Protokół
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2012 roku.
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chojnicach i trwało od godziny 11-tej do godziny 14.35.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie wyżej wymienionej Komisji
Rady Gminy w Chojnicach – zgodnie z załączoną listą obecności.
Poza tym obecni byli :
1/ Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,
2/ Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
3/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy,
4/Pani mgr Bożena Kubiak – Dyr. Wydz. Org. i Spraw Obywatelskich,
5/ Pan mgr Edward Meyer – Radca Prawny,
6/ Pani mgr inż. Justyna Rząska – Dyrektor GOK
7/ Pani dr Grażyna Dąbrowiecka – Dyrektor GOPS w Chojnicach
8/ Pan mgr Adam Modrzejewski – pełnomocnik Wójta ds. uzależnień
9/ Pan mgr inż. Andrzej Brunka – Dyrektor Wydziału Rolnictwa UG,
10/ Pan Zdzisław Stormann – Dyrektor Wydziału Budownictwa UG

Przebieg obrad :
I/ Otwarcie Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji Rady Gminy otworzył Pan Ryszard Kontek
– Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Prowadzący 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

II/ Omawianie materiałów sesyjnych.
1/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/352/2012 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
Pani Justyna Rząska – przedstawiając sprawozdanie z działalności GOK
powiedziała, iż to sprawozdanie na sesji będzie uzupełnione prezentacją
multimedialną. Obrazuje ono zakres spraw, jakimi zajmował się GOK
w mijającym roku. Zaznaczyła, iż pracy było sporo. Dużo czasu zajęło im
opracowywanie projektów. Projekty te pisali samodzielnie. Jako nieliczni, nie
korzystają w tym zakresie z pomocy osób z zewnątrz. Cały proces od pomysłu
do rozliczania projektu jest bardzo mozolny. Zawsze istnieje ryzyko, że dając
jakąś propozycję można się spotkać z brakiem zainteresowania.
Przedstawione sprawozdanie członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie.
- jednogłośnie Następnie Pani Rząska przystąpiła do omawiania projektu uchwały
znajdującego się w punkcie 17 dzisiejszego porządku obrad.
Pani Justyna Rząska – przedstawiła projekt ww. uchwały nr XXIX/368/2012
w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia
w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego.
Propozycja podjęcia uchwały wynika z tego, że istnieje potrzeba formuły
prawnej, która pozwoli na uhonorowanie i docenienie sportowców, bądź
działaczy. W projekcie uchwały mowa jest o nagrodzie rocznej, której wysokoś
określa się w od 250 złotych do 5.000 złotych, kierowanej do osób fizycznych
i prawnych w formie pieniężnej bądź rzeczowej jednorazowo za te same
osiągnięcia. Nagrodę tę przyznaje Wójt na wniosek Komisji Nagród , którą
corocznie powołuje. Wójt może też przyznać taką nagrodę z własnej inicjatywy,
po zasięgnięciu opinii ww. Komisji. W przypadku stwierdzenia , iż w danym
roku nikt na takową nagrodę nie zasłużył może odstąpić od przyznania nagrody.
Była wcześniej sugestia, żeby Komisją wnioskująca była Komisja merytoryczna
Rady Gminy (w tym wypadku Komisja Oświaty), jednak od tego odstąpiono.
W skład Komisji nagród wchodzą : Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy,
Przewodniczący Rady, Przewodniczący właściwej dla sprawy Komisji Rady
oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.

