Protokół
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 5 czerwca 2013 roku
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach
i trwało od godziny 11.30 do godziny 14. 20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji – zgodnie z załączoną listą
obecności.
1/ Pan Tadeusz Leszczyński – Przewodniczący Rady Gminy
2/ Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
3/ Pan mgr Piotr Stanke – Zastępca Wójta Gminy,
4/ Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
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/ Pani mgr Beata Burda – Kierownik Biura Programów Rozwojowych,

Przebieg obrad :
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.
II. Omawianie materiałów sesyjnych.
1.Omawianie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
Powyższe Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy - Pani Aleksandra
Wojcieszyńska, która zaznaczyła, że : przyjęcie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2012 rok jest głównym tematem najbliższej sesji, na której
to Rada Gminy będzie miała możliwość ocenienia prawidłowości prowadzenia
gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu za ubiegły rok.
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Realizując budżet w 2012 roku, w celu zapewnienia prawidłowej proporcji
między dochodami, a wydatkami dokonano systematycznych ocen realizacji
budżetu. W uzasadnionych przypadkach dokonano zmian w budżecie –
8 Uchwał Rady oraz 21 Zarządzeń Wójta, zapobiegając w ten sposób
przekroczenia planów wydatków. Prowadzono także stały nadzór i kontrole
nad celowością, efektywnością i gospodarnością wydatkowania środków
budżetowych oraz inwestycyjnych.
Zgodnie z ustawowym obowiązkiem materiały sesyjne zostały dostarczone
Radnym 14 dni przed sesją. Były one wnikliwie analizowane na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej.
Pani Aleksandra Wojcieszyńska - zapoznała zebranych z treścią Uchwały
nr 096/g217/R/III/13 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2012 rok Gminy Chojnice. Poinformowała, iż w dniu
3 kwietnia 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło
Zarządzenie nr F/40/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Chojnice za 2012 rok oraz Zarządzenie Nr F/41/2013 Wójta Gminy Chojnice
z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia
Gminy Chojnice za 2012 rok.
Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. We wstępnej części
sprawozdania opisowego przedstawiono ogólne dane o budżecie przyjętym
przez Radę Gminy Chojnice w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą nr
XVII/188/2011. W dalszej części sprawozdania opisowego omówiono
wykonanie dochodów budżetu według źródeł ich pozyskiwania
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe. Następnie dokonano
wnikliwej analizy wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej. W oddzielnym zestawieniu przedstawiono realizację
planu inwestycyjnego za 2012 rok w zakresie wykonanych zadań i zakupów
inwestycyjnych. Odrębnie przedstawiono realizację programów i projektów
finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
Uzupełnieniem sprawozdania są zestawienia tabelaryczne, w których zawarto
dane z wykonania dochodów i wydatków, zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej. Do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2012 rok dołączono również informację o stanie mienia komunalnego

