Protokół
z
posiedzenia
Komisii
Oświaty,
Kułtury,
z dnia 28 listopada 2012 roku.

Sportu

i

Turystyki

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i trwało od
godziny 12-tej do godziny 15-tej.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji - zgodnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli :
1/ Pan dr inż. Zbigniew Szczepański - Wójt Gminy Cłiojnice
2/Pan mgr P/o^r

- Zastępca Wójta Gminy,

3/ Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska

- Sekretarz Gminy,

4/ Pani mgr Bernadeta Zimnicka - Dyrektor G Z O ,
5/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska

- Skarbnik Gminy,

6/ Pani mgr Bożena Kubiak - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
II Pan mgr Edward Meyer - Radca Prawny,
8/ Pan mgr inż. Andrzej Brunka - Dyrektor Wydziału Rolnictwa
9/ Pan inż. Zdzisław Stormann - Dyrektor Wydziału Budownictwa,
10/ Pani mgr inż. Anna Macijewicz - Podinspektor U G
11/ Pan mgr inż. Arkadiusz Weder - Prezes Spółki z o.o. G Z G K
12/ Pani mgr Ewa Rybakowska - Główna Księgowa Spółki z 0.0. G Z G K

Przebieg obrad:
1/ Otwarcie Komisii i stwierdzenie guorum.
Wspólne

posiedzenie

Komisji

otworzył

Pan

Ryszard

Kontek

-

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy.
Powitał wszystkich zebranych, a następnie stwierdził ąuorum pozwalające na
prowadzenie prawomocnych obrad.

Następnie przedstawił porządelc posiedzenia, który

członkowie Komisji

przyjęłi bez uwag.
- jednogłośnie

-

II/ Omawianie materiałów sesyjnych.
1/ Omawianie ucłiwały

nr XXVIII/331/2012 w sprawie zasad korzystania

przez uczniów ze stołówek szkolnycłi funkcjonujacycłi w gminnycłi placówkach
oświatowych.
Projekt przedmiotowej

uchwały

przedstawiła

Dyrektor G Z O -

Pani

Bernadeta Zimnicka.
Do projelitu ucłiwały członliowie Komisji Oświaty uwag nie wnieśłi.
21 Omawianie ucłiwały nr XXVIII/332/2012 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2012 rok.
Wyjaśnienia
Wojcieszyńska

do

powyższej

uchwały

przedstawiła

Pani

Aleksandra

- Skarbnik Gminy.

Poinformowała, iż zaistniała konieczność zwiększenia planu dochodów
budżetowych o kwotę 48.018 złotych natomiast zmniejszenia planu wydatków
budżetowych o kwotę 451.152 zł. Dodatkowo należy zwiększyć plan wydatków
budżetowych o kwotę 619.780 złotych. Plan dochodów b u d ż e t o w y c h po
zmianach wynosi 58.138.605 zł, plan wydatków budżetowych po zmianach
wynosi.
C

Zmiany powyższe wprowadza się do budżetu na 2012 rok zgodnie z pismem
Wojewody Pomorskiego z dnia 30 października 2012 roku.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień planu wydatków budżetowych w ramach
klasyfikacji budżetowej.
Członliowie Komisji do ww. projelitu ucłiwały uwag nie zgłaszali.
3/ Omawianie ucłiwały nr XXVIII/333/2012 w sprawie zmiany uchwały
nr X V I I / 1 9 0 / 2 0 1 1 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Pani

Skarbnik

omawianym

poinformowała,

projekcie

uchwały

iż konsekwencją
będą

2

zmiany

zmian

we wcześniej

w Wieloletniej

Prognozie

Finansowej Gminy Chojnice.

Stąd na najbliższą sesję został przygotowany

przedmiotowy projekt uchwały.
Do zaprezentowanego projektu uchwały członkowie Komisji uwag nie
zgłaszałi.
4/ Omawianie uchwały nr XXVIII/334/2012 w sprawie zamiany działek
położonych w miejscowości Zbeniny,
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Andrzej Brunka - Dyrektor Wydziału
Rolnictwa.
Powyższy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez
członków Komisji.
^

5/ Omawianie uchwały nr XXVIII/335/2012 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Licłmowy.
Pan Andrzej Brunka przedstawił kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Członkowie Komisji przyjęli ww. projekt uc\rwa\y hez uwag.
6/

