011 w sprawie określenia granic obwodu
Szkoły Podstawowej w Silnie.
13/ Podjęcie uchwały nr XI/109/2011 w sprawie określenia granic obwodu
Gimnazjum w Sławęcinie.
14/ Podjęcie uchwały nr XI/110/2011 w sprawie określenia granic obwodu
Gimnazjum w Silnie.
15/ Podjęcie uchwały nr XI/111/2011 w sprawie określenia granic obwodu
Gimnazjum w Pawłowie.
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16/ Podjęcie uchwały nr XI/112/2011 w sprawie określenia granic obwodu
Gimnazjum im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi.
17/ Podjęcie uchwały nr XI/113/2011 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Doręgowice.
18/ Podjęcie uchwały nr XI/114/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy
na 2011 rok.
19/ Podjęcie uchwały nr XI/115/2011 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
20/ Podjęcie uchwały nr XI/116/2011 w sprawie zmiany Uchwały
nr XLII/624/2010 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2011rok”.
21/ Podjęcie uchwały nr XI/117/2011 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres powyżej
3 lat sieci wodociągowych i kanalizacyjnych po wybudowaniu
pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy –
ul. Chojnicka, Zaciszna, Os. Bączkowo”.
22/ Podjęcie uchwały nr XI/118/2011 w sprawie zmiany Uchwały
nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
23/ Podjęcie uchwały nr XI/119/2011 w sprawie powołania zespołu
opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015.
24/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25/ Sprawy bieżące.
26/ Zakończenie obrad.

Wyżej wymieniony porządek obrad został przyjęty
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami ,,za” przy obecności 14 Radnych.

Przebieg obrad:
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Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady Sesji otworzył Pan Tadeusz Leszczyński. Prowadzący obrady powitał
wszystkich zebranych, a następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy
14 radnych, a zatem obrady są prawomocne.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji została Pani Danuta Łoboda, kolejna osoba z listy
radnych.
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 mógł się zapoznać z jego treścią.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr IX/2011
z dnia 2 czerwca 2011
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami ,,za” przy obecności 14 Radnych/
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Radny Jarosław Kurek – zwrócił uwagę na fakt, że GOK wynajmuje
nasze świetlice wiejskie na równe uroczystości rodzinne co ogranicza ich
dostępność dla społeczności wiejskiej – koliduje z organizowaniem w tym
czasie festynów i innych imprez.
Radny Kurek
zaproponował również przeanalizować i usprawnić
procedury, które obecnie funkcjonują u nas przy zakupie paliw do kosiarek
i innych sprzętów znajdujących się na wyposażeniu sołectw. Dodał, że są one
zbyt biurokratyczne.
Zwrócił również uwagę na problem podrzucania worków ze śmieciami
w miejscowościach turystycznych wprost pod nasze gminne kontenery.
Pan Józef Kołak - zwrócił uwagę na problem wysokiego stanu wód
i zalewania pomostów w Charzykowach.
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Poruszył sprawę wykupienia przez Gminę dróg wewnętrznych od
właścicieli działek położonych na terenie znajdującym się miedzy Działkami
Ogródkowymi „Metalowiec”, a kamienicami Pana Sobola w Charzykowach.
Podziękował Dyrektor GOK za wspólnie zorganizowany koncert
charytatywny w Charzykowach.
Ad 3/ Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Ww. informację przedstawił zebranym Wójt Gminy Chojnice.
(Materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
Na sesji Pan Wójt poruszył temat wyników testów kompetencji po klasie VI
i Gimnazjum. Wyraził swoje niezadowolenie z ich poziomu, który określił jako
,,średni”. Stwierdził, iż są one niewspółmierne do ponoszonych przez Gminę
nakładów na rzecz oświaty. Podkreślił, iż Gimnazja w Nowej Cerkwi
i Sławęcinie oraz SP w Lichnowach i Kłodawie osiągają rokrocznie niskie
wyniki w przytoczonych wyżej sprawdzianach. Winą za taki stan rzeczy
obciąża dyrektorów szkół oraz Kartę nauczyciela. Ocenia ją jako relikt
dawnych czasów, który ogranicza dobrych pedagogów. Zasugerował, iż
tematem tym należałoby zająć się na przedmiotowo właściwej Komisji Rady.
Wójt poruszyło również temat utrzymania psów w chojnickim schronisku.
Zgodnie z zawartą umową za 50 tys. zł rocznie, schronisko opiekuje się
30 psami z terenu gminy. Oprócz tego dochodzą jeszcze koszty wyłapania
bezpańskich zwierząt, ich sterylizacji i leczenia. Obecnie limit 30 psów został
przekroczony, pojawił się więc problem opłat za ich utrzymanie.
