Protokół Nr XXXIII/2013
z XXXIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 roku
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach
i trwało od godziny 10.00 do godziny 14.00.
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.

Pan mgr Piotr Stanke – Zastępca Wójta Gminy

3.

Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy

4.

Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy

5.

Pani mgr Bernadeta Zimnicka – Dyrektor GZO

6.

Pani mgr inż. Justyna Rząska – Dyrektor GOK
Pan inż. Zdzisław Stormann – Dyrektor Wydziału
Pan mgr inż. Andrzej Brunka – Dyrektor Wydziału Rolnictwa
Pan mgr Edward Meyer - Radca Prawny

7.
8.
9.

Obrady Sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Pan
Tadeusz Leszczyński, który stwierdził, iż projekt porządku obrad XXXIII Sesji
Rady Gminy w Chojnicach wszyscy Radni otrzymali w ustawowym terminie wraz
z materiałami sesyjnymi i projektami uchwał. W związku z powyższym
wnioskował o przyjęcie porządku obrad w zaproponowanym kształcie:
1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/394/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
5/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/395/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania
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z wykonania „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2012
roku.”
6/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/396/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar pod
lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania dla fragmentu
obrębu geodezyjnego Ostrowite w gminie Chojnice.
7/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/397/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji
kruszywa działek nr 226/2, nr 227 i nr 229 we wsi Ostrowite gm. Chojnice.
8/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/398/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Małe
Swornegacie, w obrębach geod. Swornegacie i Kopernica, w gminie Chojnice.
9/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/399/2013 w sprawie zamiany działek
położonych w miejscowości Zbeniny.
10/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/400/2013 w sprawie przyznania dzierżawcom
lokali użytkowych (garaży), usytuowanych w miejscowości Pawłówko przy ul.
Bydgoskiej , pierwszeństwa w ich nabyciu.
11/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/401/2013 w sprawie sprzedaży w trybie
bezprzetargowym działek zabudowanych lokalami użytkowymi (garażami),
położonych w miejscowości Pawłówko.
12/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/402/2013 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
13/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/403/2013 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
14/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/404/2013 w sprawie oddania
w użytkowanie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Swornegacie.
15/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/405/2013 w sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Chojnice za rok 2013.
16/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/406/2013 w sprawie planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2013.
17/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/407/2013 w sprawie przyjęcia Sprawozdania

finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za
2012 rok.
18/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/408/2013 w sprawie rozstrzygnięcia
i wyodrębnieniu w budżecie gminy Chojnice środków na rok 2014 środków
stanowiących fundusz sołecki.
19/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/409/2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013
rok.
20/ Podjęcie uchwały nr XXIII/410/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
21/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
22/ Sprawy bieżące.
23/ Zakończenie obrad.
Rada Gminy w Chojnicach
głosowała za przyjęciem ww. porządku obrad
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za” przy obecności 15 Radnych/

Przebieg obrad :
1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
Obradom XXXIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach przewodniczył Pan Tadeusz
Leszczyński, który w imieniu Rady Gminy, Wójta i własnym, powitał wszystkich
zebranych oraz stwierdził obecność 15 Radnych, tj. 100 % składu Rady.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem sesji został Pan Edwin Gołochowicz – kolejny z listy Radnych.
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji był
do wglądu w Biurze Rady i każdy z Radnych miał możliwość zapoznania się
z jego treścią. Wobec tego zaproponował Radnym jego przyjęcie bez odczytania.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXXIII/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
3

– j e d n o g ł o ś n i e – /15 głosami „za” przy obecności 15 Radnych/.

Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Jarosław Kurek – poinformował, iż został poproszony przez jednego
z sołtysów, aby zawnioskował dla nich o podwyżkę diet. Uzasadniał, iż sołtysom,
przybywa coraz więcej obowiązków, natomiast wzrostu wynagrodzeń nie było od
paru lat.
Pan Józef Kołak – zauważył, iż na terenie gminy jest wiele dróg gruntowych.
W Charzykowach należą do nich m.in. ulice Słoneczna i Jasna. Proponował, aby
w celu ich utwardzenia zamiast gruzu i tłucznia zastosować system płytowy,
(wielokrotnego użytku).
Pan Zbigniew Nojman – stwierdził, że sporo ludzi trasę z Lichnów do
Chojnic pokonuje na piechotę. Pytał, czy można by się zastanowić nad tym, aby
MZK na okres zimowy wprowadziło jakieś ulgi do biletów.
Poruszył również sprawę nadania numerów domom na nowych ulicach, co
znacznie ułatwiłoby doręczanie paczek kurierom.

Ad 3/ Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Ww. informację przedstawił Wójt Gminy Chojnice.
(Materiał informacyjny stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/394/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Pani Grażyna Dąbrowiecka zaznaczyła, iż przygotowane przez GOPS
opracowanie przedstawia działania tut. Ośrodka tut. Ośrodka pomocy społecznej
podejmowane w 2012 roku, a w szczególności zawiera informacje, których
przekazanie radnym gminy nakazują przepisy obowiązującego prawa , w tym:
art.100 ust. 9 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (teks
jednolity Dz.U. z 2012 , poz. 182): kierownik ośrodka pomocy społecznej składa
radzie gminy całoroczne sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby
w zakresie pomocy społecznej.” - art. 179.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.
poz.135): „W terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy

roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz
przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań”.
Powyższe sprawozdanie składa się z trzech części :
1/ Działalności Ośrodka na rzecz świadczeniobiorców w ramach ustawy
o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
2/ Dodatkowych działań podejmowanych przez GOPS.
3/ Działalności Ośrodka na rzecz świadczeniobiorców w ramach ustawy
o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów.
Z niniejszego sprawozdania wynika, że w roku 2012, podobnie jak w 2011:
- nadal zdecydowaną większość - ponad 80 % - budżetu GOPS stanowiły środki
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dotacje celowe na
realizację zadań własnych gminy;
- spośród obszarów wsparcia mieszkańców gminy obsługiwanych przez GOPS,
nadal największy odsetek środków, ponad 59%, wydatkowano na świadczenia
rodzinne, z kolei najmniejszy, na zadania realizowane w oparciu o ustawę z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ), przepisy której sukcesywnie wchodzą
w życie, począwszy od 2012 roku;
- wciąż zdecydowana większość – ponad 80 % - środków, łącznie ze wszystkich
obszarów wsparcia zasilała budżety domowe mieszkańców, z kolei mniejsza ich
część – od 0,8 % do 4,3 % - przeznaczona była na wsparcie usługowe oraz na
odprowadzanie składek do ZUS.
Ponadto, należy uszczegółowić, że w roku 2012, w porównaniu do 2011,
odnotowano:
1.
a)

W systemie pomocy społecznej:
wzrost liczby świadczeniobiorców – prawdopodobnie nie jest to
spowodowane realnym pogorszeniem jakości życia czy funkcjonowania
mieszkańców gminy np. na polu zawodowym, jedynie faktem, że od
1 października 2012 r. podwyższone zostało kryterium dochodowe
utrzymywane przez ustawodawcę na stałym poziomie od 2006 roku.
Spowodowało to większą dostępność do świadczeń, w przypadku
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

