Protokół
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
z dnia 24 października 2012 roku.
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i trwało od
godziny12-tej do godziny 15-tej.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Oświaty – zgodnie z załączoną
listą obecności.
Poza tym obecni byli :
1/ Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
2/ Pan mgr Piotr Stanke – Zastępca Wójta Gminy,
3 Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
4/ Pani mgr Bernadeta Zimnicka – Dyrektor GZO,
5/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy,
6/ Pani mgr Bożena Kubiak – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
7/ Pan mgr Edward Meyer – Radca Prawny,
8/ Pan mgr inż. Andrzej Brunka – Dyrektor Wydziału Rolnictwa
9/ Pan inż. Zdzisław Stormann – Dyrektor Wydziału Budownictwa,
10/ Pan mgr inż. Arkadiusz Czaplewski – Inspektor UG
Przebieg obrad :
Ad I/ Otwarcie Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji otworzył Pan Ryszard Kontek - Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Powitał wszystkich zebranych, a następnie stwierdził quorum
pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który przez członków
Komisji został przyjęty bez uwag
- jednogłośnie 1

Ad II/ Omawianie materiałów sesyjnych.
1/ Informacja o stanie oświaty
Przedmiotową informację omówiła Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty
- Pani Bernadeta Zimnicka.
Przedstawiając ww. materiał sprawozdawczy poinformowała o ilości
i rodzaju placówek publicznych i niepublicznych działających na terenie gminy
Chojnice. Wymieniła dotowane placówki niepubliczne oraz publicznych
prowadzonych przez organy inne niż gmina.
Poinformowała, iż w okresie sprawozdawczym w Charzykowach założono
Gimnazjum oraz utworzono Zespół Szkół.
Porównała demografię szkół wg stanu na dzień 18 maja i 2012 i według
stanu na dzień 19 września 2012 roku. Z analizy danych wynika, że liczba
uczniów zmniejszyła się o 33, natomiast oddziałów wzrosła o 4.
Przedstawiła demografię w oddziałach „O” i klasach I szkół podstawowych.
Zwróciła uwagę na obowiązek zapisu do szkół 5-cio latków.
Poinformowała o zwiększonej liczbie dzieci dla których nie ma subwencji od
rządu. Stwierdziła, iż jest to zadanie własne gminy i pieniądze na ten cel
samorząd musi przekazywać we własnym zakresie. Tworzą się nam podwójne
oddziały 5-cio i 6-cio latków. Przybywa nam dzieci w Kłodawie, musi tam być
decyzja o podziale na dwa oddziały. Obecnie jest tam 26 dzieci, podział
spowoduje , że w jednym oddziale będzie 13, natomiast za rok i tak pójdą razem
do I klasy.
Zaznaczyła, że do Szkoły Podstawowej Ostrowite na ogólną liczbę
uczniów 160-57 było mieszkańcami Dąbrowki, obecnie ilość dzieci z Dąbrówki
to 53. W Gimnazjum w Sławecinie na 155 uczniów 26 dojeżdża z Dąbrowki.
W nowym roku szkolnym tych gimnazjalistów jest 20.
Poinformowała, iż w Urzędzie trwają pracę związane z korektą granic
obwodów szkolnych ze względu na nierównomierne zapełnienie szkół.
Podała przykład szkoły w Lichnowach, która z powodu dynamicznego rozwoju
wsi jest wypełniona po brzegi, w przeciwieństwie do szkoły w Ostrowitem,
gdzie jest zagrożenie zaledwie 8 uczniów w oddziale.