Miasto Chojnice jako właściciel schroniska zażądało za kolejnego
ponadplanowego czworonoga 20 zł za dobę, jego miesięczne utrzymanie
kosztuje więc gminę 600 zł. Wójt polecił tan temat Komisji Rolnictwa
i Współpracy Między Samorządami. Przedstawił także swój, autorski pomysł
sponsorowanej adopcji. Jednorazowo gmina za adopcję mogłaby zapłacić 600
zł. Zdaniem Wójta rozważenia wymaga jednak kwestia nadzoru nad
przyszłymi opiekunami.
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Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XI/100/2011 w sprawie uchwalenia
zmiany – aktualizacji ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chojnice”.
Prowadzący obrady Pan Tadeusz Leszczyński – podkreślił, że zasadniczym
punktem dzisiejszego posiedzenia jest uchwalenie zmiany – aktualizacji
,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chojnice”.
Przewodniczący Rady wyjaśnił zebranym przyczyny dla których temat ten
został podjęty. A mianowicie w związku z analizą stanu zagospodarowania
przestrzennego oraz aktualności opracowań planistycznych Gminy, bieżących
potrzeb Gminy oraz ze względu na zmieniony stan prawny, a zwłaszcza
ze względu na zmiany zasad polityki przestrzennej w zakresie kierunków
zmian w zagospodarowaniu i przeznaczeniu terenów. Wyjaśnił, iż ostatnia
aktualizacja Studium została uchwalona 30 kwietnia 1998 roku.
Prowadzący obrady wspomniał także, iż przedmiotowe materiały zostały
dostarczone Radnym na 7 dni przed dzisiejszą sesją oraz zostały poddane
wnikliwej analizie na posiedzeniach merytorycznych Komisji.
Przypomniał o obecności Pani mgr inż. arch. Marii Kiełb-Stańczuk Prezes Przedsiębiorstwa Projektowo – Realizacyjnego ,,DOM” sp. z o.o.
ze Starogardu Gdańskiego i Generalnego Projektanta Studium, którą to
poprosił o wprowadzenie zebranych do tematu.
Pani Prezes w swojej wypowiedzi podkreśliła, iż dbanie o ład
przestrzenny to najważniejsze zadanie samorządu gminnego.
Poprzedni dokument Studium uchwalony został w 1998r., od tego momentu
zmieniły się uregulowania prawne m.in. z tego względu należało wprowadzić
do niego zmiany. Nowa ustawa z 2003 roku określa, że ten dokument uchwala
Rada Gminy, ale dodatkowo do niego jest prowadzona procedura formalna.
Dziś jesteśmy ostatnim punkcie, z który odpowiada Wójt. Dokument ten był
przez 30 dni wyłożony do publicznego wglądu. Odbyła się dyskusja publiczna.
Przez 21 dni można było jeszcze rozpatrywać uwagi. Na 11 zgłoszonych do
studium uwag, 4 zostały przez Wójta uwzględnione, a jedna z nich nie miała
charakteru uwagi.
Wyjaśniła, że aby Rada Gminy mogła uchwalić ten dokument wcześniej
kolejno musi przegłosować wszystkie nieuwzględnione uwagi.
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Przewodniczący Rady - potwierdził, że zgodnie z procedurą obowiązkiem
Wójta jest przedstawienie Radzie Gminy do uchwalenia Projektu Studium
wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
Zgodnie z powyższym Przewodniczący kolejno przedłożył Radzie Gminy pod
głosowanie 6 nieuwzględnionych przez Wójta Gminy uwag.

Pierwsza uwaga została zgłoszona pismem z dnia 22.04.2011r. (wpływ do
siedziby Urzędu dnia 26.04.2011r.) przez Państwa: Kazimierza Szulca, Elżbietę
Szulc, Monikę Szulc, Jarosława i Magdalenę Klauzo, Krzysztofa i Katarzynę
Singer, Zygfryda i Danutę Pałubickich
a) treść uwagi: wniosek o uwzględnienie w Studium przeznaczenia terenów
obejmujących dz. geod. 435/19, 435/20, 435/21, 435/23, 435/24, 435/25,
435/26, 435/27. 435/28, 435/29 powstałe z podziału dz. geod. 435/6 i 435/7
w Charzykowach na cele zabudowy mieszkaniowej, przy czym dz. 325/29
miałaby pełnić rolę drogi dojazdowej do zespołu zabudowy
b) treść rozstrzygnięcia: nie uwzględnia się uwagi
c) Uzasadnienie – Wnioskowane tereny stanowią grunty rolne, nieuzbrojone,
bez dostępu do dróg publicznych, w oddaleniu od zwartej zabudowy wsi.