osób/rodzin, którzy do tej pory nie kwalifikowali/ły się do objęcia
wsparciem finansowym ze względu na osiąganie zbyt wysokich dochodów;
wzrost liczby osób bezrobotnych, co jest odzwierciedleniem sytuacji na
rynku pracy w całym kraju. Stopa bezrobocia w powiecie chojnickim na
koniec roku 2012 wynosiła 20,3 %, podczas gdy na dzień 31.12.2011 r. –
19,2 % i osiągnęła wartość znacznie wyższą od stopy bezrobocia w
województwie pomorskim oraz w Polsce, która w obu przypadkach
wynosiła 13,4 %. Bezrobocie nadal, podobnie jak w roku 2011, jest
podstawowym powodem ubiegania się o pomoc;
wzrost częstotliwości udzielania wsparcia z systemu pomocy społecznej
z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego. Ta przesłanka do udzielania wsparcia z systemu pomocy
społecznej po raz pierwszy osiągnęła tak wysoką wartość
i stała się trzecią w kolejności, zaraz po bezrobociu i ubóstwie (częściej niż
co trzecia rodzina/osoba uzyskała w 2012 r. pomoc w związku z ww.
bezradnością);
w rejonie opiekuńczym pracownika socjalnego - wzrost liczby środowisk
korzystających ze wsparcia. Średnio w rejonie pracownika socjalnego jest
86 środowisk ( w 2011 r. 81 ) i jest to stosunkowo duża liczba rodzin, a w
połączeniu z przeciążeniem pracowników innymi zadaniami ( biurokratyzm,
dystrybucja artykułów żywnościowych, itp.), taka sytuacja nadal utrudnia
koncepcyjną, regularną oraz konsekwentną pracę socjalną z jednostkami,
rodzinami i grupami społecznymi;
utrzymywanie się na tym samym poziomie średniej wartości pomocy
w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Przeciętnie pomoc
przyznawano, tak jak w poprzednim roku, na okres 6 miesięcy,
a średnia kwota świadczeń była tylko o 7 zł wyższa od ubiegłorocznej
i wynosiła 282 zł ( w 2011 r. po 275 zł ). Związane jest to z otrzymaniem
stosunkowo wysokiej dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
wzrost średniej wartości pomocy w formie zasiłku okresowego i stałego,
odpowiednio o 30 zł i 35 zł - konsekwencja podwyższenia w październiku
2012 r. ustawowego kryterium dochodowego;
utrzymujące się nadal stosunkowo duże zapotrzebowanie na świadczenie
usług opiekuńczych jako konsekwencję starzenia się mieszkańców naszej
gminy. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane na podstawie Ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - z tytułu rezygnacji
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osobom, na których, zgodnie
z kodeksem rodzinnym
i opiekuńczym, ciąży obowiązek alimentacyjny tylko w pewnym stopniu
wpływa na liczbę składanych wniosków o tę formę pomocy. Klienci objęci
usługami opiekuńczymi są bowiem często osobami samotnymi, bądź

h)

w szczególnej sytuacji rodzinnej wywołanej głęboko zakorzenionymi
konfliktami rodzinnymi;
zmniejszenie się rozpiętości ( rozwarstwienia) w przedziałach procentowego
udziału mieszkańców korzystających ze wsparcia GOPS w poszczególnych
sołectwach. W 2011 r. największy odsetek korzystających z pomocy
dotyczył 4 sołectw i występował w przedziale od 25 % do 33 %, najniższy
odsetek wynosił - 1,79 %. W roku 2012 największy odsetek, w
analogicznym przedziale procentowym
( ponad 25 % korzystających ) dotyczył tylko 1 sołectwa, z kolei najniższy
wyniósł już 4,65 %.

W systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej:
- poprawę funkcjonowania rodzin korzystających z usług asystenta
2.

