Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2013 roku.
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chojnicach i trwało od godziny 12-tej do godziny 14.45.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie wyżej wymienionych 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,
11/ Pani Bernadeta Zimnicka – Dyrektor GZO.
Przebieg obrad :
I/ Otwarcie Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji Rady Gminy otworzył Pan Ryszard Kontek –
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki..
Prowadzący obrady powitał wszystkich zebranych, a następnie stwierdził
quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad komisji.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który przez członków
połączonych Komisji został przyjęty bez uwag.
- jednogłośnie -
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II/ Omawianie materiałów sesyjnych.
1/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/481/2013 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2013
rok.
Pani Dyrektor Rząska – przedstawiając przygotowane materiały
powiedziała, iż GOK jest największą instytucją kultury działającą na terenie
naszej gminy. Powołano go do istnienia jako samorządową instytucja kultury
1 stycznia 2004 roku. Zatem w tym roku obchodzi dziesięciolecie swojej
działalności. Wyjaśniła, że funkcje Ośrodka nie sprowadzają się tylko do
kwestii związanych z upowszechnianiem kultury. W obrębie celów i zadań
statutowych prowadzą podstawową działalnością kulturalną, pracę w obszarach
edukacji, sportu, rekreacji oraz promocji i turystyki.
Oferta Ośrodka, oparta jest przede wszystkim na lokalnej tradycji
i historii. Spotyka się ona z dużą aprobatą mieszkańców.
Pani Dyrektor podkreśliła, że w obecnych czasach, kultura ludowa i historia
regionalna przeżywają swój renesans i coraz częściej służą jako czynnik
rozwoju lokalnego. Jest to sposób na przyciągnięcie turystów, tworzenie
nowych, pozarolniczych miejsc pracy oraz kreowaniem pozytywnego wizerunku
regionu.
Zwróciła uwagę, iż GOK w Chojnicach jest instytucją rozbudowaną,
posiadającą placówki terenowe w ponad połowie gminnych sołectw.
Prowadzona jest w nich szeroka działalność, która znacznie wykracza poza
ramy zwyczajnego funkcjonowania Wiejskich Świetlic i Domów Kultury.
Podkreśliła, że są jedną z nielicznych jednostek samodzielnie
zabiegających, nadzorujących oraz rozliczających środki zewnętrzne na
realizację inwestycji infrastrukturalnych oraz tak zwanych projektów
„miękkich”, stanowiących dofinansowanie naszej działalności. Ta pozycja
stanowiła duży udział w strukturze budżetu GOK w mijającym roku.
Także inwestycje remontowe finansowane z budżetu realizowane były przez
Ośrodek samodzielnie.
W celu wydajnego działania i sprawnego przepływu informacji w roku 2013,
staraliśmy się wykorzystać lepiej dostęp Internetu i zastosować go jako
podręczne narzędzie pracy. Z pomocą przyszedł nam także udział w projekcie
koordynowanym przez UG w Chojnicach pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
informatycznemu gminy Chojnice” dzięki któremu do naszych placówek trafiło
22 jednostek komputerowych z łączem internetowym.
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Ważnym obszarem działalności GOK w Chojnicach była kontynuacja
współpracy na rzecz społeczności lokalnych z innymi podmiotami, szczególnie
z organizacjami pozarządowymi. Przejawiała się czynnym wsparciem rozwoju
inicjatyw lokalnych poprzez pomoc organizacyjną, instytucjonalne tworzenie
odpowiedniego zaplecza dla podejmowanych przez te podmioty działalności.
Współpraca ta zaowocowała wieloma projektami, które pobudziły aktywność
lokalnych środowisk.
Podziękowała obecnym na posiedzeniu za wszelkie wsparcie i pomoc.
Przedstawione sprawozdanie i projekt uchwały członkowie Komisji
zaopiniowali pozytywnie.
2/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/482/2013 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2013 rok.
Przedstawiając ww. projekt uchwały Pani Skarbnik poinformowała, iż
powyższe zmiany wprowadza się do budżetu gminy na 2013 rok w związku
z przeniesieniami planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami
i paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową.
Komisja Oświaty ww. projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
3/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/483/2013 w sprawie zmiany
Uchwały nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Po przedstawieniu przez Panią Skarbnik projektu ww. uchwały
Członkowie Komisji zaopiniowali go pozytywnie.