Grunty te stanowiły przed podziałem dz. geod. 435/6 i 435/7, nie były
przeznaczone wg dotychczasowych planów miejscowych zagospodarowania
przestrzennego (w tym planem tzw. ogólnym gminy Chojnice z 1991r) na cele
inwestycyjne, nie były także wyznaczone jako tereny rozwojowe w dokumencie
Studium z 1998r. Podział nieruchomości na mniejsze działki geodezyjne nie był
przedmiotem decyzji Wójta Gminy Chojnice. Dalszy rozwój terenów
mieszkaniowych we wskazanych przez autorów uwagi nie ma uzasadnienia
realnymi potrzebami inwestycyjnymi gminy. Wyznaczanie kierunków zmian
w strukturze przestrzennej gminy i w przeznaczeniu terenów jest zadaniem
gminy i nie może być rozumiane jako spełnianie wszelkich indywidualnych
wniosków. Wnioskowany w uwadze teren jest usytuowany w obszarze
wskazywanym jako „obszar przestrzeni chronionej”- stanowią go wszystkie
tereny położone poza obszarem wyznaczonego możliwego docelowego
zainwestowania, stanowią go tereny rolne i leśne oraz tereny wód otwartych.
W powyższej sprawie nikt z zebranych nie wyraził woli zabrania głosu.
Wobec powyższego prowadzący obrady zarządził głosowanie:
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Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za podtrzymaniem stanowiska Wójta Gminy w tej sprawie
nieuwzględnienia tej uwagi.
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 Radnych )
Druga uwaga zgłoszona pismem z dnia 27.04.2011r. (wpływ do siedziby
Urzędu dnia 09.05.2011r.) przez Pana Kamila Hajduka
a) treść uwagi: wniosek o uwzględnienie w Studium przeznaczenia terenu dz.
geod. 435/22 w Charzykowach na cele zabudowy mieszkaniowej, przy czym dz.
325/29 miałaby pełnić rolę drogi dojazdowej do zespołu zabudowy
b) treść rozstrzygnięcia: nie uwzględnia się uwagi
c) Uzasadnienie – Wnioskowana działka stanowi grunty rolne, nieuzbrojony,
bez dostępu do dróg publicznych, w oddaleniu od zwartej zabudowy wsi.
Teren nie był przeznaczone wg dotychczasowych planów miejscowych
zagospodarowania przestrzennego (w tym planem tzw. ogólnym gminy
Chojnice z 1991r) na cele inwestycyjne, nie był także wyznaczony jako tereny
rozwojowe w dokumencie Studium z 1998r. Podział nieruchomości
stanowiących dz. geod. 435/6 i 435/7 z których wydzielono miedzy innymi dz.
geod. 435/22 nie był przedmiotem decyzji Wójta Gminy Chojnice. Dalszy
rozwój terenów mieszkaniowych na wskazanej przez autora uwagi działce nie
ma uzasadnienia realnymi potrzebami inwestycyjnymi gminy, Wyznaczanie
kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy i w przeznaczeniu terenów
jest zadaniem gminy i nie może być rozumiane jako spełnianie wszelkich
indywidualnych wniosków.
Wnioskowany w uwadze teren jest usytuowany w obszarze wskazywanym jako
„obszar przestrzeni chronionej”- stanowią go wszystkie tereny położone poza
obszarem wyznaczonego możliwego docelowego zainwestowania, stanowią go
tereny rolne i leśne oraz tereny wód otwartych.
W powyższej sprawie nikt z zebranych nie wyraził woli zabrania głosu.
Wobec powyższego prowadzący obrady zarządził głosowanie :
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Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za podtrzymaniem stanowiska Wójta Gminy w tej sprawie
i nieuwzględnieniem tej uwagi.
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 Radnych)

Trzecia uwaga została zgłoszona pismem z dnia 11.05.2011r. (wpływ do
siedziby Urzędu dnia 11.05.2011r) przez Marię i Andrzeja Biesek
a) treść uwagi: wniosek o uwzględnienie w Studium przeznaczenia terenu dz.
geod. 205/1, 205/2 i 300 w miejscowości Klawkowo w obrębie geod. Krojanty
na cele zabudowy mieszkaniowej i sporządzenie dla tych terenów miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
b) treść rozstrzygnięcia: nie uwzględnia się uwagi
c) Uzasadnienie – Działki geod. 205/1, 205/2 i 300 w m. Klawkowo obręb
Krojanty to grunty rolne i leśne (na dz. geod. 300 i na dz. 205/1) położone na
północ od miejscowości i wyznaczonych wg miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych wsi Klawkowo.
Są to nieuzbrojone grunty, głównie klas RIV i RIII. Ich przeznaczenie na cele
mieszkaniowe jest nieuzasadnione, gdyż skutkowałoby koniecznością realizacji
uzbrojenia inżynieryjnego obciążającego gminę. Ponadto nie jest to uzasadnione
realnymi potrzebami gminy, nie znajduje potwierdzenia w prognozach
demograficznych ani w prognozach rozwoju mieszkalnictwa. We wsi
Klawkowo znajduje się jeszcze znaczna rezerwa terenów przewidywanych na
cele inwestycyjne wg obowiązujących planów miejscowych która nie jest
zabudowana. Wieś Klawkowo położona jest w obszarze wskazywanym
w Studium do ograniczonego inwestowania – jest to strefa rolno-leśna „D” wg
ustaleń Studium, w strefie tej priorytetem jest maksymalne zachowanie terenów
rolnych i leśnych oraz ich ochrona przed zainwestowaniem.