Wójt – w związku z przeprowadzona analizą demograficzną spotkałem się
z radami sołeckimi Nowego Ostrowitego, Sławęcina, Ciechocina i Ostrowitego,
by podyskutować o ewentualnej zmianie obwodów szkolnych.
Reorganizacja ta ma dotyczyć Sławęcina i Nowego Ostrowitego.
Dzieci z tych miejscowości miałyby być dowożone nie do Lichnów, (jak
obecnie), ale do Ostrowitego. Podkreślił, że jest to dopiero początek
konsultacji. Na razie zwróciliśmy się do rodziców o wyrażenie opinii w tej
sprawie, ponieważ o ewentualnej zmianie będzie decydowała Rada Gminy.
Dyrektor Zimnicka – nie będzie pogorszenia warunków nauczania.
Baza w Ostrowitem jest na dobrym poziomie, jest tam kuchnia, nowa sala
gimnastyczna, przestronne klasy. Poza tym wyniki nauczania też są tam bardzo
dobre, wyższe niż w Lichnowach.
Następnie Pani Zimnicka - omówiła strukturę zatrudnienia w placówkach
oświatowych oraz wymieniła nagrodzonych przez Wójta uczniów , nauczycieli
i pracowników oświaty.
Przedstawiła wyniki i analizę wyników sprawdzianu po klasie VI szkoły
podstawowej i egzaminu po klasie III gimnazjum.
W latach 2009-2011 średnia Gminy Chojnice ze sprawdzianu klas VI
przedstawia się na poziomie zbliżonym lub równym do średniej krajowej
województwa pomorskiego i powiatu chojnickiego. W 2012 roku ze wszystkich
szkół Gminy Chojnice najlepiej wypadła Szkoła Podstawowa w Charzykowach
przewyższając średnie wyniki gminy, powiatu i województwa oraz uzyskując
taki sam wynik jak średni wynik kraju. Bardzo dobrze wypadły również SP
w Swornegaciach, SP w Pawłowie oraz SP w Lichnowach osiągając wynik
wyższy od średnich wyników gminy, powiatu i województwa.
W latach 2009-2012 średnia Gminy Chojnice przedstawia się na poziomie
zbliżonym lub równym do średniej krajowej , województwa pomorskiego
i powiatu chojnickiego. W 2012 r. średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego
z poszczególnych części w Gminie Chojnice przedstawiają się na poziomie
zbliżonym
do
średniej
krajowej,
wojewódzkiej
i
powiatu.
W 2012 roku uczniowie naszych szkół najlepiej wypadli z języka
niemieckiego na poziomie podstawowym przewyższając średnie wyniki
powiatu, województwa i kraju. Słabo natomiast w gminie wypadły wyniki
z języka angielskiego na poziomie podstawowym.
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Najlepiej wypadło Gimnazjum w Swornegaciach, którego wynik z części
matematycznej jest znacznie wyższy od wyników reszty szkół gminy Chojnice
i średniej krajowej oraz Gimnazjum w Nowej Cerkwi, które w części
humanistycznej osiągnęło wynik znacznie wyższy od krajowej powiatu i miasta
Chojnice.
Gmina zapewnia również dowóz 1249 uczniom. Z transportu publicznego
korzysta 788 dzieci, w tym do szkół gminnych dojeżdża 605 dzieci, natomiast
do szkół miejskich 183 dzieci. Gimbusem dowożonych jest 423 uczniów,
natomiast 38 dzieci dowożą rodzice.
Poinformowała, iż w szkołach robi się dużo remontów. W większości są to
remonty robione przez szkoły ze środków wygospodarowanych przez szkoły.
a/
Podjęcie uchwały nr XXVII/319/2012 w sprawie wyrażenia woli
ustanowienia sztandaru Gminy Chojnice.
Pani Bożena Kubiak – poinformowała, iż wykonanie i ustalenie symbolu
nastąpi na drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z regulaminem
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. W przypadku niewyłonienia
symbolu w drodze konkursu, Wójt zleci wykonanie projektu sztandaru na
zasadach ogólnych. Projekt podlegać będzie uzgodnieniom z Ministrem
Administracji i Cyfryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a po uzyskaniu pozytywnej opinii zostanie podjęta uchwała o ustanowieniu
sztandaru.
Pan Kontek - zastanawialiśmy się nad wysokością kwoty za wykonanie
projektu. Początkowo była propozycja 2.000 obecnie kwota ta wynosi 3.000
złotych. Nie jest to duża kwota zważywszy na zakres pracy jaką trzeba
wykonać.
Pan Józef Kołak – zauważył, że w Chojnicach haftowaniem sztandarów
zajmuje się Pani Ginter.
Pani Zimnicka - potwierdziła że sztandary dla szkół również były
wykonywane u tej Pani.