Gminy Chojnice. Skład Orzekający uznał, że opracowane w ten sposób
sprawozdanie daje Radzie Gminy możliwość oceny wykonania budżetu oraz
spełnia wymogi określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych. Badając pod względem formalno prawnym
sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce jednostki
samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
gwarancji i należnościach, jak również o dotacjach i wydatkach związanych
z wykonywaniem zadań administracji rządowej zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego Skład Orzekający stwierdził, że zostały one
sporządzone według sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych. Na podstawie powyższych
sprawozdań Skład Orzekający ustalił, że : - dochody ogółem wykonano
w kwocie 53.776.159,72 zł, co stanowi 98,0% planu, - wydatki ogółem
zrealizowano w kwocie 54.093. 417, 86 zł, co stanowi 90,0%
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8.713.255,52 zł, co stanowi
78,1% planu, - deficyt budżetu za 2012 rok wyniósł 317.258,14 zł
- dług publiczny na koniec 2012 r. obejmujący zobowiązania z tytułu kredytów
i pożyczek wyniósł 27.861.900 zł, co stanowiło 51,81% wykonanych
dochodów, - udzielono poręczeń na kwotę 12.037.671 zł, - stan zaległości
z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2012 r.
wyniósł 3.097.520,17 zł i w stosunku do stanu na koniec 2011 r. wzrósł
o 26,7%.
W 2012 roku wykonane dochody bieżące wynosiły 51.131.678,51 zł, natomiast
wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 45.380.162,34. W odniesieniu do
powyższego Skład Orzekający stwierdził, że przedstawione w sprawozdaniu
dochody bieżące oraz wydatki bieżące spełniają relację, o której mowa w art.
242 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Natomiast informacja o stanie
mienia komunalnego gminy zawiera dane wymagane postanowieniami art. 67
ust.1 pkt. 3 ww. ustawy o finansach publicznych.
Następnie Pani Skarbnik - zapoznała zebranych z treścią kolejnej uchwały
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Nr
119/g217/A/III/13 z dnia 15 maja 2013 roku – opiniującej pozytywnie wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chojnicach o udzieleniu absolutorium
Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
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Skład orzekający uznał, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach
prawidłowo wywiązała się z nałożonego na nią obowiązku i przeprowadziła
odpowiednią analizę wykonania budżetu, w związku z tym wniosek o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok był zasadny.
a/ przedstawienie projektu uchwały nr XXXV/426/2013 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok,
W związku z wcześniej przedstawionymi opiniami RIO i wyjaśnieniami
Pani Skarbnik
Komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały
- jednogłośnie b/ przedstawienie projektu uchwały nr XXXV/427/2013 w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego za 2012 rok
Komisja projekt ww. uchwały zaopiniowała pozytywnie
- jednogłośnie 2.Omawianie projektu uchwały nr XXXV/429/2013 w sprawie wyrażenia
woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Po przedstawieniu projektu uchwały przez panią Skarbnik – Komisja
pozytywnie ustosunkowała się do sprawy objęcia udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym GZGK Spółki z o.o. w Chojnicach.
- jednogłośnie 3. Omawianie projektu uchwały nr XXXV/430/2013 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok.
Pani Skarbnik poinformowała, iż zmiany w budżecie wynikają z tego, iż
kwotę 30.750 złotych przeznacza się na sfinansowanie kosztów dokumentacji
dot. fotowolontanicznego oświetlenia kompleksu turystycznego (promenada,
plaża, amfiteatr Swornegacie). Natomiast 15.000 zł przeznacza się na pokrycie
dachowe wiaty – kącik grillowy. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia

planu wydatków budżetowych między działami zgodnie z klasyfikacją
budżetową.
Wójt wnioskował, żeby zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę 700.000 złotych
na budowę ścieżki rowerowej do Lichnów. Drugie tyle prawdopodobnie
przeznaczy starostwo, które będzie naszym partnerem przy realizacji tego
zadania. Chociaż w przetargu może się okazać, że cena będzie dużo niższa.
Wymiary tej ścieżki to prawie 2 kilometry długości i 2 metry szerokości. Ma być
ona pokryta czarnym asfaltem i gotowa do końca paź
Projekt powyższej uchwały został przyjęty przez Komisję bez uwag.
- jednogłośnie-