Następnie przedstawiła zasady przyznawania ww. nagrody.
Członkowie Komisji głosowali za przyjęciem ww. projektu uchwały
- jednogłośnie 2/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/353/2012 w sprawie zmiany
w budżecie.
Pani Skarbnik - przedstawiła projekt powyższej uchwały.
Poinformowała, iż powyższe zmiany wprowadza się do budżetu gminy na 2012
rok zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku.
Po stronie dochodów skorygowano plan z tytułu sprzedaży majątku. Z uwagi
na liczne wnioski o rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty adiacenckiej
na przyszłe lata zaszła konieczność zmniejszenia planu po stronie dochodów
z tego tytułu. W pozostałych działach również skorygowano plan do
wysokości jego wykonania . Dokonano również korekty planu wydatków
budżetowych w wyniku niższej wartości niektórych inwestycji po
przetargach. Niektóre projekty inwestycyjne zostały przeniesione na 2013 rok w
związku z tym zmniejszono plan wydatków budżetowych. Pozostałe zmiany
dotyczą przeniesień planu wydatków między działami zgodnie z ustawą
o klasyfikacji budżetowej.
Członkowie wspólnych Komisji głosowali za przyjęciem ww. projektu
uchwały.
- jednogłośnie 3/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/354/2012 w sprawie zmiany
uchwały nr XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Pani Skarbnik - przedstawiając projekt kolejnej uchwały zaznaczyła, że
jest on ściśle związany z poprzednim projektem.
Członkowie Komisji głosowali za przyjęciem ww. projektu uchwały
- jednogłośnie-
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4/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/355/2012 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 – członkowie
Komisji głosowali za nim
- jednogłośnie 5/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/356/2012 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Chojnice na 2013 rok.
Pani Skarbnik – budżet na 2013 rok opracowano w oparciu o uchwałę
Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy
Chojnice, procedury uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy oraz przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.
1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1241).
Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego
wykonania w porównywalnych źródłach dochodów za 2012 rok przy
uwzględnieniu informacji Ministra Finansów o wysokość subwencji ogólnej ,
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zawiadomienia Wojewody
Pomorskiego o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji
rządowej. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe ustalono na
podstawie analizy wykonania tych podatków w ostatnich dwóch latach
i realizacji podatku na trzy kwartały 2012 roku. Wydatki bieżące zaplanowano
na poziomie 2012 roku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
zaplanowano z 2% wzrostem. Wydatki przeznacza się na zadania własne
w kwotach wynikających z informacji poszczególnych wydziałów urzędu
jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych, urealnionych
do prognozowanych możliwości ich sfinansowania z dochodów budżetu.
W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 5.000.000
złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych przedsięwzięć
inwestycyjnych oraz spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach
poprzednich. Do spłaty długoterminowych zobowiązań (kredytów i pożyczek)
przypada 4.280.000 złotych oraz poręczeń 802.995 złotych. Podjęcie tej
uchwały będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na
2013 rok.