Dalszy rozwój terenów mieszkaniowych na wskazanej przez autorów uwagi
działkach nie ma uzasadnienia realnymi potrzebami inwestycyjnymi gminy,
gdyż wg dotychczas obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz zgodnie z projektem Studium wyznaczone w obszarze
gminy, w tym w obrębie geodezyjnym Krojanty tereny docelowego rozwoju
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funkcji mieszkaniowych z nadwyżką zaspokajają kierunkowe potrzeby gminy
w tym zakresie. Wyznaczanie kierunków zmian w strukturze przestrzennej
gminy i w przeznaczeniu terenów jest zadaniem gminy (art. 10 ust. 2 pkt 1) i nie
może być rozumiane jako spełnianie wszelkich indywidualnych wniosków.
W powyższej sprawie nikt z zebranych nie wyraził woli zabrania głosu.
Wobec powyższego prowadzący obrady zarządził głosowanie:
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za podtrzymaniem stanowiska Wójta Gminy w tej sprawie
i nieuwzględnieniem tej uwagi.
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 Radnych)
Czwarta uwaga zgłoszona pismem z dnia 09.05.2011 (wpływ do siedziby
Urzędu dnia 10.05.2011r) oraz dnia 19.05.2011r. przez Jana Wiśniewskiego
a) treść uwagi: wniosek o uwzględnienie w Studium przeznaczenia terenu dz.
geod. 45 i 46 w miejscowości Doręgowice na cele eksploatacji, jako obszary
i tereny górnicze związane z eksploatacją kruszywa naturalnego oraz
sporządzenia dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
b) treść rozstrzygnięcia: nie uwzględnia się uwagi
c) Uzasadnienie – Dz. geod. 45 i 46 w miejscowości Doręgowice położone są
na południowy zachód od miejscowości Doręgowice, w niewielkiej odległości
od miejscowości. Obejmują łącznie ok. 15,45ha. Pan Jan Wiśniewski już
w 2008r wystąpił do gminy o sporządzenie dla tego obszaru miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wyznaczającego obszar i teren górniczy dla
eksploatacji złoża kruszywa naturalnego. Na skutek wniosku Rada Gminy
w Chojnicach w dniu 12 września 2008r podjęła uchwały o nr XVI/261/08
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium oraz o nr XVI/264/08
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Jednakże ze względu na fakt podjętych prac planistycznych
(wrzesień 2008r) dotyczących sporządzenia zmiany/aktualizacji Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszaru
całej gminy w jej granicach administracyjnych, nie kontynuowano procedur
planistycznych na podstawie tych uchwał. Już w październiku 2008r Rada
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Sołecka wsi Doręgowice w piśmie do Wójta Gminy sygnalizowała swój
sprzeciw wobec propozycji powstania żwirowni, obawiając się licznych
uciążliwości jakie spowodować mogłaby taka inwestycja dla mieszkańców wsi
(zwłaszcza wywołanych przez transport związany z eksploatacją). Obawy swoje
mieszkańcy sołectwa podtrzymali także w trakcie zebrania soleckiego pod
koniec kwietnia 2011r. Biorąc pod uwagę stanowisko mieszkańców, nie
wskazano w projekcie Studium będącym przedmiotem uzgodnień, opinii oraz
wyłożenia do publicznego wglądu dla dz. 45 i 46 docelowego przeznaczenia
jako terenów PG- dla eksploatacji złóż surowców mineralnych. Wskazanie
takiego przeznaczenia byłoby równoznaczne z nałożeniem na gminę obowiązku
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż
z zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze „dla terenu górniczego
sporządza się plan miejscowy”.
W Studium uwzględniono fakt występowania udokumentowanego złoża
w
m. Doręgowice – w części dot. Uwarunkowań (rozdział 3.11 –
Występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód
podziemnych), dla złóż w Doręgowicach w okresie sporządzania Studium nie
wyznaczono terenu górniczego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani
nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz.
geod. 45 i 46 w Doręgowicach.
Przewodniczący Rady - poinformował, że w dniu wczorajszym wpłynęło do
Biura Rady pismo od Pana Jana Wiśniewskiego, po czym je odczytał. Do pisma
dołączona została lista zawierająca podpisy 30 osób.
(Treść pisma stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Następnie prowadzący obrady udzielił głosu Panu Janowi Wiśniewskiemu.
(Treść powyższego wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Sołtys Nowakowski stwierdził, że w przedłożona przez Pana
Wiśniewskiego lista poparcia zawiera również podpis sołtysa sołectwa i jego
żony, mimo tego iż jak oświadczył lista ta do nich nie dotarła. Poinformował
również, że na tej liście znajdują się podpisy osób, które nie mają prawa się tam
znajdować ze względu na ich stan zdrowia psychicznego.
