Protokół nr XII/2011
z XII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 lipca 2011 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chojnicach i trwało od godziny 12.00 do godziny 13.00.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli:
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 – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich,
5. Pani mgr Bernadeta Zimnicka – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty,
6. Pan Edward Meyer – Radca Prawny,
7. Media.
1.
2.
3.
4.

Prowadzący obrady poinformował, iż dzisiejsza sesja ma charakter
ponadplanowy i odbywa się w mniejszym niż zazwyczaj gronie (bez
udziału sołtysów). Została ona zwołana telefonicznie w celu podjęcia
uchwał niezbędnych dla prawidłowej pracy Urzędu i nie poprzedziły jej
posiedzenia Komisji. W związku z tym wszelkie wyjaśnienia do
przygotowanych na dzisiaj projektów uchwał będą się odbywały na
bieżąco.
Projekt porządku przedstawiał się następująco:
1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji.
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2/ Zapytania i interpelacje.
3/ Podjęcie uchwały nr XII/120/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej
SP Pawłowa w Silnie.
4/ Podjęcie uchwały nr XII/121/2011 w sprawie założenia Szkoły
Podstawowej w Silnie.
5/ Podjęcie uchwały nr XII/122/2011 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
w Silnie.
6/ Podjęcie uchwały nr XII/123/2011 w sprawie założenia Gimnazjum
w Pawłowie.
7/ Podjęcie uchwały nr XII/124/2011 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
w Pawłowie.
8/ Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
9/ Sprawy bieżące.
10/ Zakończenie obrad.

Ww. porządek obrad został przyjęty
- j e d n o g ł o ś n i e – (13 głosami ,,za”
przy obecności 13 Radnych)
Przebieg obrad:
Ad 1/ Sprawy porządkowe:
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obrady XII Sesji Rady Gminy w Chojnicach otworzył Pan Tadeusz
Leszczyński. Powitał wszystkich zebranych, a następnie poinformował,
że w dzisiejszych obradach zgodnie z załączoną listą obecności uczestniczy
13 Radnych, czyli wymagane quorum. Tym samym dzisiejsze obrady są
prawomocne.
b/ ustalenie sekretarza sesji
Sekretarzem dzisiejszej sesji została Pani Danuta Łoboda.
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Ad 2/ Zapytania i interpelacje.
Nie było.
Ad 3/ Podjęcie uchwały nr XII/120/2011 w sprawie likwidacji Szkoły
Filialnej SP Pawłowa w Silnie.
Pani Dyrektor Bernadeta Zimnicka – wyjaśniła, iż konieczność zwołania
dzisiejszej sesji zaistniała w związku z pismem Wojewody Pomorskiego z dnia
7 lipca bieżącego roku, w którym stwierdzono nieważność 5 uchwał
oświatowych podjętych na IX Sesji Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2011 roku.
Zgodnie z tym aktem błąd polegał na umieszczeniu w ostatnim § wspomnianych
uchwał informacji, iż podlegają one ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego. Zostało to przez Wojewodę zakwestionowane.
Pani Dyrektor wyjaśniła, iż tworząc projekty przedmiotowych uchwał
sugerowała się tym, iż w poprzednich latach były one publikowane i nikt tego
nie kwestionował.
Pan Radca Prawny – Edward Meyer stwierdził, iż zgodnie z decyzją
Wojewody uchwały te nie stanowią prawa miejscowego, więc wedle ustawy
z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych nie podlegają, publikacji w ojewódzkim dzienniku
urzędowym. Według niego interpretacja ta jest błędna i sprzeczna z praktyką.
Stwierdził jednak, iż ze względu na pilność tych uchwał oświatowych, mających
obowiązywać od dnia 1 września 2011 roku, nie nastąpi odwołanie od tej
decyzji. Radca wyjaśnił, że Wojewoda jako organ nadzoru nad jednostkami
samorządu terytorialnego mógł podjąć taką decyzję. Odwołanie ze strony gminy
do właściwego sądu administracyjnego zapewne potrwało by kilka miesięcy.
Gminie zależy jednak na pewności prawnej podjętych uchwał, dlatego
zdecydowano się na dokonanie zmian w uchwałach oświatowych.