Omawianie

uchwały

nr

XXVIII/336/2012

w

sprawie

sprzedaży

przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy,
Pan Dyrektor Brunka - poinformował, iż zawarta w projekcie tej uchwały
działka, którą zamierzamy sprzedać jest przeznaczona pod usługi i znajduje się
^

przy cmentarzu w Charzykowach. Prawdopodobnie cena za m2 nie będzie tam
niższa niż 100 złotych za metr.
Do projektu ww. uchwały członkowie Komisji uwag nie zgłaszałi.
7/

Omawianie

uchwały

nr

XXVIII/337/2012

w

sprawie

sprzedaży

przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłówko,
Projekt ww. uchwały przedstawił Dyr. Brunka.
Członkowie Komisji do projektu uchwały nie zgłaszali uwag.
8/

Omawianie

uchwały

nr

XXVIII/338/2012

w

sprawie

bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Nieżychowice,
Projekt przedmiotowej uchwały omówił Dyr. Brunka.
3

sprzedaży

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Projekt uchwały został przyjęty przez członków Komisji bez uwag.
91

Omawianie

bezprzetargowej

uchwały

nr

XXVIII/339/2012

działek położonych

w

obrębie

w

sprawie

sprzedaży

ewidencyjnym

Angowice

i Nowy Dwór.
Pan Dyr. Brunka poinformował, iż łącznie za te działki udziałowcy chcą
dać

1.230.000 złotych. (Prasa błędnie podała, że 50 tyś. zł).

Wstępne

uzgodnienia były, że 50 tyś złotych miesięcznie maksymalnie w ciągu 2 lat.
Członkowie Komisji do projektu uchwały uwag nie zgłaszałi.
10/
^

Omawianie

uchwały

nr

XXVIII/340/2012

w

sprawie

oddania

w użyczenie działki położonej w obrębie geodezyinym Pawłowo.
Projekt ww. uchwały omówił Dyrektor Brunka.
Wyjaśnił, iż
o przedmiotową działkę wystąpiło Stowarzyszenie Rozwoju W s i Pawłowo,
które chce budować wiatę i stara się o środki z L G R „Morenka", warunkiem
uzyskania tych środków jest dysponowanie gruntem.
Członkowie Komisji przyjęłi ww. projekt uchwały bez zmian.
11/

Omawianie uchwały nr XXVIII/341/2012 w sprawie skargi: Waldemara

Klugmanna, zam. Małe Swomegacie, na uchwałę N r XIV/148/2011 z dnia
28 września 2011

r. Rady Gminy w Chojnicach

dotyczącej

uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 791/9
oraz działek nr 791/4 i nr 794/3 położonych we wsi Małe Swornegacie, obręb
geodezyjny Swornegacie, gm. Chojnice.
Pani Anna Macijewicz

- wyjaśniła, iż jest to już druga skarga na tę

uchwałę. Wcześniej Rada Gminy nie uwzględniła skargi p.p. Kupczyk i nasza
uchwała została utrzymana w mocy przez Wojewódzki Sąd

Administracyjny.

Obecna uchwała również dotyczy terenów Pani Komowskiej

w

Małych

Swornigaciach, tym razem skarżącym jest Pan Waldemar Klugmann.
Dodała, iż załącznik nr 1 projektu tej uchwały zawiera całe uzasadnienie dla
odmowy przyjęcia tej skargi.
Do projektu uchwały członkowie Komisji uwag nie wnosili.
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12/

Omawianie

uchwały

nr

XXVIII/342/2012 w

sprawie

uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zieleni i usług
działki nr 61 obręb Kłodawa we wsi Powałki gm. Chojnice.
Pani

Anna

Macijewicz

wyjaśniła, iż w ciągu

przedstawiając

powyższy

projekt

uchwały

14 dni po okresie wyłożenia projektu planu wraz

z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu (od

11

września 2012 r. do 09 października 2012 r.), tj. do dnia 23 października 2012 r.,
w dniu 16 października 2012 r. wniesiono pisemne uwagi, które nie zostały
uwzględnione przez Wójta Gminy Chojnice:
1. Pierwsza uwaga dotyczyła