4/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/484/2013 w sprawie wyrażenia
woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Projekt ww. uchwały omówiła Pani Aleksandra Wojcieszyńska - Skarbnik
Gminy. Sprawa ta pojawia się cyklicznie. Projekt uchwały dotyczy kwoty
195.000 złotych. Gmina poręczyła 3 miliony złotych. Jest to 4 rata w tym roku.
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Jedna pożyczka już się nam powoli kończy. Liczymy na 900 tys. złotych
umorzenia.
Do projektu uchwały członkowie Komisji uwag nie wnieśli.
5/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/485/2013 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Chojnice na 2014 rok.
W obecności Pani Skarbnik Komisja analizowała przedłożony projekt
budżetu na 2014 rok .
Pani Skarbnik poinformowała, że pod względem konstrukcji był to bardzo
trudny budżet. Przy jego układaniu „wykasowaliśmy”, aż 2 miliony złotych.
Podatki pozostaną na tym samym poziomie. Niespodzianką jest obniżenie
subwencji wyrównawczej. Gmina jest bardzo obciążona i to nie tylko
zaciągniętymi pożyczkami i kredytami, ale również poręczeniami. Zadłużenie
gminy w stosunku do roku ubiegłego wzrasta o 10 %. Budżet Gminy Chojnice
po stronie dochodów wynosi 60.411.639 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono
w nim 50.206.403 zł, natomiast na wydatki majątkowe (inwestycje) kwotę
16.275.236 zł. Głównym źródłem dochodów są: subwencja (oświatowa,
wyrównawcza) w wysokości 21.016.211 zł
która stanowi 34,79 %
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 18.284.584 zł, co stanowi 30,27 % w dochodach ogółem.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
wynoszą 7.149.876 złotych tj. 11,84% w dochodach ogółem.
Przychody wynoszą 10.100.000 złotych. Jest to kredyt długoterminowy
inwestycyjny. Natomiast rozchody stanowią kwotę 4.030.000 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 35.399.970 zł, co stanowi 58,60 %
planowanych na ten rok dochodów gminy. Gmina może zadłużać się do 60%
planowanych dochodów. Natomiast łączna kwota przypadających do spłaty rat
kredytów i pożyczek z należnymi odsetkami wynosi 35.399.970 złotych.
Kwota spłat wyżej wymienionych zobowiązań z powyższych tytułów została
zaplanowana w wysokości 8,73% planowanych na ten rok dochodów budżetu
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przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 9,78%.W latach
2015-2025 również kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych górnych
wysokości. Przy opracowaniu budżetu na 2014 rok uwzględnione zostały
wszystkie zasady określone w ustawie o finansach publicznych.
Projekt budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową został złożony
w ustawowym terminie w Regionalnej Izbie Obrachunkowe w Gdańsku.
Do przedłożonych dokumentów Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku nie
wniosła zastrzeżeń i postanowiła zaopiniować projekt naszego budżetu
pozytywnie następującymi uchwałami :
- uchwałą Nr 295/g217/F/III/13 składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii
o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojnice na
lata 2014-2025.
- uchwałą nr 296/g217/F/III/13składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii
o projekcie uchwały budżetowej gminy Chojnice na 2014 rok oraz możliwości
sfinansowania deficytu budżetu.
Pani Skarbnik poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu połączonych
Komisji również szczegółowo analizowano projekt budżetu, a szczególnie
materiały te były analizowane przez Komisję Rolnictwa, ponieważ na Sesji, to
Przewodniczący tej Komisji jest zobowiązany do przedstawienia oceny budżetu.
Członkowie Komisji Oświaty głosowali za przyjęciem przedstawionych
materiałów i projektu uchwały.
- jednogłośnie9/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/486/2013 w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Projekt ww. uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Członkowie Komisji Oświaty opowiedzieli się za przyjęciem wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2014-2025 w treści załącznika nr 1 do niniejszej
uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości
informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
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Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmienia się sposób monitorowania długu. Wyliczać
się będzie średnią z 3 lat. Analizowane będą ostatnie trzy lata. Jest określony do
tego wzór, jest program. Jeśli się pojawi wskaźnik ujemny, budżet taki nie
będzie mógł być uchwalony. Warunkiem jest, żeby dochody bieżące były
wyższe od wydatków bieżących. Monitorowany będzie już nie tyle dług, co
możliwoś
jego spłaty. Poinformowała, że Gmina Chojnice ma obecnie dwa miliony
poręczeń i są to wydatki bieżące. W stosunku do roku ubiegłego zadłużenie
wzrasta nam o 10% .