W poprawionej uchwale podaje się jako właściwe dla publikacji tych aktów
tablice ogłoszeń Urzędu Gminy.
Projekt uchwały przedstawił zabranym Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XII/120/2011
z dnia 14 lipca 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/
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XII/121/2011 w sprawie założenia Szkoły
Podstawowej w Silnie.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XII/121/2011
z dnia 14 lipca 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/
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XII/122/2011 w sprawie utworzenia Zespołu
Szkół w Silnie.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłaszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XII/122/2011
z dnia 14 lipca 2011 roku
- j e d n o g ł o ś n i e – (13 głosami ,,za”
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przy obecności 13 Radnych)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/

Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XII/123/2011 w sprawie założenia Gimnazjum
w Pawłowie.
Z projektem uchwały zapoznał zebranych Prowadzący obrady.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XII/123/2011
z dnia 14 lipca 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/
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XII/124/2011 w sprawie utworzenia Zespołu
Szkół w Pawłowie.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłaszali.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XII/124/2011
z dnia 14 lipca 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/
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Ad 8/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Nie było.
Ad 9/ Sprawy bieżące.
Wójt – Pan Zbigniew Szczepański - przedstawił zabranym relację z prac
prowadzonych przez gminę oraz z jej bieżącej sytuacji. Przypomniał zebranym
o tym, iż w budżecie gminy wystąpił deficyt wynoszący 2mln zł, który wynika
między innymi z braku koniunktury na działki budowlane. W roku ubiegłym
sporo działek sprzedano w miejscowości Chojniczki, które na dzień dzisiejszy
są już działkami uzbrojonymi wycenionymi przez rzeczoznawcę na 80 zł za m ².
Wójt wyjaśnił, iż gmina przegrywa marketingowo z tymi którzy dla zysku
działki sprzedają w obrocie prywatnym, tam bowiem nie ma podatku VAT.
W związku z deficytem Wójt poinformował, iż ostrożnie podchodzi do
tzw. ,,rezerwy wójta”, która na 2011 rok wynosi 300 tys. zł. Dlatego inicjatywy
sołectw np. sołectwa Charzykowy , które chciałoby doprowadzić chodnik ze
swojej miejscowości do ul. Bytowskiej na razie pozostawia w sferze planów.
Wspomniał, iż gmina otrzymała 85% środków z zewnątrz na modernizację
Domu Kultury w Silnie. Kolejną inwestycją na terenie gminy jest także budowa
hydroforni w Pawłowie i Krojantach, na którą gmina otrzymała 4 mln zł
z PROW – u (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Przypomniał, iż trwa
budowa drogi asfaltowej w Topoli tzw. Schetynówki za którą gmina poniesie
tylko ¼ kosztów. W Charzykowach trwa także budowa ulicy Droga pod
Strzechę oraz sali gimnastycznej. Wspomniał, iż 20.VII rozstrzygamy przetarg
na Marszrutę Kaszubską. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony także
przetarg na budowę ścieżki rowerowej do Nieżychowic. Wójt poinformował, iż
pojawił się także temat przejęcia nieruchomości w centrum wsi Lichnowy.
Podsumowując Wójt ocenił sytuację inwestycyjną gminy jako bardzo dobrą.
Radny Ryszard Kontek: zapytał czy Rada Gminy podejmie staranie
o ufundowanie sztandaru dla Gminy Chojnice?
Jego zdaniem byłby on symbolem integralności i suwerenności gminy.
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Radny chciał podjęcia dyskusji na ten temat.
Wójt: przypomniał, iż Kolegium już wcześniej pozytywnie ustosunkowało
się do tej inicjatywy. Zdaniem Wójta należy kwestię sztandaru rozważyć,
ponieważ stanowiłby on dopełnienie pewnej symboliki podczas wielu
uroczystości.
Pani Skarbnik poinformowała, iż nie ma żadnych zastrzeżeń finansowych
odnośnie do tego projektu.
Dyrektor Bożena Kubiak wyjaśniła zebranym, iż utworzenie sztandaru
wymaga podjęcia pewnych działań, należy określić jego elementy,
zaakceptować wzór. Sprawę tę zbadać musiałaby komisja heraldyczna.
