Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Spraw
Społecznych i Samorządów Wiejskich z Komisją Rolnictwa, Ochrony
Środowiska Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki z dnia 19 marca 2013 roku.
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i trwało od
godziny 10-tej do godziny 13.15.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji – 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 Chojnice,

3/

Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,

4/

Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy,

5/

Pani mgr Bożena Kubiak – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i
Spraw Obywatelskich

6/

Pan mgr Edward Meyer – Radca Prawny Urzędu Gminy w
Chojnicach

7/

Pani inż. Zdzisław Stormann – Inspektor Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Chojnicach,

8/

Pan mgr Bernadeta Zimnicka – Dyrektor GZO,

9/

Pan mgr inż. Andrzej Brunka – Dyrektor Wydziału Rolnictwa

10/

Pan dr Jan Kowalski – Dyrektor S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy
Chojnice.

Przebieg obrad :
I/ Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
Wspólne posiedzenie Komisji otworzyła Pani Danuta Łooboda – Zastępca
Przewodniczącego Rady.
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Powitała wszystkich zebranych, a następnie stwierdziła quorum
pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad.
Następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który przez członków
połączonych Komisji został przyjęty bez uwag.
- jednogłośnie II/ Omawianie materiałów sesyjnych.
1/ Omawianie uchwały nr XXXIII/394/2013 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnicach.
Projekt przedmiotowej uchwały omówiła pani Grażyna Dąbrowiecka Dyrektor GOPS.
Niniejsze opracowanie przedstawia działania GOPS podejmowane
w 2012 roku ., w szczególności zawiera informacje, których przekazanie
Radnym nakazują przepisy obowiązującego prawa , w tym: - art. 110 ust.
9 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej mówiące o tym,
iż „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” 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”.
Poinformowała, że budżet Ośrodka osiągnął już 11 mln. złotych. Analizując
wysokość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań
z poszczególnych ww. obszarów , to największy odsetek środków w 2012 r.
wydatkowano na zadania z zakresu systemu świadczeń rodzinnych 59,13% , tj. 6.405.222 zł., a w dalszej kolejności na realizację zadań w
ramach : - systemu pomocy społecznej – 29,81%, - systemu świadczeń
alimentacyjnych – 7,66%, - pomocy socjalnej dla uczniów/słuchaczy w postaci
stypendiów
i zasiłków szkolnych - 3,39% - systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej, 0,01% . Dane wskazują, iż w 2012 roku
w porównaniu z 2011 rokiem wzrosły wydatki na realizację świadczeń
alimentacyjnych o kwotę 134,679 zł. tj.
o 19,4% oraz na
zadania realizowane w ramach systemu pomocy społecznej
o kwotę
120.432 zł. tj. o 3,9%, z kolei zmniejszyły się wydatki na stypendia