Wójt – dodał , że zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wynosi 45,6%.
Członkowie Komisji opowiedzieli się „za” przyjęciem ww. projektu
uchwały.
10/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/487/2013 w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku.
Wójt – poinformował, że do urzędu gminy dotarła informacja, iż
w krajowym programie „Infrastruktura i środowisko” zostały jeszcze
pieniądze dla samorządów. Początkowo nie planowaliśmy uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej w Charzykowach, bo to ogromne zadanie
wymagające wielkich nakładów finansowych. Skoro jednak pojawiła się
nadzieja na fundusze, to do 31 stycznia musimy złożyć wniosek na tę
inwestycję. Ponieważ do końca kwietnia powinno być pozwolenie na budowę.
Nie wiadomo, czy inwestycja ta dojdzie do skutku. Wymaganych jest szereg
uzgodnień, a wystarczy jeden sprzeciw żeby sprawę zablokować. Nazwa
projektu, to „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości
Charzykowy, Stary Młyn, Funka i Bachorze”. Koszt to 35 mln złotych.
Pierwszy etap – 20 mln złotych dotyczy przebudowy sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej w Charzykowach. Na ten cel gmina może uzyskać 17 mln
złotych z Unii ze wspomnianego programu „Infrastruktura i środowisko”.
Dostaniemy też 3 mln. złotych z WFOŚ. Całość ma być gotowa do 30 czerwca
2015 roku. Inwestorem będzie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w partnerstwie z Miejskimi Wodociągami w Chojnicach, bo większość
ścieków komunalnych z gminy – poza sołectwem Swornegacie – jest
odprowadzana do oczyszczalni w Chojnicach. W partnerstwie z Rank6

Progress SA urząd zamierza przebudować kolektor sanitarny na trasie
Pawłówko-Chojnaty –Chojnice. Ma to kosztować ok. 400 tys. złotych, a prace
zakończą się pod koniec roku. Przy pomocy unijnych środków dojdzie do
rekultywacji nieczynnych wysypisk w Gockowicach, Ciechocinie
i Chojniczkach, na co potrzeba ponad 500 tys. złotych. Samorząd będzie też
nadal dofinansowywał budowę oczyszczalni przyzagrodowych – dotacja
wynosi od 1,5 tys. do 2,5 tys. złotych. Będzie również wsparcie dla tych,
którzy będą chcieli pozbyć się azbestu. (Do 75% kosztów demontażu,
transportu i składowania w mogielnikach). Przy udziale samych
zainteresowanych z Charzyków, mieszkańców ulicy Szkolnej dojdzie do
budowy sieci wodociągowej i kanalizacji na nowym osiedlu, gdzie jest
38 działek. Może to kosztować 600 tys. złotych, połowę dają mieszkańcy.
Omawiając projekt powyższej uchwały Pani Skarbnik wyjaśniła, iż
dziewięciomilionowy kredyt ma zostać przeznaczony na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku. Kredyt ten będzie
spłacany, aż do 2022 roku (zgodnie z zawartą umową ze środków
zabezpieczonych w budżecie.
Projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisję Oświaty pozytywnie.
11/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/488/2013 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2014 roku.
Pani Wojcieszyńska wyjaśniła, iż ww. pożyczkę w wysokości 1.100.000 zł
gmina zamierza zaciągnąć i przeznaczyć na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w 2014 roku w wysokości 1.100.000 złotych z przeznaczeniem
na realizację drugiego etapu ścieżki rowerowej Ogorzeliny od Nowego Dworu
do Ogorzelin. Pożyczka ta będzie spłacana ze środków budżetu gminy zgodnie
z podpisaną umową. Środki na obsługę pożyczki będą zabezpieczone
w budżetach lat następnych i spłacone do 2018 roku.
Do projektu uchwały członkowie Komisji uwag nie wnieśli.