skreślenia

zakazu

lokalizacji

ogrodzeń

pełnych na terenie Z P , U - z uwagi na położenie w

wyjątkowo

atrakcyjnym przyrodniczo i kulturowo terenie, stanowiącym pozostałość
dawnego parku dworskiego z dębem szypułkowym w wieku około 130
lat, położonym w Obszarze Natura 2000 „Bory Tucholskie", tj. obszarze
specjalnej ochrony ptaków (OSO), utworzonym zgodnie z zaleceniami
Dyrektywy Ptasiej (79/409/EWG), w sąsiedztwie obiektów zabytkowych
wpisanych do ewidencji zabytków, w którym budowa ogrodzenia pełnego
nie znajduje uzasadnienia;
2. Druga uwaga dotyczyła zmniejszenia minimalnego udziału powierzchni
terenu Z P , U biologicznie czynnej do 60% i zwiększenia powierzchni
zabudowy

terenu

ZP,

U

do

15%

-

ze

względu

na to, że ustalone w projekcie planu wskaźniki biorą pod

uwagę

planowane zamierzenie Rady Sołeckiej Sołectwa Powałki zgłoszone do
wniosku

o

opracowanie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego, uzupełnionego o koncepcję architektoniczną budynku
Izby Regionalnej, ponadto procedura opracowania planu miejscowego,
zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity D z . U . z 2012 r., poz.
647)

wymagała uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów

leśnych na cele nieleśne, a w uzasadnieniu do wydanej zgody Marszałek
powołał się na przedłożoną dokumentację zgodnie z którą, na celu
inwestycyjne będzie przeznaczony jedynie niewielki fragment terenu,
a

inwestycja

w

niewielkim

stopniu

istniejącego drzewostanu.

5

związana

będzie

z

wycinką

Członkowie Komisji opowiedzieli się za podtrzymaniem stanowiska
Wójta

w

Akceptując

tej

sprawie,

jednocześnie

czyli

za

nieuwzględnieniem

zaproponowany na

najbliższą

sesję

uwag.
projekt

przedmiotowej uchwały.
13/

Omawianie uchwały nr XXVIII/343/2012 w sprawie przystąpienia do

sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu

w miejscowości Silno, gmina Chojnice.
Teren ten jest położony po północno-wschodniej stronie drogi wojewódzkiej
nr 240 w miejscowości Silno, gm. Chojnice.
Do projektu uchwały członkowie Komisji uwag nie zgłaszali.
14/ Omawianie uchwały nr XXVIII/344/2012 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu

w miejscowości Lichnowy, gm. Chojnice.
Teren ten jest położony w południowej części miejscowości Lichnowy, przy
ulicach Os. Bączkowo, Szkolnej, Angowickiej i Sławęcińskiej .
Członkowie Komisji przyjęli ww. projekt uchwały.
15/ Omawianie uchwały nr XXVIII/345/2012 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu

w miejscowości Pawłowo, gm. Chojnice.
Teren

ten

znajduje

się pomiędzy

ulicami

Tucholską

i

Podmiejską

w miejscowości Pawłowo.
Do projektu uchwały członkowie Komisji Oświaty uwag nie zgłaszali.
16/ Omawianie uchwały nr XXVIII/346/2012 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego terenów

położonych w miejscowości Nowa Cerkiew, gm. Chojnice.
Dyrektor

Stormann

- wyjaśnił, iż

projekt

uchwały dotyczy dwóch

odrębnych terenów we wsi Nowa Cerkiew.
Członkowie Komisji przyjęli ww. projekt uchwały bez zmian.
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17/ Omawianie uchwały nr XXVIII/347/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Pani Ewa Rybakowska -przedstawiła proponowane przez G Z G K wysokości
taryf za wodę i ścieki na 2013 rok.
Woda

W

roku

2012 była

stawka

netto

2,84 zł/m3, która wzrosła o 26,41% do

wysokości netto 3,59zł/m3 na rok 2013.
Propozycja Spółki i Rady Nadzorczej wzorem lat ubiegłych była aby wszyscy
odbiorcy płacili stawkę zwiększoną o 10% tj. 3,12zł/m3 netto , pozostałą część
0,47 zł/m3 Gmina w postaci dopłaty. Ogółem dopłata wynosiła by 283.632,31
zł. rocznie.
N a Kolegium Rady Gminy zaproponowano, żeby
odbiorców

dopłata była tylko dla

indywidualnych, gospodarstw domowych i rolnych , a pozostała

grupa odbiorców będzie płaciła stawkę w wysokości 3,59 zł/m3. Co daje dopłatę
w wysokości 253.625,16 zł rocznie
ścieki

W roku 2012 była stawka netto l l , l l z ł / m 3 , która zmniejszyła się o 3,69% do
wysokości netto 10,70 zł/m3 na rok 2013.
Propozycja Spółki i Rady Nadzorczej wzorem lat ubiegłych była aby wszyscy
odbiorcy płacili stawkę zwiększoną o 10% tj. 5,74zł/m3 netto, pozostałą część
4,96

zł/m3.