4. Omawianie projektu uchwały nr XXXV/431/2013 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawiła zebranym Pani Aleksandra
Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy. Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Członkowie Komisji głosowali za jego przyjęciem
- jednogłośnie5. Omawianie projektu uchwały nr XXXV/432/2013 w sprawie zatwierdzenia
Porozumienia – Umowy Partnerskiej regulującej współpracę przy realizacji
projektu pn.: „Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny”.
Pani Beata Burda - wyjaśniła, iż przedmiotowy projekt ww. uchwały
zakłada zawarcie Porozumienia pomiędzy Powiatem Chojnickim, a Gminą
Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Brusy, Gminą Czersk, Gminą
Konarzyny, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Człuchów w sprawie współpracy
przy realizacji projektu pn.: „Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar
Funkcjonalny. Beneficjentem projektu jest Starostwo Powiatowe
w
Chojnicach. Wartość projektu wynosi 1.726.182 zł, tj. 90% kosztów
kwalifikowanych. Finansowy udział Gminy Chojnice w projekcie wyniesie
nie więcej niż 26.000,00 zł. Środki Finansowe, na to zadanie zostaną
zabezpieczone w budżecie Gminy Chojnice na rok 2014 i 2015, pod
warunkiem dofinansowania przedmiotowego projektu z Europejskiego
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Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna. Podkreśliła, że nie są to pieniądze na inwestycje, ale na
przygotowanie projektu i jego analizę.
Członkowie Komisji projekt ww. uchwały zaopiniowali pozytywnie
- jednogłośnie 6. Omawianie projektu uchwały nr XXXV/433/2013 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek
ogródkowych ROD „Zacisze” w Charzykowach, w gminie Chojnice.
Pan Zdzisław Stormann – iż 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy podjęła
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego tego terenu. Udało się wprowadzić ten plan na najbliższą sesję
bez większych problemów. Obejmuje on powierzchnię 8,18 ha, jest tu ok. 170
działek z przeznaczeniem terenów na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami nieuciążliwymi (biura, zakład
fryzjerski itd.) Celem planu jest uporządkowanie stanu prawnego obszaru,
w którym funkcjonuje zespół zabudowy o charakterze osiedla jednorodzinnego.
Na obszarze objętym planem dopuszcza się scalanie i podziały nieruchomości
zgodnie z warunkami podanymi w ustaleniach szczegółowych planu. Jest to
ciekawy plan miejscowy, który dopuszcza zabudowę bliźniaczą. W ramach tego
planu gmina narzuci również pewną kolorystykę dachy w kolorze brązowym,
ceglastym i grafitowym, nie ma mowy o pokryciu trzcinowym). Jak ktoś się nie
dopasuje, to nie będzie mógł wykupić działki. Obszar opracowania powiązany
jest z układem zewnętrznym komunikacyjnym drogami wewnętrznymi oraz
drogą publiczną.
Wójt - właściciele domków z utęsknieniem czekają na plan, wielu jeszcze nie
wymeldowało się z Chojnic, ale zamierzają to zrobić, Nie ma jeszcze wyceny,
ale prawdopodobnie nie będzie drożej niż 50 zł za m kwadratowy. Odliczeniu
będą podlegały nakłady wniesione przez mieszkańców, dopuszcza się także
wykup na raty. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży działek zostaną przeznaczone
na infrastrukturę tego osiedla.
Dyrektor Stormann - zanim odczytał projekt ww. uchwały przedstawił
rozstrzygnięcie uwag wniesionych do projektu Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu działek ogródkowych ROD
„Zacisze” w Charzykowach następującej treści :

Rada Gminy w Chojnicach po zapoznaniu się z dokumentacją formalnoprawną dotyczącą uwag
do projektu
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu działek ogródkowych ROD Zacisze”
w miejscowości Charzykowy, obręb geod. Charzykowy
Rozstrzyga co następuje :
Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu zmiany
miejscowego planu do Wójta Gminy Chojnice wpłynęło jedno
pismo z uwagą.
2. Po rozpatrzeniu uwagi, na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy
w Chojnicach postanawia , co następuje :
a/ uwzględnić następująca uwagę:
1.