Na pytanie Radcy Prawnego Edwarda Meyera, jak to możliwe, żeby taka
sytuacja miała miejsce ?
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Pan Jan Wiśniewski - odpowiedział, że osobiście nie zbierał tych podpisów,
listę tę otrzymał od Pana Kaźmierczaka.
Pan Edward Meyer – stwierdził, że praktycznie to pismo nie ma żadnego
znaczenia. Najważniejsze w tej sprawie jest stanowisko zebrania wiejskiego.
Pani Maria Stańczuk – wyjaśniła, iż fakt nie uwzględnienia sprawy Pana
Wiśniewskiego na tym etapie niczego nie przesądza, ponieważ zgodę taką
można otrzymać nie tylko poprzez plan miejscowy, ale także w drodze decyzji.
Pan Józef Nowakowski – podkreślił, że mieszkańcy wsi nie zmienili zdania
na ten temat żwirowni, a on jako sołtys również jest temu przeciwny.
Wójt – mam w tej sprawie ciągle pewien dylemat. Powiedziałem to już na
zebraniu wiejskim, że gdybym był mieszkańcem Doręgowic głosowałbym za
żwirownią. Są duże oczekiwania firm chojnickich pod kątem kruszywa.
Stwierdził, iż czasami niewiedza tworzy pewne opory. Mieszkańcy Doręgowic
są przeczulenie jeśli chodzi o wzmożony ruch samochodowy. Jednak cały układ
drogowy pominąłby tę miejscowość.
Edward Meyer - Radca Prawny - nawet petycja podpisana przez 1000 osób nie
jest tyle warta co uchwała zebrania wiejskiego nawet wówczas jeśli było na nim
nawet wówczas jeśli uczestniczyło w nim zaledwie 5 osób. Każda petycja to
tylko wyrażenie woli. Dlatego teraz Ci ludzie powinni wnioskować o zwołanie
zebrania wiejskiego, na którym to zmienia swoje poprzednie stanowisko.
Wójt - zwrócił uwagę, iż mieszkańcy Doręgowic 2 razy przegłosowali tę sprawę
na „nie” i Wójt musi to stanowisko uszanować. Jeśli dziś Rada Gminy nie
uszanuje projektu Wójta o odrzuceniu tej uwagi, to tym samym podważona
zostanie demokracja w innych sołectwach. Przez 21 mojej pracy w gminie nie
zdarzyło żebym jako Wójt nie uszanował woli mieszkańców.
Pan Damian Sawicki - stwierdził, że chciałby znać konkretne powody dla
których sołtys sołectwa jest przeciwny tej inwestycji.
Pan Franciszek Borzych – jako Radny z tego okręgu uważał, iż żwirownia
byłaby potrzebna w tym rejonie. Stwierdził jednak, ze dopóki nie zakończy się
postępowanie przy Sądzie Rejonowym, dopóki zebranie wiejskie nie wyrazi
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zgody na tę żwirownię. Podsumował, iż poprzednia żwirowania zdecydowała
o tym, że teraz nie ma zgody mieszkańców.
Po dyskusji dotyczącej czwartej uwagi Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie :
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za podtrzymaniem stanowiska Wójta Gminy w tej sprawie
i nieuwzględnieniem tej uwagi.
(10 głosami „za” 1 głosem „przeciw” i 3 głosami „wstrzymującymi się”
przy obecności 14 Radnych)
Piąta uwaga zgłoszona pismem z dnia 19.05.2011r. (wpływ do siedziby Urzędu
dnia 20.05.2011r) przez Leszka Popowskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa
Rytel
a) treść uwagi: wniosek o uwzględnienie w Studium powiększenie obszaru dla
projektowanego zainwestowania w obrębie miejscowości Charzykowy do granic
działki geod. nr 1136 w taki sposób, by obszar ten obejmował także dz. geod.
1136, a granica ternu przebiegała pomiędzy działkami 1136 i 166/7-LP (do
użytku ekologicznego i roli kl. VI).
b) treść rozstrzygnięcia: nie uwzględnia się uwagi
c) Uzasadnienie – dz. 1136 w m. Charzykowy znajduje się na północ od
terenów istniejącego zainwestowania i jest niezabudowanym gruntem rolnym,
położonym poza granicami zwartej zabudowy wsi, bezpośrednio nad brzegiem
jeziora, sąsiadującym z ustanowionym użytkiem ekologicznym. Jest to teren
położony w granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego, dla którego
obowiązuje Uchwała Nr 144/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
27 kwietnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 66 poz. 1459) oraz odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r
Nr 151, poz. 1220, ze zm.). Poszerzenie terenów docelowego zainwestowania
zgodnie z treścią uwagi byłoby sprzeczne z treścią wyżej wymienionymi
przepisami prawa. Ze względu na istniejące uwarunkowania położenia dz. geod.