i zasiłki szkolne o kwotę 11.156 zł, tj. o 3%, a także na świadczenia rodzinne
o kwotę 100.276 zł. tj. o 1,5%. Biorąc z kolei pod uwagę środki finansowe
wydatkowane (bez względu na obszary działania GOPS) na poszczególne
rodzaje wsparcia w kontekście ponoszonych kosztów obsługi (utrzymania
GOPS), to w 2012 roku , najwięcej z nich , podobnie jak w 2011 r.
przeznaczono na świadczenia pieniężne lub w naturze, które bezpośrednio
zasiliły budżety domowe świadczeniobiorców – aż 8.940.196 zł. tj. 82,5%,
a w dalszej kolejności na : - utrzymanie GOPS – 1.243.170 zł, tj. 11,5%; wsparcie usługowe i instytucjonalne rodzin/osób, w szczególności , w postaci
usług opiekuńczych, specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi , usług asystenta rodziny, usług psychoedukacyjnych w ramach
realizowanego projektu systemowego, pobytu w domu pomocy społecznej ,
schronisku/noclegowni dla bezdomnych, w instytucjach pieczy zastępczej –
353.773 zł, tj. 3,3%;- środki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe ,
odprowadzane do ZUS za uprawnionych świadczeniobiorców - 208. 519 zł. tj.
1,9%;- doposażenie kuchni/stołówek szkolnych – 86.000 zł, tj. 0,8%. Identyczne
relacje występowały w 2011 r. W 2012 roku w porównaniu z 2011 r. wzrosły
wydatki na świadczenia bezpośrednio zasilające budżety domowe
świadczeniobiorców – o kwotę 133.433 zł. tj. o 1,5%, na utrzymanie GOPS
o kwotę 86.415 złotych, tj. o 7,5% oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia
emerytalno-rentowe i zdrowotne uprawnionym świadczeniobiorcom - o kwotę
44.577 zł, tj. 27,2%, z kolei zmniejszyły się wydatki na wsparcie usługowe
o kwotę 101.500zł. o 22,3% a także na doposażenie kuchni/stołówek
szkolnych oraz dowóz posiłków o kwotę 18.000 zł, tj. o 17,3%. Na utrzymanie
GOPS przeznaczono kwotę 1.243.170 zł, (w 2011 r. 1.156.755 zł) w tym
zdecydowaną jej większość stanowiły środki własne gminy - 766.051 zł, tj.
61,6% (w 2011 r. 686.091zł. tj. 59,35%). Spośród wydatków na utrzymanie
GOPS, w 2012 r. podobnie jak w 2011 r. największą wielkość stanowiły
środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, z kolei najmniejszą
wydatki na opłaty i składki - tj. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
Pani Dąbrowiecka – poinformowała, iż w GOPS zatrudniono na ½ etatu
asystenta rodzinnego, który obsługuje 6 rodzin. Rozwiązanie to bardzo się
sprawdza. Zwłaszcza w rodzinach wiejskich. Zgodnie z ustawą taki asystent
musi mieć wyższe wykształcenie, a jeżeli jest zatrudniony na cały etat może
obsługiwać 20 rodzin.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Członkowie połączonych Komisji przyjęli ww. projekt uchwały bez uwag.