- uwaga Pani Ślaskiej Haliny z dnia 16.04.2013 r. (wpływ 19.04. 2013 r.)
odnosząca się do fragmentu dz. geod. 296/2 , terenu przed działkami
ogródkowymi oznaczonymi jako działki nr 160 i 161 dot. likwidacji
parkingu (oznaczona w tabeli uwag nr 1) kolidującego z dojazdami do
tych ogródków.
- uwaga została uwzględniona poprzez niewielką modyfikację załącznika
graficznego.
Komisja głosowała „za” podtrzymaniem ww. rozstrzygnięcia uwag
i uwzględnieniem przedmiotowej uwagi :
- jednogłośnie 7. Omawianie projektu uchwały nr XXXV/434/2013 w sprawie wyrażenia
zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części działek nr 165/1 poł.
Sławęcin , dz. nr 104/2 poł. Pawłowo, dz. nr. 147/10 Pawłówko , 176/4 poł.
Ciechocin przeznaczonych pod zabudowę i eksploatację urządzeń instalacji
telekomunikacyjnych.
Projekt ww. uchwały odczytał przewodniczący Rady Gminy.
Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały
- jednogłośnie -
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8. Omawianie projektu uchwały nr XXXV/435/2013 w sprawie sprzedaży
przetargowej działki zabudowanej położonej w miejscowości Ogorzeliny.
Prowadzący posiedzenie odczytał projekt ww. uchwały.
Członkowie Komisji ww. projekt uchwały przyjęli
- jednogłośnie9. Omawianie projektu uchwały nr XXXV/436/2013 w sprawie darowizny na
rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Małe Swornegacie.
Projekt ww. uchwały omówił Pan Andrzej Brunka. Do projektu uchwały
uwag nie wniesiono.
Członkowie Komisji przyjęli powyższy projekt uchwały
- jednogłośnie 10. Omawianie projektu uchwały nr XXXV/437/2013 w sprawie przyznania
dzierżawcom lokali użytkowych (garaży) usytuowanych w miejscowości
Pawłówko przy ul. Bydgoskiej pierwszeństwa w ich nabyciu.
Dyrektor Wydziału Rolnictwa – Pan Andrzej Brunka poinformował, iż
przyjęcie przez Radę przedmiotowego projektu uchwały spowoduje, iż straci
moc uchwała nr XXXIII/400/2013 z dnia 22 marca 2013 roku. Dodał, że
analiza prawna zagadnienia przedstawiona przez Radcę Prawnego wskazuje,
iż obecnie obowiązująca wyżej wspomniana uchwała, nie posiada wady
prawnej, która wskazywałaby na niemożność jej realizacji przez Wójta Gminy w
przyjętej formie. Zobowiązuje ona Wójta do bezwzględnej sprzedaży lokali
(garaży) osobom w niej wymienionym, a więc nie ma potrzeby zawężania
kręgu osób objętych prawem pierwszeństwa tylko do trzech osób.
Dlatego Dyrektor Wydziału zaproponował wycofanie projektu uchwały
nr XXXV/437/2013 z porządku obrad najbliższej sesji.
Członkowie Komisji opowiedzieli się za wycofaniem ww. projektu
uchwały z porządku obrad sesji
- jednogłośni e -

11. Omawianie projektu uchwały nr XXXV/438/2013 w sprawie zmiany
uchwały nr XXVII/322/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Po przedstawieniu projektu uchwały przez Pana Andrzeja Brunkę
Członkowie Komisji uznali, że dla zabezpieczenia interesu finansowego
gminy nie należy opóźniać płatności z tytułu opłat za odpady komunalne,
wręcz przeciwnie należy egzekwować tę opłatę z góry.
W związku z powyższym sugerują zdjęcie ww. projektu uchwały z porządku
obrad najbliższej sesji
-jednogłośnie -

Po omówieniu projektów uchwał zawartych w biuletynie sesyjnym :
Pan Andrzej Brunka - poinformował, iż już po rozesłaniu materiałów
sesyjnych do radnych, Tucholski Park Krajobrazowy zwrócił się z pismem
w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Chojnice do Rady
Naukowej Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
Zapoznał zebranych z projektem przedmiotowej uchwały, zgonie z którym do
Rady Parku proponuje się osobę Wójta Gminy, który to na powyższe wyraził
zgodę.
Również Dyrektor Stormann wnioskował o wprowadzenie do porządku
obrad najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie skargi Hurtowni
Artykułów Spożywczych Bogumiła i Jerzy Ryduchowscy spółka jawna
Lipienice reprezentowanej przez Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztofa
Hoffmana na uchwałę Nr XXX/387/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
7 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi, w tym budowę
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 obręb
Pawłówki gm. Chojnice.
Członkowie Komisji projekty obu uchwał zaopiniowali
- pozytywnie -
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