1136 (poza istniejącym już zagospodarowaniem w granicach wskazanych
w Studium jako granice zwartej zabudowy wsi) działka ta nie powinna być
terenem inwestycyjnym.
13

Wnioskowany w uwadze teren jest usytuowany w obszarze wskazywanym jako
„obszar przestrzeni chronionej”- stanowią go wszystkie tereny położone poza
obszarem wyznaczonego możliwego docelowego zainwestowania, stanowią go
tereny rolne i leśne oraz tereny wód otwartych.
W powyższej sprawie nikt z zebranych nie wyraził woli zabrania głosu.
Wobec powyższego prowadzący obrady zarządził głosowanie.
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za podtrzymaniem stanowiska Wójta Gminy w tej sprawie
i nieuwzględnieniem tej uwagi.
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 Radnych)
Przewodniczący Rady - pozostało nam przegłosowanie jeszcze jednej
uwagi zgłoszonej pismem z dnia 19.05.2011r. (wpływ do siedziby Urzędu dnia
20.05.2011r) przez Leszka Popowskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Rytel
a) treść uwagi: wniosek o usunięcie z projektu Studium zapisów dotyczących
powiększenia granicy zasięgu Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – etap 2.
b) treść rozstrzygnięcia:

nie uwzględnia się uwagi

c) Uzasadnienie – Wskazane w projekcie Studium powiększenie granic Parku
Narodowego „Bory Tucholskie” zostało wprowadzone do dokumentu na skutek
wniosków złożonych przez Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
z dnia 09.02.2009r, zapisów zawartych w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa pomorskiego - Uchwała Nr 1004/XXXIX/09
Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 26.10.2009r -Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 172 poz.
3361 (m. in. zapis o zbyt małej powierzchni obszarów chronionych ze
szczególnym uwzględnieniem Parku Narodowego „Bory Tucholskie” ), opinii
oraz uzgodnień Regionalne Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
uzyskanych w toku procedury planistycznej Studium, stanowiska Ministerstwa
Środowiska (pismo z dnia 03.01.2011r.) . Projekt Studium przygotowany
pierwotnie w wersji nie uwzględniającej granicy proponowanego powiększenia
Parku Narodowego nie uzyskał pozytywnych uzgodnień mimo skierowania
przez Wójta zażalenia do Ministra Środowiska na postanowienie Dyrektora
Parku Narodowego. W tej sytuacji Wójt był zobowiązany do wprowadzenia
odpowiednich korekt w projekcie planu i przedłożenia Studium do ponownych
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uzgodnień. Ostatecznie, zgodnie z ponownymi uzgodnieniami wymaganymi
przepisami prawa w projekcie Studium wskazano obszary planowanego
powiększenia Parku Narodowego :Bory Tucholskie” , w tym dla tzw. etapu 2.
W/w propozycje korekt granicy Parku Narodowego „Bory Tucholskie” nie
zostały uwzględnione w obowiązującym Planie ochrony dla Parku Narodowego
„Bory Tucholskie” ustanowionym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 230 poz. 1545). Procedury ewentualnego
powiększenia granic Parku Narodowego wymagają uwzględnienia przepisów
ustawy o ochronie przyrody, zapisy i ustalenia Studium nie mają w tym zakresie
mocy stanowiącej.
W powyższej sprawie nikt z zebranych nie wyraził woli zabrania głosu.
Wobec powyższego prowadzący obrady zarządził głosowanie.
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za podtrzymaniem stanowiska Wójta Gminy w tej sprawie
i nieuwzględnieniem tej uwagi.
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 Radnych)
Uwagę
Państwa Barbary i Rajmunda Rybińskich przesłano pismem
z dnia 04.06.2011r. (wpływ do siedziby Urzędu dnia 06.06.2011r)
a) treść uwagi: wniosek o przeznaczenie terenu dz. geod. 213/18 i 213/21 w m.
Swornegacie na cele inwestycyjne
b) treść rozstrzygnięcia: nie uwzględnia się uwagi
c) Uzasadnienie – Działki geodezyjne 213/18 i 213/21 w m. Swornegacie ze
względu na uwarunkowania swego położenia nie mogą być przewidywane dla
planowanego zainwestowania. Miejscowość Swornegacie jest położona w tzw.
strefie C1, z licznymi ograniczeniami dla nowego zainwestowania, w tym ze
względu na obowiązujące przepisy prawa powszechnego (ustaw o ochronie
przyrody, ustaw o lasach) oraz prawa miejscowego (Uchwała Sejmiku Woj.
Pomorskiego Nr 144/VII/11 z dnia 27.04.2011r. w sprawie Zaborskiego Parku
Krajobrazowego), miejscowość jest położona w granicach otuliny Parku
Narodowego „Bory Tucholskie” , w Zaborskim Parku Krajobrazowym,
w obszarze specjalnej ochrony ptaków „Wielki Sandr Brdy” PLB 220001.