Projekt powyższej uchwały został przez członków połączonych Komisji
przyjęty bez uwag.
- jednogłośnie b/ Podjęcie uchwały nr XXVII/320/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice.
Dyrektor Brunka – poinformował, że poprzedni Regulamin, uchwalono
w lutym 2006 roku. Międzyczasie pojawiło się szereg orzeczeń.
Obecnie Wydział Rolnictwa przygotował propozycję nowego Regulaminu,
poszerzonego o zapisy wynikające z nowych przepisów prawnych.
W Regulaminie tym zostały zrobione również pewne korekty organizacyjne
np. o usuwaniu śniegu z dachu, o myciu samochodów poza myjniami itp…)
W regulaminie nie można regulować spraw poza przytoczonymi w rozdziale na
początku.
Projekt Regulaminu wszyscy Radni otrzymali odpowiednio wcześniej, dlatego
Dyrektor Brunka prosił o zgłaszanie uwag i propozycji zmian, które być może
nasunęły się podczas czytania materiałów sesyjnych.
Dodał, że wczoraj za połączonych posiedzeniach dwóch Komisji w trakcie
dyskusji zaproponowano następujące zmiany do przesłanej radnym
w materiałach sesyjnych propozycji Regulaminu, a mianowicie w :
§7 ust. 7 – „Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów
zmieszanych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela,
jednakże opróżniane w jednotygodniowym cyklu odbioru powinny mieć
pojemność odpowiadającą co najmniej:”
- zmieni
na –„dwutygodniowym”.
§7 ust. 8 – „Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 7 może być
proporcjonalnie mniejsza pod warunkiem opróżniania i wywozu odpadów
w nich zgromadzonych częściej niż raz w tygodniu.”
- zmienić na – „częściej niż raz na dwa tygodnie”.
§9 ust. 5 – „Właściciele nieruchomości niezamieszkałej obowiązani są do
pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
co najmniej raz na tydzień.”
- zmieni
na – „co najmniej raz na dwa tygodnie”.
§16 ust. 1 pkt d – „nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do
obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych
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dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.; (postanowienie to nie
dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów – przewodników),”
- zmieni
na – „zabrania się wprowadzania psów”.
§16 ust. 1 pkt f – „nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na
teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, targowisk,”
- zmieni
na – „zabrania się wprowadzania psów”
§16 ust. 1 pkt h – „zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na
terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej
opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,”
- wykreślić całkowicie powyższy zapis.
Członkowie Komisji zaakceptowali ww. propozycje zmian do Regulaminu
i głosowali za jego przyjęciem wraz z projektem uchwały
- jednogłośnie c/ Podjęcie uchwały nr XXVII/321/2012 w sprawie wyboru
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

metody

Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Pan Andrzej Brunka.
Poinformował, iż w projekcie uchwały zawarto zapis o wyborze metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Natomiast
wysokości stawki zostanie określona w odrębnej uchwale.
Podstawą do ustalenia ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość
będzie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składana
przez właścicieli
nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.
Wzór deklaracji zostanie określony odrębna uchwałą.
Projekt powyższej uchwały został przez członków Komisji Oświaty
przyjęty bez uwag.
- jednogłośnie d/ Podjęcie uchwały nr XXVII/322/2012 w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Pan Andrzej Brunka – poinformował, iż zgodnie z projektem uchwały
miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona
będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości
za dwa kolejne miesiące kalendarzowe , w terminach:
a/ za cykl styczeń- luty do 15 stycznia danego rok,
b/ za cykl marzec-kwiecień do 15 marca danego roku,
c/ za cykl maj-czerwiec do 15 maja danego roku,
d/ za cykl lipiec-sierpień do 15 lica danego roku,
e/ za cykl listopad-grudzień do 15 września danego roku,
f/ za cykl listopad-grudzień do 15 listopada danego roku.
Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. zostanie w odrębnej uchwale.
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 r.
i obejmuje cykl od 1 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.
Właściciele nieruchomości opłatę będą uiszczać bezpośrednio do kasy
Urzędu Gminy w Chojnicach lub przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy
w Chojnicach.
Do projektu uchwały uwag nie było. Został on przyjęty przez członków
Komisji Oświaty
- jednogłośnie e/ Podjęcie uchwały nr XXVII/323/2012 w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Projekt powyższej uchwały został przesłany Radnym odpowiednio
wcześniej.
Pan Andrzej Brunka – poinformował, iż wczoraj na połączonym posiedzeniu
obu Komisji zaproponowano następującą zmiany do przesłanego wcześniej
radnym wraz z materiałami sesyjnymi projektu uchwały.
A mianowicie w :
§1 ust. 6 pkt 2 w zaproponowanej wcześniej treści – „Komunalne odpady
zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym „raz
w tygodniu” zmienić na : „Komunalne odpady zmieszane, w zamian za
7

uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym „raz na dwa tygodnie,”