2/ Omawianie 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 ramach Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminy Chojnice
w 2012 roku zrealizowano siedem podstawowych celów głównych.
Cel I : Umożliwienie osobom uzależnionym skorzystanie z terapii odwykowej
w 2012 roku (11.847 złotych). Cel II : Skorzystanie z terapii przez osoby
współuzależnione. Cel III : Profilaktyka. Na terenie szkół realizowany jest
najnowocześniejszy program profilaktyczny. Cel IV : Edukacja publiczna
w zakresie problematyki uzależnień w 2012 roku (8.935 złotych).
Cel V: Kontynuowanie prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Chojnice w zakresie zobowiązania do leczenia odwykowego w 2012
roku (11.900 złotych). Cel VI: Realizacja programu przeciwdziałania
narkomanii dla dzieci i młodzieży w ramach miejsko-gminnej strategii
realizowanej w 2012 r. (2.919 złotych) Cel VII : Kontynuowanie zatrudnienia
w ramach środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów
alkoholowych i narkomanii Gminy Chojnice oraz inne płace i pochodne
( 87.449 złotych. ) Koszt całości programu wyniósł 211.457.77 gr.
Członkowie obu Komisji zaakceptowali projekt ww. uchwały.
3/ Omawianie uchwały nr XXXIII/396/2013 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących
obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem
odziaływania dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ostrowite w gminie
Chojnice.
Pan Zdzisław Stormann - zanim przedstawił projekt powyższej uchwały
zapoznał zebranych z Rozstrzygnięciem 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 zgodnie z przygotowanym na najbliższa sesję projektem
uchwały postanawia powyższą uwagę uwzględnić.
Członkowie połączonych Komisji głosowali za uwzględnieniem ww.
uwagi.
Następnie Pan Zdzisław Stormann zapoznał zebranych z treścią całości uchwały.
Do projektu uchwały członkowie połączonych Komisji uwag nie wnieśli.
4/ Omawianie 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.
Projekt ww. uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Zaznaczył, iż projektowana inwestycja położona w bezpośrednim sąsiedztwie
terenów zabudowanych wsi Ostrowite, nie spowoduje istotnych strat dla
rolnictwa , pozwoli natomiast na pełniejsze zaspokojenie lokalnego
zapotrzebowania na kruszywo naturalne dla potrzeb budownictwa ogólnego
i drogownictwa. W skład ww. działek o powierzchni 19,2692 ha wchodzą
grunty rolne klasy R IIIb o powierzchni 5,01 ha. Teren wyznaczony w
granicach obszaru objętego planem miejscowym zgodnie z ustaleniami zmianaktualizacji „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Chojnice”, uchwalony uchwała nr XI/100/2011 Rady
gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2011 r. leży w obszarach i terenach
górniczych. W związku z powyższym, przeznaczenie terenu pod
powierzchniową eksploatację kruszywa dla potrzeb lokalnej społeczności jest
zgodne z polityka przestrzenna gminy określoną w ww. „Studium”, które wiąże
wewnętrznie organ gminy w jej planach przy sporządzaniu projektów planów
miejscowych.
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Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Członkowie połączonych Komisji głosowali za przyjęciem ww.
projektu uchwały.
5/ Omawianie 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.
Pan Zdzisław Stormann – przedstawiając projekt powyższej uchwały
stwierdził, iż przedmiotowy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, określonych
w Uchwale nr XI/100/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2011
roku.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Członkowie połączonych Komisji głosowali za przyjęciem ww. projektu
uchwały.
6/ Omawianie „Wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego
przyjęciem w uchwale Nr XV/256/2008 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
27.06. 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Charzykowy w gminie Chojnice - dróg
oznaczonych symbolem 1 KD-W jak dróg wewnętrznych w sytuacji gdy
drogi te mają wszystkie cechy dróg publicznych.”
Pan Zdzisław Stormann – Wzywającymi są : Grzegorz Szaszor, Małgorzata
Sząszor, Grzegorz Iwański reprezentowani przez radcę prawnego Wiesława
Guentzel. (pismo z dnia 17.01.2013 r. dot. usunięcia rzekomego naruszenia
prawa przyjętej Uchwały nr XV/256/2008 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
27.06.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Charzykowy w gminie Chojnice.)
Dotyczy to terenu między działkami „Metalowca” , a Charzykowami.
Wszystkie trzy Komisje Rady Gminy w Chojnicach, a mianowicie : Komisja
Gospodarki Komunalnej, Spraw Społecznych i Samorządów Wiejskich;
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego oraz
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki po zapoznaniu się z treścią
wezwania uznały, że jest ono bezzasadne i negatywnie zaopiniowały