w obszarach, co do których, do chwili objęcia wsparciem, pojawiały się
zastrzeżenia. Jest to „zasługa” wieloaspektowego podejścia do konkretnej
rodziny, dogłębnej diagnozy problemów, współpracy kilku podmiotów
przy ich rozwiązywaniu, „poświęcenia” większej uwagi i wspólnego (rodziny,
asystenta, pracownika socjalnego) wypracowania planu pracy. Z naszego
doświadczenia wynika, że mimo zakończenia pracy w środowisku, z którym
pracował asystent rodziny, niejednokrotnie udało się doprowadzić do sytuacji,
w której rodziny kontynuują rozpoczęte działania np. uczęszczają na zajęcia
o charakterze terapeutycznym, grupy wsparcia dla rodziców, utrzymują
współpracę z lekarzem itp. Zauważamy, ponadto, istotną poprawę w zakresie
prowadzenia gospodarstwa domowego, sprawowania opieki nad dziećmi,
rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem oraz wzrost świadomości
swoich praw i obowiązków. Poprawiły się również relacje pracownika socjalnego
z członkami rodzin objętych wsparciem asystenta rodzinnego. Kontakty te stały się
bardziej otwarte i szczere, ponadto klienci zmotywowani są do podejmowania
działań mających na celu poprawę ich trudnej sytuacji.
Pomimo że „instytucja” asystenta rodziny została wprowadzona ustawą o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązującą od 2012
roku, GOPS korzystał z możliwości „zatrudniania” (umowy zlecenia)
asystenta rodziny w ramach realizowanego projektu systemowego już od
2009 roku.
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Doświadczenie zdobyte w ubiegłych latach z pewnością pozwala na bardziej
kompetentne realizowanie zapisów nowej ustawy.

3. W systemie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych:
a) wzrost wydatków na świadczenia pielęgnacyjne o 30% tj. o 269.169 zł,
co związane jest z poszerzeniem grupy osób uprawnionych do tego wsparcia oraz
zniesieniem kryterium dochodowego.
Wzrost wydatków na ww. świadczenia spowodował także zwiększenie, o 27,2%
tj. o 40.237 zł, kwoty składek odprowadzanych do ZUS na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne za osoby uprawione do otrzymywania świadczenia
pielęgnacyjnego;
b) wzrost kwoty zobowiązań alimentacyjnych – o 24,7% tj. o 650.122,80 zł.
Podstawową przyczyną niepłacenia alimentów jest uchylanie się dłużników
alimentacyjnych od podjęcia legalnego zatrudnienia, w celu uniknięcia potrąceń
komorniczych z wynagrodzenia na rzecz zasądzonych alimentów.
W wielu przypadkach niewypełnianie obowiązku alimentacyjnego przez rodziców
dziecka związane jest także z uzależnieniem od alkoholu;
c) wzrost wydatków na świadczenia alimentacyjne o 19,2%, tj. o 128.000
wynika z faktu, że zwiększa się liczba osób występujących do sądu zarówno
o zasądzenie alimentów od osób zobowiązanych do alimentacji, jak i o
zwiększenie kwoty alimentów, a także zwiększa się liczba osób, w przypadku
których występuje bezskuteczność egzekucji alimentów przez komornika;
d) spadek o 7,1%, tj. o 139.765 zł wydatków na zasiłki rodzinne, co powodowane
jest m.in.:
- migracją zarobkową członków rodzin do krajów UE i pobieranie w nich bardziej
korzystnych świadczeń rodzinnych,
- poprawą sytuacji finansowej rodzin w 2012 r. wskutek wzrostu minimalnego
wynagrodzenia za pracę - z kwoty 824 zł w 2004 r. do kwoty 1500 zł w 2012 r.
( podstawą ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych w 2012 r. był dochód
z 2011 r.),
- „zamrożeniem” od 2004 r. kryterium dochodowego warunkującego prawo do
świadczeń rodzinnych; zostało podwyższone dopiero od listopada 2012 r. do