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12/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/489/2013 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi powiatowej Chojniczki.”
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż ww. pomoc opiewa na kwotę 745.470 złotych.
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie
i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej między
Gminą, a Powiatem.
Członkowie Komisji opowiedzieli się „za” przyjęciem ww. projektu
uchwały.
13/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/490/2013 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na
liniach podmiejskich łączących Miasto Chojnice z niektórymi miejscowościami
Gminy Chojnice.
Omawiając ww. projekt uchwały – Pani Skarbnik wyjaśniła, iż powyższa
pomoc finansowa wynosi 1.150.000 złotych.
Do projektu ww. uchwały uwag nie wniesiono.
14/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/491/2013 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej.
Jak poinformowała Skarbnik Gminy dotacja celowa dla miasta na
dofinansowanie utrzymania naszej biblioteki publicznej w 2014 roku wynosi
45.900 złotych. Zostanie ona udzielona na podstawie zawartego porozumienia.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty.
15/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/492/2013 w sprawie wyrażenia
woli objęcia udziałów przez Gminę Chojnice w podwyższonym kapitale
zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Chojnicach.
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Jak przedstawiła Skarbnik Gminy projekt powyższej uchwały zakłada
wyrażenia woli objęcia w okresie 2014 do 2 015 roku - 1.484 udziałów po
1.000 złotych każdy o łącznej wartości 1.484.000 złotych. Udziały te będą
obejmowane przez gminę każdego roku , a ich wielkość zapewni Spółce GZGK
wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań związanych z realizacją
projektów określonych w budżecie zadań inwestycyjnych. Wszystkie te udziały
zostaną pokryte przez Gminę wkładem pieniężnym ze środków budżetu gminy
i zostaną zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojnice.
Członkowie Komisji opowiedzieli się „za” przyjęciem ww. projektu
uchwały.
16/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/493/2013 w sprawie
udzielenia dotacji w 2014 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem, gmina Chojnice.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy - Pani Aleksandra
Wojcieszyńska. Poinformowała, iż zakłada on przekazanie dotacji w wysokości
1.000 złotych. Dotację tę zamierza się przeznaczyć w całości na pokrycie
kosztów związanych z pracami konserwatorskimi oraz remontem zabytkowego
kościoła. Szczegółowe warunki udzielania, wykorzystania, kontroli
wydatkowania i ewentualnego zwrotu dotacji określa umowa stron.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany przez członków Komisji
pozytywnie.
17/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/494/2013 w sprawie
udzielenia dotacji w 2014 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego
p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Ogorzelinach.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż powyższy projekt uchwały zakłada,
przekazanie na ww. cel dotacji w wysokości 5.000 złotych na prace
konserwatorskie i remont zabytkowego kościoła. Szczegółowe warunki
udzielania, wykorzystania, kontroli wydatkowania i ewentualnego zwrotu
dotacji określa umowa stron.

9

Do projektu ww. uchwały członkowie Komisji uwag nie wnieśli.
18/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/495/2013 w sprawie udzielenia
dotacji w 2014 roku na remontu zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św.
Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi, gm. Chojnice.
Projekt ww. uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Zgodnie z nim,
na remont zabytkowego kościoła w Nowej Cerkwi nasz samorząd zamierza
przekazać kwotę 500 złotych. Dodała, że pod względem merytorycznym projekt
tej uchwały jest podobny do dwóch poprzednich.
Członkowie połączonych Komisji opowiedzieli się „za” przyjęciem
ww. projektu uchwały.
19/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/496/2013 w sprawie ustalenia
wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki Bank
Żywności”.
Pani Skarbnik – wyjaśniła, iż projekt powyższej uchwały zakłada ustalenie
składki członkowskiej Gminy Chojnice na rzecz Stowarzyszenia „Chojnicki
Bank Żywności” w wysokości 762 złotych.
Projekt uchwały został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie.
20/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/497/2013 w sprawie
określenia dziennych stawek opłaty miejscowej oraz terminie płatności
i sposobu jej poboru.
Projekt powyższej uchwały omawiała Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra
Wojcieszyńska.
Poinformowała, iż propozycja stawki opłaty miejscowej wynosi 0,50 zł.