Członkowie Komisji głosowali „za” przyjęciem zaproponowanych przez
połączone Komisje zmian oraz glosowali za przyjęciem ww. projektu uchwały
- jednogłośnie f/ Podjęcie uchwały nr XXVII/324/2012 w sprawie zatwierdzenia
„Gminnego programu zapobiegania
bezdomności zwierząt domowych
na terenie Gminy Chojnice.
Prezentując projekt powyższej uchwały Dyrektor Brunka wspomniał,
iż Ustawa nakłada na Radę obowiązek podejmowania takiej uchwały co roku.
Dodał, że projekt tej uchwały praktycznie nie różni się niczym od poprzedniego
poza tym, że będzie podwyższona kwota tzw. „becikowego” dla pieska, który
zostanie zabrany ze schroniska z 500 złotych na 600 złotych. (Środki te gmina
przekazuje na pokrycie kosztów opieki weterynaryjnej).
Wójt – Cieszy nas, że wprowadzony przed rokiem system adopcji piesków
się sprawdza. Z wyłapanych dotąd 20 piesków połowa znalazła nowy dom.
Aczkolwiek regułą jest, że ludzie biorą młode i ładne czworonogi.
Stare i pokaleczone pozostają bez szans. Są one przewożone do schroniska do
Tczewa.
Poinformował, iż na wczorajszym posiedzeniu połączonych Komisji zadano
pytanie, czy takie przygarnięcie psa nie przyciąga za sobą ryzyka, że ktoś
weźmie czworonoga tylko dlatego, żeby dostać pieniądze i przeznaczyć je na
inne wydatki ? Natomiast zwierzaka będzie traktował jak zło konieczne ?
Dlatego, aby temu zapobiec będą robione kontrole ze strony gminy oraz
Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Zwierząt na zasadzie wolontariatu.
Ten co bierze psa do adopcji musi pokazać rachunki, że kupił potrzebne
akcesoria - legowisko, budę, karmę itp. Ideałem byłoby, żeby chętnych
znalazło się więcej żeby ani jeden pies nie buszował po wsi samopas.
Pan Edward Meyer - poruszył temat psów biegających luzem po posesji.
Zastanawiał się dlaczego właściciel posesji, pomimo tego, teren jest ogrodzony

i umieszczona jest tabliczka ostrzegawcza z napisem „zły pies” odpowiada za
ewentualne pogryzienie złodzieja przez psa, który wtargnie na jego posesję.

Projekt powyższej uchwały został przez członków Komisji Oświaty przyjęty
bez uwag.
- jednogłośnie g/ Podjęcie uchwały nr XXVII/325/2012 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ogorzeliny.
Projekt ww. uchwały przedstawił Dyrektor Brunka.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. Został on przyjęty przez
członków Komisji
- jednogłośnie h/ Podjęcie uchwały nr XXVII/326/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnych Nowa
Cerkiew, Pawłowo i Racławki, gm. Chojnice.
Projekt ww. uchwały przedstawił zebranym Dyrektor – Zdzisław Stormann.
Poinformował, iż teren ten znajduje się w pobliżu Natury 2000.
RDOŚ zażyczył sobie dodatkowych badań i analiz. Mieliśmy wątpliwości, czy
te 3 turbiny tam lokalizować, mając na celu zachowanie jako takiego ładu
przestrzennego.
Członkowie Komisji Oświaty głosowali „za” przyjęciem projektu
przedmiotowej uchwały.
- jednogłośnie i/ Podjęcie uchwały nr XXVII/327/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych
Lichnowy, Ostrowite i Sławęcin.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Ryszard Kontek.
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Powyższy projekt uchwały został przyjęty przez członków Komisji bez
uwag.
- jednogłośnie j/ Podjęcie uchwały nr XXVII/328/2012 w sprawie zmiany uchwały
nr XVI/175/2011 r. Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
Pani Skarbnik poinformowała, iż w § 2 uchwały nr XVI/175/2011 Rady
Gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia
wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości proponuje się
wprowadzić następujące zmiany , a mianowicie po punkcie 2 dodaje się pkt. 3
o następującym brzmieniu : „ nieruchomości lub ich części położone na terenie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.
Wójt - dawna firma Euronit zwróciła się do Gminy z prośbą o zmianę
decyzji w sprawie cofnięcia im (po 3 latach działalności) przyznanej wcześniej
ulgi od podatku od nieruchomości. W trakcie prowadzonych rozmów z Dyrekcją
firmy obecny na posiedzeniu Kolegium Rady Pan Michał Skowron prosił, aby
Gmina wróciła do poprzedniego rozwiązania wyjaśniając, iż to nie jest tak, że
przez długie lata blokują tereny inwestycyjne. Przyznał, że obecne nie mają
planów inwestycyjnych, ale to nie oznacza, że w przyszłości nic tu nie
powstanie. „Euronit”, czołowy krajowy producent dachówek, od trzech lat
zajmuje 15 ha w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej w Zagórkach.
Decyzję o lokalizacji firmy na terenie gminy Chojnice podjęli między innymi
właśnie dlatego, iż zachęciły ich stosowane u nas zwolnienia od płacenia
podatku od nieruchomości. Zdaniem Euronitu
przy obecnym rozwoju
technologii zmniejszenie załóg o jedną trzecią nie wiązałoby się z żadnymi
przestojami. Podkreślali, iż należy również pamiętać o współpracujących
z Euronitem firmach zewnętrznych, które również zatrudniają lokalnych
mieszkańców.
Kolegium Rady po zapoznaniu się z powyższymi argumentami pozytywnie
ustosunkowało się do kwestii przygotowania na najbliższą sesję projektu
uchwały zwalniającej wnioskujących z płacenia podatku przez 5 lat począwszy
od stycznia 2013 roku.