Wnioskowane w uwadze działki są usytuowane w obszarze wskazywanym jako
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„obszar przestrzeni chronionej”- stanowią go wszystkie tereny położone poza
obszarem wyznaczonego możliwego docelowego zainwestowania, stanowią go
tereny rolne i leśne oraz tereny wód otwartych.
W powyższej sprawie nikt z zebranych nie wyraził woli zabrania głosu.
Wobec powyższego prowadzący obrady zarządził głosowanie.
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za podtrzymaniem stanowiska Wójta Gminy w tej sprawie
i nieuwzględnieniem tej uwagi.
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 Radnych)
Kolejna, ostatnia już uwaga została zgłoszona pismem z dnia
17.05.2011r. (wpływ do siedziby Urzędu dnia 17.05.2011r) przez Leszka
Gostomczyka
a) treść uwagi: wniosek o przeznaczenie terenu dz. geod. 435/16 w m.
Charzykowy na cele inwestycyjne, zabudowy mieszkaniowej i usługowej
b) treść rozstrzygnięcia: nie uwzględnia się uwagi
c) Uzasadnienie – Dz. geod. 435/16 w Charzykowach położona jest na
północny wschód od granic zwartej zabudowy wsi Charzykowy, z dala od
istniejącej zabudowy, w terenach nieuzbrojonych. Rozwój terenów
mieszkaniowych na wskazanej przez autora uwagi działce nie ma uzasadnienia
realnymi potrzebami inwestycyjnymi gminy, Wyznaczanie kierunków zmian
w strukturze przestrzennej gminy i w przeznaczeniu terenów jest zadaniem
gminy (art. 10 ust. 2 pkt 1) i nie może być rozumiane jako spełnianie wszelkich
indywidualnych wniosków. Wnioskowana w uwadze działka jest usytuowana
w obszarze wskazywanym jako „obszar przestrzeni chronionej”- stanowią go
wszystkie tereny położone poza obszarem wyznaczonego możliwego
docelowego zainwestowania, stanowią go tereny rolne i leśne oraz tereny wód
otwartych.
W powyższej sprawie nikt z zebranych nie wyraził woli zabrania głosu.
Wobec powyższego prowadzący obrady zarządził głosowanie.
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Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za podtrzymaniem stanowiska Wójta Gminy w tej sprawie
i nieuwzględnieniem tej uwagi.
- j e d n o g ł o ś n i e - (14 głosami „za” przy obecności 14 Radnych)
Pan Tadeusz Leszczyński - stwierdził, ze po przegłosowaniu wszystkich
nieuwzględnionych uwag do STUDIUM pozostaje nam podjąć uchwałę
nr XI/100/ 2011 roku w sprawie uchwalenia ZMIANY – aktualizacji
„STUDIUM uwarunkowań
i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy CHOJNICE.”
Następnie odczytał w całości projekt przedmiotowej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/100/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami ,,za” przy obecności 14 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Po przerwie przystąpiono do podjęcia uchwał związanych z zapobieganiem
stosowania przemocy w rodzinach. Przygotowanych przez Pana Adama
Modrzejewskiego – Pełnomocnika Wójta Gminy w tym zakresie.
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XI/101/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2012.
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Tadeusz Leszczyński –
Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały nie zgłaszano uwag.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/101/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
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- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami ,,za” przy obecności 11 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XI/102/2011 w sprawie trybu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chojnice
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Z projektem powyższej uchwały zapoznała zebranych Pani Danuta Łoboda –
Z-ca Przewodniczącego Rady.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/102/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami ,,za” przy obecności 13 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Kolejny blok uchwał dotyczył problemów Oświaty. Gminny Zespół Oświaty
przygotował na dzisiejsza sesję 10 projektów uchwał. Dotyczyły one ustalenia
planu sieci oraz określenia granic obwodów szkół na terenie Gminy Chojnice.
Zostały one szczegółowo omówione na Komisjach przez Panią Dyrektor
Bernadetę Zimnicką.
Ad 7/ Podjecie uchwały nr XI/103/2011 w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę
Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłaszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/103/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami ,,za” przy obecności 11 Radnych/
/Uchwała stanowi z
18

Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XI/104/2011 w sprawie określenia granic obwodu
Szkoły Podstawowej w Kłodawie.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy odczytała kolejny projekt
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/104/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami ,,za” przy obecności 12 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XI/105/2011 w sprawie określenia granic obwodu
Szkoły Podstawowej im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłaszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/105/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami ,,za” przy obecności 12 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XI/106/2011 w sprawie określenia granic
obwodu Szkoły Podstawowej w Lichnowach.
Kolejny projekt uchwały odczytała Z-ca Przewodniczącego Rady.