Będzie się ją pobierało od osób fizycznych przebywających w celach
wypoczynkowych, turystycznych lub zdrowotnych w miejscowościach:
Charzykowy, Funka, Bachorze, Stary Młyn, Karolewo, Swornegacie, Małe
Swornegacie, Drzewicz, Bablilon, Kopernica, Klawkowo, Zbrzyca, Kokoszka,
Wączos, Owink, Płesno Wielkie Zanie, Małe Zanie, Sepiot, Kamionka,
Krojanty, Zbeniny.
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Proponuje się również stawkę opłaty miejscowej w wysokości 0,50 zł od dzieci
i uczącej się młodzieży za każdy dzień pobytu.
Pobierana będzie ona przez właścicieli bądź kierowników hoteli lub ośrodków
wypoczynkowych, osoby przez nich wskazane, a także przez osoby prowadzące
książki meldunkowe i sołtysów. Za pobór opłaty miejscowej organ podatkowy
przyznaje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej opłaty.
Inkasent winien rozliczyć się w Urzędzie Gminy Chojnice do dnia 30
następnego miesiąca.
Powyższy projekt uchwały został przez ww. Komisję zaopiniowany
pozytywnie.
21/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/498/2013 w sprawie
zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2014 r.”
Projekt ww. uchwały omówił Pan Adam Modrzejewski - pełnomocnik
wójta ds. przeciwdziałania uzależnieniom.
Podkreślił, że celem Programu jest : 1. Przerwanie procesu degradacji osób
uzależnionych i ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem. 2. Poprawa
kondycji psychofizycznej osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz
członków rodzin z problemem przemocy. 3. Objęcie ofertą profilaktyczną
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie,
wszystkich miejsc gdzie prowadzone są zorganizowane zajęcia dla dzieci
i młodzieży. 4. Zwiększenie oferty profilaktyczno-inwestycyjnej skierowanej do
mieszkańców gminy w zakresie szkód powstających w wyniku nadużywania
substancji uzależniających oraz przemocy w rodzinie.
Do projektu ww. uchwały uwag nie wniesiono.
22/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/499/2013 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 2014.
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Projekt ww. uchwały omówiła Pani Bernadeta Zimnicka - Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty.
Poinformowała, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z
uwzględnieniem doradztwa medycznego – w wysokości 1% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Specjalności, na które przeznaczone jest dofinansowanie musza uwzględniać :
a/ program rozwoju szkoły i jej potrzeby kadrowe, b/ plan rozwoju
zawodowego nauczycieli, c/ wnioski nauczycieli – danej szkoły lub placówki
o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego , d/ plan dydaktyczno
wychowawczy realizowany przez daną szkołę oraz stopień przydatności form
doskonalenia zawodowego pracy nauczycieli danej szkoły, placówki.
Do projektu uchwały członkowie Komisji Oświaty uwag nie wnieśli.
23/ Omawianie projektu uchwały nr XXXIX/500/2013 w sprawie trybu
finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Chojnice.
Projekt ww. uchwały omówiła Pani Justyna Rząska – Dyrektor GOK.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Poinformowała, iż jest on konieczny, aby kluby sportowe mogły uczestniczyć
w rozgrywkach. Organem przyznającym dotację jest Wójt Gminy Chojnice.
Kwota dotacji przyznana dla Stowarzyszeń będzie uchwalana uchwałą
budżetową. Dotacja, o której mowa ma służyć realizacji celów sportowych np.
szkolenia różnego typu, zakup sprzętu, transport na zawody sportowe, pokrycie
kosztów korzystania z obiektów, ubezpieczenia zawodników i trenerów
sportowych.
Podkreśliła, że z dotacji tej nie mogą być finansowane wynagrodzenia
zawodników i trenerów, wydatki związane z budową bądź modernizacją
obiektów sportowych. Będą podpisywane umowy, które doprecyzują szczegóły.
Formuła przyznawania środków, jaka obowiązywała do tej pory na pewno
była wygodniejsza. Sportowcy sami to przyznają. My nie odżegnujemy się od
realizacji tych zadań i współpracy z organizacjami, będziemy służyć naszą
wiedzą i pomocą, bo ta formuła jest jedyną właściwą.
Projekt powyższej uchwały został zaopiniowany przez Komisję Oświaty
pozytywnie.
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