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż konsekwencją podjęcia tej uchwały będzie
pomniejszenie wpływów do budżetu gminy o kwotę 500 tyś. złotych rocznie.
Do projektu uchwały członkowie Komisji Oświaty uwag nie zgłaszali.
Został on przyjęty
- jednogłośnie k/ Podjęcie uchwały nr XXVII/329/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2012 rok.
Pani Aleksandra Wojcieszyńska - Skarbnik powyższe zmiany do budżetu
na 2012 rok proponuje się wprowadzić ze względu na dokonanie przeniesień
planu dochodów i wydatków budżetowych między działami zgodnie
z kwalifikacją budżetową.
Przy okazji omawiania tych kwestii Wójt wtrącił, iż ostatnio dopytywaliśmy
się w Starostwie, kiedy w budżecie Powiatu Najda się środki na ścieżkę
rowerowa do Lichnów. Były takie ustalenia z Zarządem Powiatu jeszcze
w poprzedniej kadencji. Zaproponowaliśmy nawet wariant finansowania 1:1,
kiedy padały deklaracje że strony Starostwa, iż będą współpracowali z gminą
Chojnice.
Niestety ostatnia odpowiedź Starosty nie była zbyt optymistyczna. Tłumaczył
nam, iż Powiat musi mieć środki , by wziąć się za to zadanie. Rozumieją, że
ludzie jadą na truskawkowe plantacje i że jest tam niebezpiecznie.
Jednak twierdzą, ze nie mają w swoim budżecie pieniędzy na tę ścieżkę.
Wójt – dodał, że gmina, zrobiła wcześniej wykupy gruntów.
Projekt powyższej uchwały został przez członków Komisji Oświaty przyjęty
bez uwag.
- jednogłośnie l/ Podjęcie uchwały nr XXVII/330/2012 w sprawie zmiany uchwały nr
XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Projekt powyższej uchwały przedstawiła zebranym Skarbnik Gmin – Pani
Aleksandra Wojcieszyńska. Wyjaśniła, że jest on bardzo powiązany ze zmianami
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w budżecie. Przedstawiła objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2012-2025.
Powyższy projekt uchwały został przyjęty przez członków Komisji
Oświaty bez uwag.
- jednogłośnie III/ Sprawy bieżące.
Pan Zbigniew Nojmann – przypomniał, że wcześniej już zabierał głos
w kwestii podniesienia wynagrodzeń pracownikom administracyjnym i obsługi
szkół. Zdaniem Radnego obecnie są zbyt małe różnice pomiędzy pracownikami
rozpoczynającymi pracę zawodowa, a tymi z dużym stażem.
IV/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad prowadzący wspólne posiedzenie
Komisji Pan Ryszard Kontek podziękował zebranym za przybycie i udział
w dyskusji, a następnie zamknął obrady.
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