Gmina

w postaci

dopłaty.

Dopłata

ogółem

wynosiła by

1.858.844,32 zł. rocznie.
N a Kolegium Rady Gminy, zaproponowano, aby :
- Odbiorcy indywidualnych gospodarstw domowych i rolnych płacili
stawkę netto 5,74zł/m3 natomiast pozostałą część Gmina w postaci
dopłaty tj. 4,96 zł/m3. Ogółem dopłata w wysokości 1.551.249,92 zł
rocznie
- Pozostali odbiorcy stawka 8,61 zł/ m3, pozostałą część zapłaci Gmina
w postaci dopłaty tj. 2,09 zł/m3. Ogółem dopłata w wysokości 129.611,35
zł rocznie
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Opłaty abonamentowe

Jak

w roku

poprzednim

w roku

2013 przewiduje

się płacenie

opłat

abonamentowych przez wszystkich odbiorców według grup.
Ceny

roku 2012 i 2013 przedstawia poniższa tabelka.

wszystkie stawki wody

i

ścieków proponowane

Zawiera ona także

przez Kolegium

do

zatwierdzenia na 2013 rok
Następnie Pani Rybakowska - Główna Księgowa Spółki G Z G K przedstawiła
Radnym zestawienia tabelaryczne o p ł a t :
Tabela A. Porównanie cen opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosl<u z cenami opłat nowej taryfy
dotyczącej zaopatrzenia w wodę
L.p.

0
1

2.

3.

Wyszczególnienie

Zmiana%
Taryfa
Taryfa nowa
obowiązująca
4/3
wielkość cen i stawek opłat
4
6
3
2,84
3,12
9,86

grupa odbiorców usług
1
Woda do spożycia i celów bytowycli
oraz produkcji rolnej pobierana
przez indywidualne gospodarstwa
domowe i rolne

Rodzaj cen i stawelc opłat
2
Cena wody (zł/m^)
Cena wskaźnikowa
(zł/m^)

2,84

3,59

26,41

Woda do spożycia i celów bytowych
pobierana przez odbiorców innych
niż
indywidualne
gospodarstwa
domowe i rolne
Woda do celów przeciwpożarowych

Cena wody (zł/m^)

2,84

3,59

26,41

Cena wskaźnikowa
(zl/m')
Cena wody (zł/m^)

2,84

3,59

26,41

2,84

3,59

26,41

Cena wskaźnikowa
(zł/m^)

2,84

3,59

26,41

Tabela A l . Porównanie stawl<i opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu złożenia wniosku ze stawką nowej
taryfy
L.p.

0
1

2

3

4
5

Wyszczególnienie
grupa odbiorców usług
1
Rozliczany wg
wodomierza głównego
Woda-ścieki
Rozliczany wg
wodomierza głównego
Woda
Rozliczany wg
wodomierza głównego
ścieki
Rozliczany wg
podlicznika
Rozliczany wg norm
zużycia

Rodzaj cen i stawek opłat
2

Taryfa
Taryfa nowa
Zmiana%
obowiązująca
4/3
wielkość cen i stawek opłat
3
4
6

Stawka opłaty
abonamentowej

9,44

9,56

1,27

Stawka opłaty
abonamentowej

4,33

4,73

9,24

Stawka opłaty
abonamentowej
Stawka opłaty
abonamentowej

7,95

7,74

-2,64

2,84

2,91

2,46

Stawka opłaty

8,28

8,43

1,81

8

6

7

abonamentowej

Woda-ścieki
Rozliczany wg norm
zużycia
woda
Rozliczany wg norm
zużycia
ścieki

Stawka opłaty
abonamentowej

3,17

3,60

13,56

Stawka opłaty
abonamentowej

6,79

6,61

-2,65

Tabela B. Porównanie cen opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami opłat nowej taryfy
dotyczącej odprowadzania ścieków
Wyszczególnienie

L.p.