Dodała, że do projektu budżetu na 2013 rok musimy wprowadzić drogę
Klosowo-Powałki na kwotę 340.000 złotych, ponieważ inwestycja ta nie została
skończona.
Poinformowała, iż Budżet Gminy Chojnice po stronie dochodów wynosi
62.327.770 zł. Na wydatki bieżące przeznacza się 49.773.567 zł, natomiast na
wydatki majątkowe (inwestycje) przeznacza się kwotę 13.274.203 zł.
Głównym źródłem dochodów są: subwencja (oświatowa, wyrównawcza)
w kwocie 22.056.304 zł co stanowi 35,39 % w ogólnych dochodach budżetu.
Podatki i opłaty lokalne oraz udziały stanowiące dochód budżetu państwa
(podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób
fizycznych) wynoszą 17.481.912 zł tj. 28,04 % w dochodach ogółem.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
wynoszą 7.606.838 złotych tj. 12,20% w dochodach ogółem.
Przychody wynoszą 5.000.000 złotych. Jest to kredyt długoterminowy
inwestycyjny. Natomiast rozchody stanowią kwotę 4.280.000 złotych.
Dotyczy to spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
Zostały zachowane procedury ostrożnościowe w zakresie długu publicznego.
Łączna kwota długu gminy Chojnice wynosi 29.620.000 zł stanowi to 47,78 %.
Gmina może zadłużać się do 60% planowanych dochodów. Natomiast łączna
kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek z należnymi odsetkami
wynosi 6.582.995 złotych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych łączna
kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie
może przekroczyć 15% planowanych dochodów gminy.
Pani Skarbnik - podkreśliła iż przy opracowaniu budżetu na 2013 rok
zachowane zostały wszystkie zasady, które są określone w ustawie o finansach
publicznych. Projekt budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową został
złożony w ustawowym terminie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku. Z informacji telefonicznej wiadomo nam że do przedłożonych przez
nas dokumentów Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku nie wniosła
zastrzeżeń i postanowiła zaopiniować projekt naszego budżetu pozytywnie.
Zostaną one nam przesłane do czasu sesji.
Zaznaczyła, iż na wczorajszym wspólnym posiedzeniu Komisji
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego podsumował, iż zgodnie przedłożonymi dokumentami, budżet
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gminy na 2013 rok został przygotowany prawidłowo. Zostaliśmy zapewnieni że
nie ma do niego zastrzeżeń ze strony RIO.
Pan Eugeniusz Wirkus – zapytał, ile % podatku dochodowego wpływa do
gminy ?
Pani Skarbnik - do gminy wpływa 37,7% podatku dochodowego.
Dodała, iż budżet gminy na kolejny rok nie jest budżetem łatwym. Kryzys
dotyka wszystkich, jest zadłużenie, trzeba będzie oszczędzać, ale jest to budżet
realny.
Przedstawiony przez Panią Skarbnik projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2013 rok został zaopiniowany przez
członków Komisji
- jednogłośnie 6/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/357/2012 w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Po przedstawieniu ww. uchwały członkowie Komisji głosowali za
przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025
-jednogłośnie 7/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/358/2012 w sprawie udzielenia
dotacji w 2013 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. Jakuba
Apostoła w Ostrowitem, gmina Chojnice
Pani Aleksandra Wojcieszyńska – zapoznała zebranych z projektem
ww. uchwały.
Członkowie ww. Komisji opowiedzieli się za przekazaniem dotacji
w wysokości 1.000 złotych
- jednogłośnie 8/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/359/2012 w sprawie udzielenia
dotacji w 2013 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. Marii
Magdaleny w Nowej Cerkwi, gm. Chojnice.
Projekt powyższej uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy

Członkowie ww. Komisji opowiedzieli się za przekazaniem dotacji
w wysokości 1.000 złotych
- jednogłośnie 9/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/360/2012 w sprawie zatwierdzenia
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2013 r.”
Pan Adam Modrzejewski – poinformował, iż kolejny Program Profilaktyki
jest kontynuacją dotychczasowych działań. Nadal będziemy zapewniali
refundacje kosztów za dojazdy na leczenie. Warunkiem uczestnictwa w terapii
jest trzeźwość. Alkoholizm jest taką chorobą, że dotknięte nią osoby nie chcą się
leczyć i wymyślają różne powody, żeby tego leczenia nie podejmować. Dlatego
my (zgodnie z ustawą) zwracamy uzależnionym koszty dojazdu, żeby wytrącić
im argument, iż nie mają za co dojechać do Ośrodka. Ci co chcą mogą się
leczyć, ale przymuszanie nie przynosi efektów. Jedynie osoby zmotywowane
mają szansę żeby zmienić obecny stan rzeczy. Poza tym alkoholizm jest chorobą
psychiczną, chorzy potrzebują wsparcia. Jeżeli osoba uzależniona jest samotna
również ma nikłe szanse wyjścia z nałogu. Chociaż występuje dużo trudności
jest gro rodzin, które poradziły sobie z tym problemem i ta poprawa jest
widoczna.
Duże znaczenie w walce z nałogiem ma profilaktyka. Właściwie największe,
jest to potwierdzone badaniami naukowymi. Profilaktyka jest najtańszym
działaniem w przeciwieństwie do leczenia. Natomiast w przypadku choroby
alkoholowej najlepszą profilaktyką jest brak dostępności. Warto o tym pamiętać
wydając kolejne koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. Na terenie
gminy Chojnice wdrażane są nowożytne, najlepsze programy profilaktyczne.
Są to programy rozwoju umiejętności społecznych. Prowadzony przez nas taki
program kończy się biwakiem.
Pan Eugeniusz Wirkus – zapytał, czy na terenie gminy występują problemy
związane z narkomanią ?
Pan Adam Modrzejewski – z policyjnych statystyk wynika, że na terenie naszej
gminy problem ten nie jest bardzo rozpowszechniony. Nie ma natomiast
narkotyków w naszych szkołach.
Pan Ryszard Kontek – zauważył, że we wszystkich świetlicach prowadzone są
programy profilaktyczne, natomiast w szkołach jest to teraz mniej powszechne.
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Pan Adam Modrzejewski – poinformował, że obecnie współpracują z nim 4
szkoły. Dodatkowo Szkoła Ogorzeliny wypracowała Szkolny Program
Profilaktyki, który jest realizowany w każdej klasie tej szkoły, w związku z tym
objęci są nim wszyscy uczniowie. Pod tym względem jest to jedyna taka szkoła
na terenie gminy.
Poinformował, iż ostatnio do pomocy przy prowadzeniu spraw związanych
w Urzędzie Gminy z profilaktyką uzależnień została zatrudniona jedna osoba
na ¾ etatu. Właściwie robi to, co wcześniej wykonywała w ramach umowy
zlecenia, jednak spraw ciągle przybywa. (160 miesięcznie) W każdej sprawie
trzeba się spotkać z przynajmniej jedną osobą.
Członkowie Komisji głosowali za przyjęciem ww. projektu uchwały
- jednogłośnie 10/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/361/2012 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty.
Projekt powyższej uchwały przedstawił Pan Andrzej Brunka.
Poinformował, iż dużo kwestii jest jeszcze nieuregulowanych. Trwają na ten
temat dyskusje w parlamencie. Mówi się tam również o przedłużeniu terminu
wprowadzenia tych uchwał do końca stycznia.
Pan Edward Meyer – Radca Prawny – stwierdził, iż nasuwa się pytanie,
czy zasadne jest podejmowanie tych uchwał na najbliższej sesji. Przedmiotowa
ustawa na pewno ulegnie zmianie, daleko są posunięte prace w sejmie. Kwestie
te wymagają jeszcze dopracowania, ponieważ nowelizacja ustawy wprowadzi
szereg zmian, które dadzą gminie szereg możliwości. Zauważył, iż nie warto
uchwalać czegoś, co w niewielkim odstępie czasu i tak będzie musiało zostać
zmienione.
Pan Andrzej Brunka – zgodził się z opinią Radcy Prawnego przyznając,
że i tak w styczniu trzeba będzie do tych spraw powrócić. Dodał, że mówi się
o zwolnieniach przedmiotowych oraz o możliwości elektronicznego składania
deklaracji.
Wójt - tematy te wzbudzają bardzo dużo emocji. Na początku mówiliśmy,
żeby od śmieci nieposegregowanych płacić stawkę 13,50 zł, teraz proponuje się
10 złotych. Dodał, iż miasto w ramach analizy ekonomicznej mieści się