Mecenas Edward Meyer zgodził się, iż nie jest to łatwa sprawa także ze
względów prawnych. Wymaga to uzgodnień. Należałoby także wypracować
regulamin używania takiego sztandaru oraz formy jego funkcjonowania. Uznał
jednak że ta oddolna inicjatywa jest zasadna. Wraz z Dyrektor Bożeną Kubiak
zaproponował, aby wyłonić z grona Radnych komisję, która zajęłaby się tą
sprawą.
Przewodniczący zaproponował, aby w skład tej komisji weszło 5 osób. Z grona
Radnych zaproponowano: Danutę Łoboda, Edwina Gołochowicza oraz
inicjatora tego przedsięwzięcia Ryszarda Kontka. Natomiast spośród
pracowników urzędu Panią Bożenę Kubiak i Pana Radcę Edwarda Meyera.
Radni co do powołania Komisji do spraw sztandaru oraz jej składu nie zgłaszali
uwag. Został on zaakceptowany
- jednogłośnie - (13 głosami ,,za” przy obecności 13 Radnych).
Głos ponownie zabrał Pan Edward Meyer – zapytał Radnych o stanowisko
odnośnie połączenia samorządów gminy Chojnice z miastem Chojnice?
Radca wyjaśnił zebranym, że decyzja w tej sprawie musiałaby zostać podjęta
w drodze referendum. Stwierdził, iż w artykule dla portalu chojnice24.pl
burmistrz
Chojnic
przekroczył
granice
norm
informacyjnych.
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Sformułowania odnośnie zwolnień z podatków jest bowiem nieprzemyślane
i niezgodne z obowiązującymi przepisami. Poruszył także kwestię reprezentacji
w przyszłym samorządzie, w którym znalazłoby się niewielu Radnych z obszaru
gminy wiejskiej gdyż wybory byłyby większościowe. Wyraził także swoje
oburzenie w związku ze słowami burmistrza, iż gospodarka komunalna na
terenie Gminy Chojnice jest w gorszym stanie niż w mieście.
Wójt - stwierdził, że poziom słów burmistrza jest żenujący i nie zamierza
tego komentować. Podkreśla, że gmina na połączeniu na pewno by straciła
szczególnie, jeśli chodzi o kulturę i turystykę.
Radny Ryszard Kontek -przyznał, że gmina jest dobrze rządzona, ma
wytyczone kierunki rozwoju i jeszcze wiele możliwości przed sobą.
Nie wyobraża sobie połączenia obu samorządów.
Wójt- stwierdził, iż dopóki burmistrz Arseniusz Finster ogranicza się do
wypowiedzi, należy zachować spokój. Zaproponował aby poczekać na
konkretne działania z jego strony i dopiero wtedy zareagować.
Zapewnił, iż nie będzie występował przeciwko mieszkańcom Chojnic.
Zauważył że gmina się powiększa zarówno w sensie terytorialnym jak
i ludnościowym w przeciwieństwie do miasta, któremu zaczyna brakować
terenów inwestycyjnych i mieszkalnych. Sądzi, iż wszelkie sukcesy gminy
wiejskiej nie są na rękę burmistrzowi.
Radny Zbigniew Nojman - wyraził swoje zdanie w tej kwestii, sugerując,
iż władzom miasta chodzi o pieniądze i wspomniane już wcześniej tereny
inwestycyjne, których w gminie nie brakuje. Korzystna sytuacja gminy wynika
z faktu, iż jest otuliną miasta. Zauważył, że w sporze z burmistrzem wystąpiła
zasada odbitej piłki, dlatego jego rada była taka, żeby nie komentować już
więcej działań burmistrza.
W trakcie obrad padło także pytanie do Radnych, który z nich jest za
połączeniem obu gmin? Autor pytania Przewodniczący Leszczyński nie usłyszał
jednak żadnej aprobującej odpowiedzi.
Na zakończenie punktu spraw bieżących pojawił się także temat specjalnej
strefy ekonomicznej w Topoli. Wójt zastanawia się bowiem nad wycofaniem
ulg inwestycyjnych w tej strefie. Przestała ona spełniać swoje istotne zadanie,
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