Do projektu uchwały nie zgłaszano uwag.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/106/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami ,,za” przy obecności 12 Radnych/
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XI/107/2011 w sprawie określenia granic
obwodu dla Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie.
Z projektem powyższej uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz
Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/107/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami ,,za” przy obecności 12 Radnych)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XI/108/2011 w sprawie określenia granic
obwodu Szkoły Podstawowej w Silnie.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy odczytała kolejny projekt
uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłaszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/108/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami ,,za” przy obecności 12 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XI/109/2011 w sprawie określenia granic
obwodu Gimnazjum w Sławęcinie.
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Tadeusz Leszczyński –
Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały nie zgłaszano uwag.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/109/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami ,,za” przy obecności 12 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XI/110/2011 w sprawie określenia granic
obwodu Gimnazjum w Silnie.
Z projektem powyższej uchwały zapoznała zebranych Pani
Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłaszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/110/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami ,,za” przy obecności 12 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XI/111/2011 w sprawie określenia granic
obwodu Gimnazjum w Pawłowie.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/111/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami ,,za” przy obecności 12 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XI/112/2011 w sprawie określenia granic obwodu
Gimnazjum im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi.
Kolejny projekt uchwały odczytała Z-ca Przewodniczącego Rady.
Do projektu uchwały nie zgłaszano uwag.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/112/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami ,,za” przy obecności 12 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Kolejny projekt uchwały dotyczył gospodarki gruntami
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XI/113/2011 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki niezabudowanej położonej w miejscowości Doręgowice.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłaszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/113/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami ,,za” przy obecności 12 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Następny blok uchwał stanowiły uchwały przygotowane przez Wydział
Finansowy.
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XI/114/2011 w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2011 rok.
Kolejny projekt uchwały odczytała Z-ca Przewodniczącego Rady.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/114/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami ,,za” przy obecności 12 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XI/115/2011 w sprawie wyrażenia oli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały nie zgłaszano uwag.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/115/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami ,,za” przy obecności 12 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XI/116/2011 w sprawie zmiany Uchwały
nr XLII/624/2010 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 listopada 2010 roku
W sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2011rok”.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy odczytała kolejny projekt
uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłaszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/116/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami ,,za” przy obecności 12 Radnych/
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/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XI/117/2011 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres powyżej
3 lat sieci wodociągowych i kanalizacyjnych po wybudowaniu
pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lichnowy – ul. Chojnicka,
Zaciszna, Os. Bączkowo”.
Projekt powyższej uchwały odczytał Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/117/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami ,,za” przy obecności 12 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 22/ Podjęcie uchwały nr XI/118/2011 w sprawie zmiany Uchwały
nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Kolejny projekt uchwały odczytała Z-ca Przewodniczącego Rady.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/118/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami ,,za” przy obecności 12 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Przewodniczący Rady - poinformował, iż w związku z kończącą się
w 2011 roku kadencją ławników wszczęto procedurę naboru kandydatów na
kolejne lata. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały związany
z procedurą wyborczą.
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Ad 23/ Podjęcie uchwały nr XI/119/2011 w sprawie powołania zespołu
opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłaszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XI/119/2011
z dnia 30 czerwca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami ,,za” przy obecności 12 Radnych/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 24/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Radnemu Jarosławowi Kurkowi na temat funkcjonowania świetlic
odpowiedziała Pani Dyrektor Justyna Rząska. Zauważyła, iż postulat ich jest
zbieżny z wcześniejszymi sugestiami GOK. Wcześniej nie podejmowano tego
tematu, ponieważ nasze placówki wymagały remontów i nie były atrakcyjne dla
naszych mieszkańców po kątem organizowania uroczystości rodzinnych.
Od pewnego czasu sytuacja ta uległa zmianie. Są cztery obiekty, gdzie to
zainteresowanie jest bardzo duże. Obowiązująca u nas cena 1000 zł plus VAT
za wynajem sali jest bardzo atrakcyjna. Zdarzyło się w przypadku Klawkowa,
że świetlica była czynna 18 dni. Przeważnie obiekty te są wynajmowane 2 razy
w miesiącu za wyjątkiem maja. W takich sytuacjach pracownik świetlicy
realizuje swoje zadania w plenerze bądź zostaje oddelegowany do innej
placówki, albo wykonuje w biurze GOK prace administracyjne.
Pani Rząska podsumowała, że jeżeli będzie taka wola Rady Gminy, to
oczywiście ograniczą kwestie wynajmu świetlic.
Wójt – cieszy się, że ten temat się pojawia. Gmina nie ma wielkiego
interesu, żeby wynajmować świetlice wiejskie. Proponował, aby tę sprawę
przeanalizowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Spraw Społecznych
i Samorządów Wiejskich. Na stosowną Komisję Wójt scedował również
przeanalizowanie prawidłowości procedur obowiązujących obecnie przy
zakupie paliw przez sołtysów podobnie jak temat podrzucania śmieci.
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