kwoty 539 zł na osobę w rodzinie (dotychczas 504 zł ), w odniesieniu do rodziny
z dzieckiem niepełnosprawnym do kwoty 623 zł na osobę w rodzinie ( dotychczas
583 zł ).
Funkcjonowanie GOPS w 2013 r., w zdecydowanej większości, polegać będzie na
kontynuowaniu realizowanych - podobnie jak w 2012 r. - zadań i działań
wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz na podejmowaniu nowych
inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności, za
priorytetowe kierunki działań przyjęto:
- rozszerzanie wymiaru i zakresu indywidualnej, zintensyfikowanej pracy socjalno
– wychowawczej oraz pomocy pedagogiczno – psychologicznej, opartej na
koncepcji pracy asystenta rodziny, dla rodzin wieloproblemowych z deficytami
w sferze opiekuńczo – wychowawczej,
- udział w rozwijaniu oferty działań na rzecz ofiar przemocy, rozszerzaniu jej
zakresu, upowszechnianiu i doskonaleniu metody pracy interdyscyplinarnej;
- intensyfikację działań w obszarze tworzenia i realizacji projektów wpisujących
się w krajowe programy wsparcia;
- kontynuowanie działań prowadzonych w ramach projektu systemowego pn.:
„Moja przyszłość – - aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- podnoszenie jakości oferowanych usług społecznych i coraz lepsze
dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb indywidualnych i lokalnych,
z zastosowaniem innowacyjnych metod, technik oraz narzędzi;
- prowadzenie właściwej polityki kadrowej służącej utrzymaniu dobrej jakości
obsługi klienta GOPS oraz prawidłowej realizacji zadań, obejmującej m.in.
dostosowanie zatrudnienia do występujących potrzeb ( w tym zakresie konieczność zatrudnienia pracownika ds. monitorowania i rozliczania
programów i projektów );
- zintensyfikowanie działań w obszarze współpracy z organizacjami
pozarządowymi w celu lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy;
- dalsze podwyższanie poziomu kwalifikacji pracowników poprzez zapewnienie
udziału w kursach, warsztatach, specjalizacjach, itp.;
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- realizacja, nałożonego ustawą o pomocy społecznej, obowiązku corocznego
sporządzania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej będącej podstawą do
planowania budżetu na rok następny;
- opracowanie i realizacja 3 – letniego gminnego programu wspierania rodziny;
Potrzeby na realizację zadań GOPS - ich finansowy wymiar, zostały
przedstawione w uchwale przyjmującej budżet gminy Chojnice na 2013 rok
(Uchwała Nr XXIX/356/2012 Rady Gminy w Chojnicach z 28.12.2012 r.).
Jednocześnie, budżet ten niejednokrotnie w czasie trwania roku kalendarzowego
będzie modyfikowany adekwatnie do zmieniających się potrzeb.
Projekt ww . uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/394/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – (14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/395/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2012
roku.”
Pan Adam Modrzejewski - poinformował, iż koszt programu wyniósł
211.457.77 gr i rozłożył się na trzy cele główne: Cel I : Korzystanie z terapii
odwykowej. 53 osoby dobrowolnie podjęły się leczenia. 45 mężczyzn i 7 kobiet.
Z tego 52 osoby ukończyły leczenie. Cel II : Skorzystanie z terapii przez osoby
współuzależnione. W warsztatach brały udział 22 osoby, w specjalistycznych
zajęciach brało udział 15 dzieci z tych rodzin. Cel III : Profilaktyka.
Na terenie szkół realizowany jest najnowocześniejszy program profilaktyczny
w Polsce. Programu tego nie realizuje się z braku chętnych jedynie w Silnie
i Ogorzeliny. Program profilaktyczny organizowany jest również w świetlicach
wiejskich.