0
1

2

Rodzaj cen i stawek opłat
2
Cena usługi odprowadzenia
ścieków (zł/m^)

grupa odbiorców usług
1
Indywidualne
gospodarstwa domowe
lub rolne

Odbiorcy inni niż
indywidualne
gospodarstwa domowe
lub rolne

Zmiana%
Taryfa nowa
Taryfa
obowiązująca
4/3
wielkość cen i stawek opłat
6
4
3
5,74
9,96
5,22

Cena wskaźnikowa (zł/m^)

11,11

10,70

-3,69

Cena usługi odprowadzenia
ścieków (zł/m^)

5,22

8,61

64,94

Cena wskaźnikowa (zł/m^)

11,11

10,70

-3,69

Członkowie Komisji do zaprezentowanego projektu ucłiwały i stawek
za wodę i ścield ustosunkowali się pozytywnie.
Pan Eugeniusz Wirkus - zadał pytanie, czy Radni mogliby się dowiedzieć ile
zarabia Zarząd Spółki G Z G K ?
Pani Rybakowska - wyjaśniła, iż wynagrodzenia wzrosły w stosunku do roku
ubiegłego o 3%.
Pan Józef

Kołak

-

dodał, że dobrze by było by zrobić

zestawienie

wynagrodzeń z pochodnymi oraz wykazać koszty administracji i Zarządu.
18/ Omawianie ucłiwały nr XXVIII/348/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wode.
Propozycje cen opłat za dostarczoną wodę zostały zamieszczone w niżej
prezentowanych tabelach.
N a posiedzeniu Komisji temat przedstawił Pan Edward Meyer - Radca Prawny.
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Wysokość cen opłat za dostarczoną wodę.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto*
/stawka (zł)

Obowiązujący
podatek VAT
8%

0

1

2

3

4

5

6

Cena brutto* Jednostka
miary
/stawka (zł)

1.

Ogół odbiorców gospodarstw
Dostarczanie wody uzdatnionej
domowych

2,27

0,18

2,45

zł/m'

2.

Ogół odbiorców pozostałych
nieprzemysłowych

Dostarczanie wody uzdatnionej

2,27

0,18

2,45

zł/m'

3.

Ogół odbiorców przemysłu
spożywczego

Dostarczanie wody uzdatnionej

2,29

0,18

2,47

zł/m'

4.

Ogół odbiorców pozostałego
przemysłu

Dostarczanie wody uzdatnionej

2,31

0,18

2,49

zł/m'

Wysokość stawek opłat abonamentowych.
Tabela składników stawki opłaty abonamentowych .

Lp-

Cena netto*
/stawka (zł)

Taryfowa grupa odbiorców

Obowiązują
cy podatek
VAT

Cena brutto*
/stawka (zł)

Jednostka
miary

8%
0

1

2

3

4

5

1.

Stawka opłaty abonamentowej - rozliczenie

14,14

1,13

15,27

zł/ rozliczenie

2.

Stawka opłaty abonamentowej - woda

0,20

0,02

0,22

zł/ miesiąc

Wynikowa tabela stawek opłat abonamentowych dla różnych grup odbiorców
rozliczanych na podstawie odczytów wskazań wodomierza głównego.
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Lp.

Cena netto*
/stawka (zł)

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców

Obowiązujący
podatek VAT
8%

0.

3

4

5

6

14,34

1,15

15,49

zł/ miesiąc

14,54

1,16

15,70

zł/2 miesiące

16,54

1,32

17,86

zt/rol<

2

1

Cena
Jednostka
brutto*
miary
/stawka (zł)

Ogół o d b i o r c ó w wody
1.

Rozliczanych miesięcznie

2.

Rozliczanych dwumiesięcznie

3.

Rozliczanych rocznie

Stawl<a opłaty
abonamentowej
Stawl<a opłaty
abonamentowej
Stawka opłaty
abonamentowej

19/ Omawianie uchwały nr XXVIII/349/2012 w sprawie przyiecia 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 2013 rok".
Pani Beata Burda

wyjaśniła,

iż dniu

21

listopada zakończyły

się

konsultacje społeczne „Programu Współpracy Gminy Chojnice z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2013". Projekt Programu na okres
wyłożony do wglądu na gmirmej tablicy

2

tygodni został

ogłoszeń oraz zamieszczony na

stronach internetowych urzędu.
Od organizacji wpłynęły 2 wnioski, które następnie Pani Beata Burda
zaprezentowała członkom połączonych Komisji Rady Gminy.
Członkowie

połączonych

Komisji

zaproponowali

wprowadzić

do projektu Programu współpracy z N G O na rok 2013 następujące zmiany.