przystąpienie do zmiany ww. uchwały.
Stwierdzono, że wszelkie procedury wynikające z ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym zostały zachowane i na żadnym etapie
tej procedury wzywający: pan Grzegorz Sząszor, pani Małgorzata Sząszor
oraz pan Grzegorz Iwański nie wnosili żadnych uwag.
- jednogłośnie 7/ Omawianie uchwały nr XXXIII/399/2013 w sprawie zamiany działek
położonych w miejscowości Zbeniny.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Andrzej Brunka - Dyrektor Wydziału
Rolnictwa.
Połączone Komisje przyjęły ww. projekt uchwały bez uwag.
8/ Omawianie uchwały nr XXXIII/400/2013 w sprawie przyznania
dzierżawcom lokali użytkowych (garaży), usytuowanych w miejscowości
Pawłówko przy ul. Bydgoskiej , pierwszeństwa w ich nabyciu.
Pan Andrzej Brunka - zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Po zapoznaniu się z projektem ww. uchwały połączone Komisje
opowiedziały się za jego przyjęciem.
9/ Omawianie uchwały nr XXXIII/401/2013 w sprawie sprzedaży w trybie
bezprzetargowym działek zabudowanych lokalami użytkowymi (garażami),
położonych w miejscowości Pawłówko.
Dyrektor Wydziału Rolnictwa omówił projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Członkowie połączonych Komisji zaakceptowali ww. projekt uchwały.
10/ Omawianie uchwały nr XXXIII/402/2013 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
Pan Andrzej Brunka – odczytał projekt kolejnej uchwały. Lokal ma zostać
sprzedany dotychczasowemu najemcy.
Do projektu ww. uchwały członkowie połączonych Komisji uwag nie
wnieśli.
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11/ Omawianie uchwały nr XXXIII/403/2013 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
Pan Andrzej Brunka - następny projekt uchwały jest bardzo podobny do
poprzedniego i zakłada sprzedaż lokali obecnemu najemcy.
Członkowie połączonych Komisji głosowali za przyjęciem ww. projektu
uchwały.
12/ Omawianie uchwały nr XXXIII/404/2013 w sprawie oddania
w użytkowanie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie
Swornegacie.
Projekt uchwały omówił Pan Andrzej Brunka.
Użyczenie miałoby być na okres 10 lat na rzez Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Swornegacie „SWORY” z siedzibą w Swornegaciach przy ul. Mestwina 10
w celu realizacji projektu współfinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego RYBY polegającego na wyposażeniu ogólnodostępnego placu
zabaw w m. Swornegacie.
Do projektu uchwały członkowie połączonych Komisji uwag nie
wnosili.
13/ Omawianie uchwały nr XXXIII/405/2013 w sprawie Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Chojnice za rok 2013.
Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Wydział Rolnictwa Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami projektem uchwały
Członkowie połączonych Komisji opowiedzieli się za przyjęciem
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2013 rok.
14/ Omawianie 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.
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawiła – Pani Bernadeta Zimnicka
– dyrektor GZO.
Członkowie połączonych Komisji przyjęli projekt ww. uchwały bez
uwag.
15/ Omawianie uchwały nr XXXIII/407/2013 w sprawie przyjęcia
Sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice za 2012 rok.
Powyższe Sprawozdanie przedstawił Dyrektor S.P. Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice – Pan dr Jan Kowalski.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Połączone Komisje przyjęły ww. przedstawione sprawozdanie bez
uwag.
16/ Omawianie uchwały nr XXXIII/408/2013 w sprawie rozstrzygnięcia
i wyodrębnieniu w budżecie gminy Chojnice środków na rok 2014 środków
stanowiących fundusz sołecki.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytała Pani Aleksandra Wojcieszyńska.
Przypomniała, iż w żadnym roku Rada Gminy nie podjęła uchwały o tworzeniu
tego funduszu ze względu na związaną z tym skomplikowaną procedurę.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Członkowie połączonych Komisji zaakceptowali ww. projekt uchwały.
17/ Omawianie uchwały nr XXXIII/409/2013 w sprawie zmian w budżecie na
2013 rok.
Pani Skarbnik omówiła projekt kolejnej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Członkowie połączonych Komisji glosowali za przyjęciem
przedmiotowego projektu uchwały.
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18/ Omawianie 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.
Kolejny projekt uchwały omówiła Pani Aleksandra Wojcieszyńska –
Skarbnik Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Członkowie połączonych Komisji glosowali za przyjęciem ww.
uchwały.
III/ Sprawy bieżące.
Pan Wójt – zapytał Pani Skarbnik jak przedstawia się obecna sytuacja
budżetowa.
Pani Skarbnik – na razie nie mamy zobowiązań z tytułu inwestycji.
Jesteśmy dopiero po przetargach. Na razie spłacamy kredyty, pożyczki i odsetki.
IV/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad wspólne posiedzenie Komisji zakończono.
Pani Danuta Łoboda podziękowała wszystkim za przybycie i udział w dyskusji.
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