Pani Justyna Rząska - poinformowała, iż 6,9 i 23 kwietnia pracownicy GOK
muszą wziąć udział w kilku blokach szkoleniowych. W związku z tym świetlice
będą zamknięte, gdyż instruktorzy wezmą udział w szkoleniach.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/395/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – (14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/396/2013 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących
obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania
dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ostrowite w gminie Chojnice.
Pan Tadeusz Leszczyński – zanim przystąpił do zapoznania zebranych
z projektem kolejnej uchwały odczytał rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
obejmujących obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem
oddziaływania dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ostrowite w Gminie
Chojnice.
Termin składania uwag minął 11 lutego 2013 roku. W ustawowym
terminie wpłynęła 1 uwaga do projektu planu wniesiona w dniu 23 stycznia 2013
r. przez Gamesa Energia Polska sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 7p. 00-526 Warszawa.
Uwaga dotyczyła zapisów przeznaczenia i sposobów zagospodarowania terenów
KDL, KDD, KDW, KDWE i RM oraz definicji elektrowni iwa torowej. Po
rozpatrzeniu uwag, na wniosek Wójta Gminy Chojnice Rada Gminy Chojnice
postanawia powyższą uwagę uwzględnić.
Za uwzględnieniem ww. uwagi głosowało 14 Radnych.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść ww. uchwały w całości.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/396/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – (14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/397/2013 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej
eksploatacji kruszywa działek nr 226/2, nr 227 i nr 229 we wsi Ostrowite gm.
Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/397/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – (14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 8/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/398/2013 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości
Małe Swornegacie, w obrębach geod. Swornegacie i Kopernica, w gminie
Chojnice.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/398/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – (14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/399/2013 w sprawie zamiany działek
położonych w miejscowości Zbeniny.

Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/399/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – (14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/400/2013 w sprawie przyznania
dzierżawcom lokali użytkowych (garaży), usytuowanych w miejscowości
Pawłówko przy ul. Bydgoskiej , pierwszeństwa w ich nabyciu.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/400/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – (14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/401/2013 w sprawie sprzedaży w trybie
bezprzetargowym działek zabudowanych lokalami użytkowymi (garażami),
położonych w miejscowości Pawłówko.
Pan Tadeusz Leszczyński – przedstawił projekt kolejnej uchwały .
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/401/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – (14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
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Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/402/2013 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt kolejnej uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/402/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – (14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/403/2013 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/403/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – (14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/404/2013 w sprawie oddania
w użytkowanie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Swornegacie.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/404/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – ( 14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)

Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/405/2013 w sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Chojnice za rok 2013.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/405/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – (14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/406/2013 w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności
i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2013.
Pan Tadeusz Leszczyński - przedstawił projekt kolejnej uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/406/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – (14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/407/2013 w sprawie przyjęcia
Sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice za 2012 rok.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt kolejnej uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/407/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – (14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
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Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/408/2013 w sprawie rozstrzygnięcia
o wyodrębnieniu w budżecie gminy Chojnice środków na rok 2014 środków
stanowiących fundusz sołecki.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/408/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – (14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XXXIII/409/2013 w sprawie zmian
w budżecie na 2013 rok.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/409/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – (14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XXIII/410/2013 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Prowadzący obrady zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIII/410/2013
z dnia 22 marca 2013 roku
- jednogłośnie – (14 głosów „za”)
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 21/

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

Wójt - na najbliższym posiedzeniu Kolegium Rady przeanalizujemy wysokość
diet sołtysów. Przyznał, że nie były one podwyższane od 8 lat. Zdaniem Wójta
diety sołtysów powinny rekompensować koszty funkcjonowania na tym
stanowisku i częściowo zdrowie.
Wójt - Musimy się zastanowić czy wchodzimy w układ oświetlenia, czy też
bieżącego utrzymywania dróg gruntowych. Stwierdził, iż doraźne traktowanie dróg
przez kładzenie płyt jest pozbawione sensu.
Wójt - trudno nam ingerować w sprawy MZK, sądzę, że byłaby możliwość
wprowadzenia kolejnych ulg do przejazdów MZK, ale to my jako samorząd
musielibyśmy znaleźć środki na dofinansowanie strat powstałych z tego tytułu.
Odnośnie numeracji domów na nowych osiedlach Wójt wyjaśnił, iż zainteresuje
się tym problemem.

Ad 22/ Sprawy bieżące.
Nie było.

Ad 23/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył
obrady XXXIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach.
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