Priorytet II
Dodano

pkt.

E

Organizacja

zajęć

sportowo-rehabilitacyjnych

dla

osób

niepełnosprawnych.
Priorytet III pkt b
Było: Pomoc, w miarę możliwości, w dostępie do lokali niezbędnych do
prowadzenia działalności

statutowej

dla

organizacji

pozarządowych

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
11

oraz

Jest: Pomoc, w miarę możliwości, w dostępie do lokali oraz innego sprzętu
niezbędnego

do

pozarządowych

prowadzenia
oraz

działalności

podmiotów

statutowej

prowadzących

dla

organizacji

działalność

pożytku

publicznego
Priorytet I V
Było: a)

Podnoszenie

świadomości

ekologicznej

mieszkańców

gminy

Chojnice w szczególności poprzez:
- organizację imprez proekologicznych;
- organizację szkoleń i konferencji dot. tematyki proekologicznej;
- wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub irmych technikach zapisu
obrazu i dźwięku , służących upowszectmianiu i podnoszeniu świadomości
proekologicznej.
Jest: a)

Podnoszenie

świadomości

ekologicznej

mieszkańców

gminy

Chojnice w szczególności poprzez:
- organizację imprez proekologicznych;
- organizację szkoleń, konferencji i konkursów dot. tematyki proekologicznej;
- wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub irmych technikach zapisu
obrazu i dźwięku , służących upowszeclmianiu i podnoszeniu świadomości
proekologicznej.
VII Sposób realizacji programu pkt. H
Było: h) Użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali
na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
Jest: h) Użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali
i

innego sprzętu

do

organizowania spotkań podmiotów

prowadzących

działalność pożytku publicznego;
Członkowie

Komisji

przyjęłi

z uwzgłędnieniem powyższycli zmian.

12

przedłożony

projekt

ucłiwały

20/

Omawianie

uchwały

nr

XXVIII/350/2012

w

sprawie

oddania

w użyczenie działki położonej w obrębie geodezyjnym Charzykowy.
Projekt przedmiotowej uchwały zaprezentował Pan Andrzej Brunka.
Członłiowie Komisji przyjęłi ww. projeltt uchwały.
21/ Omawianie uchwały nr XXVIII/351/2012 w sprawie obniżenia średniej
ceny żyta dła celów podatku rolnego.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytał Prowadzący obrady.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Członliowie

Komisji

Oświaty

zaaliceptowałi

projełit

powyższej

uchwały.
22/

Omawianie wniosłi^ów Spółełi^ Wodnych w sprawie udzielenia

pomocy finansowej przez gminę na 2013 ro\i.
Pani Skarbnik

- wyjaśniła, iż w związku z korektą projektu budżetu na 2013

rok i zmniejszeniu środków na dofinansowanie Spółek Wodnych na dzisiejszym
posiedzeniu Komisji Rady należy powtórnie przeanalizować wysokość dotacji
dla Spółek Wodnych.
Zaopiniowane na poprzednim posiedzeniu Komisji Rolnictwa pozytywnie
kwoty dla poszczególnych Spółek Wodnych po ponownym rozpatrzeniu na
posiedzeniu w dniu 27 listopada 2012 przedstawiają się następująco :
Komisja proponuje przyznać :
- Spółce Wodnej Gockowice-Objezierze

-

3.000 złotych

- Spółce Wodnej Kruszka

-

2.000 złotych,

- Spółce Wodnej Lotyń

-

4.000 złotych,

- Spółce Wodnej Ostrowite

-

3.000 złotych,

- Spółce Wodnej Zanie

-

8.000 złotych
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23/ Omawianie uchwały nr XXVIII/351/2012 w sprawie obniżenia średniej
ceny żyta dla celów podatku rolnego.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytał Prowadzący obrady.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Członlcowie

Komisji

Oświaty

zaałiceptowałi

projelit

uchwały.

24/ Sprawy bieżące.
Nie było.

25/ Zaliończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zakończono.

14

powyższej