w kosztach, natomiast gmina na starcie musi do tego dołożyć 30%. Zauważył, iż
będzie wnioskował, aby w gminie była taka sama opłata jak w mieście Chojnice,
mimo, że koszty są większe.
Pan Ryszard Kontek – zauważył, że jest zbyt mała różnica między
odpadami segregowanymi, a nie segregowanymi. Zaproponował, aby w ramach
eksperymentu wywozić śmieci raz w miesiącu i może wtedy uda się obniżyć
stawkę z kwoty 10 złotych na 9 złotych.
Wójt – jedynie Gmina Konarzyny weszła w układ wywozu śmieci raz
w miesiącu. Wszystkie inne obrały system dwa razy w tygodniu.
Członkowie Komisji głosowali za zdjęciem ww. projektu uchwały
z porządku obrad najbliższej sesji
- jednogłośnie11/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/362/2012 w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Członkowie Komisji zgodnie z wcześniejszą dyskusją w punkcie
poprzednim głosowali za zdjęciem ww. projektu uchwały z porządku obrad
najbliższej sesji
- jednogłośni e12/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/363/2012 w sprawie nadania
ulicy w miejscowości Krojanty.
Pan Zdzisław Stormann - zapoznał zebranych z projektem ww. uchwały.
Poinformował, że wyżej wymieniona nazwa ulicy - ulica Sielska, jest
nawiązaniem do naturalnego przedłużenia ulicy Sielskiej w miejscowości
Powałki. Została również pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką
Sołectwa Krojanty.
Członkowie Komisji głosowali za przyjęciem ww. projektu uchwały
- jednogłośnie13/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/364/2012 w sprawie podziału
Gminy Chojnice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic,
siedzib i obwodowych komisji wyborczych.
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Projekt ww. uchwały przedstawiła Pani Bożena Kubiak - Dyrektor
Wydziału Organizacyjnego.
Poinformowała, iż przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy w art.
14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonywania podziału gminy na stałe
obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia w trybie art.13
ust. 1 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi wyborcze.
Rada Gminy w Chojnicach dokonała nowego podziału na okręgi wyborcze
w dniu 28 września 2012 roku.
Proponowany podział Gminy Chojnice na obwody głosowania będzie miał
zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do
Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia.
Członkowie Komisji głosowali za przyjęciem ww. projektu uchwały
- jednogłośnie14/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/365/2012 w sprawie ustalenia dla
terenu gminy Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży).
Pani Bożena Kubiak – w projekcie ww. uchwały zakłada się ustalenie
limitu 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży.
Projekt powyższej uchwały członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie
- jednogłośnie15/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/366/2012 w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnicach.
Pani Grażyna Dąbrowiecka – przedstawiając ww. projekt uchwały
wyjaśniła, iż Statut GOPS był dwukrotnie zmieniany. Teraz istnieje obowiązek
zamieszczania tekstów jednolitych, stąd pojawił się projekt niniejszej uchwały.
Merytorycznie nie ma tam żadnych zmian.
Członkowie Komisji głosowali za przyjęciem ww. projektu uchwały
- jednogłośnie-

16/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/367/2012 w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnianych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminu w Chojnicach.
Kolejny projekt uchwały przedstawiła Pani Bernadeta Zimnicka. Potrzeba
wywołania tej uchwały wynika z przepisów prawa, o czym mówiono już w
poprzednim punkcie porządku obrad.
Projekt uchwały został przez członków Komisji przyjęty bez uwag
- jednogłośnie 17/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/368/2012 w sprawie
ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie
sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego.
Projekt ww. uchwały został omówiony w punkcie 1.
18/ Omawianie projektu uchwały nr XXIX/369/2012 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w 2013 roku.
Projekt ww. uchwały omówiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, iż wysokość
planowanego kredytu opiewa na kwotę 5.000.000 złotych. Będzie on
przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013
roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, których termin spłaty
upływa w 2013 roku. Kredyt ten będzie spłacany w latach, aż do 2020 roku ze
środków zabezpieczonych w budżecie gminy. Szczegółowe warunki
zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu określi umowa.
Członkowie Komisji głosowali za przyjęciem ww. projektu uchwały
- jednogłośnieNa posiedzeniach Komisji omawiano trzy dodatkowe projekty uchwał,
które nie znalazły się wcześniej w projekcie porządku obrad sesji ze względów
organizacyjnych. Dotyczyły one spraw :
1.

Ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz
Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności” na 2013 rok.

Propozycja stawki – 785 złotych.
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