Protokół
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy
w Chojnicach z dnia 26 marca 2014 roku
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chojnicach i trwało od godziny 12-tej do godziny 14.30.
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/ Pan mgr Piotr Stanke – Zastępca Wójta Gminy
3/ Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
4/ Pani Renata Gruchałła-Węsierska – Podinspektor UG
5/ Pani mgr Bożena Kubiak – Dyr. Wydz. Org. i Spraw Obywatelskich,
6/ Pani dr Grażyna Dąbrowiecka – Dyrektor GOPS w Chojnicach,
7/ Pan mgr Adam Modrzejewski – Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień,
8/ Pan mgr inż. Andrzej Brunka – Dyrektor Wydziału Rolnictwa UG,
9/ Pan inż. Zdzisław Stormann – Dyrektor Wydziału Budownictwa UG,
10/ Pani mgr Bernadeta Zimnicka – Dyrektor GZO.
11/ Pan dr Jan Kowalski – Dyrektor S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice,
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy otworzył Pan Ryszard Kontek
– Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Powitał wszystkich zebranych, a następnie stwierdził quorum pozwalające na
prowadzenie prawomocnych obrad komisji. Wyjaśnił , iż zaproponowany na
dzisiaj porządek obrad Komisji, różni się nieco od tego, który został przesłany
Radnym wraz z materiałami sesyjnymi.
(Nowy projekt porządku obrad Komisji - uwzględniający zmiany, został rozdany
Radnym na początku dzisiejszego posiedzenia.)
Radni do zaproponowanego porządku obrad nie wnosili zastrzeżeń
i głosowali „za” jego przyjęciem
- jednogłośnie -

Przyjęty przez Radnych (po zmianach) porządek obrad przedstawiał się
następująco :
I/ Otwarcie Komisji i stwierdzenie quorum. (już nastąpiło)
II. Omawianie materiałów sesyjnych.
1/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/517/2014 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnicach.
2/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/518/2014 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy
Chojnice w 2013 roku.”
3/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/519/2014 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji w 2013 roku „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20132015.
4/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/520/2014 w sprawie ustalenia trybu
udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych
niepublicznych form wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest organ inny niż Gmina Chojnice oraz zakresu i trybu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
5/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/521/2014 w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojnice na rok 2014”.
6/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/522/2014 w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Nowa
Cerkiew i Swornegacie.
7/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/523/2014 w sprawie nabycia
w drodze nieodpłatnego przekazania w trybie art. 902 §1 Kodeksu cywilnego
działki położonej w miejscowości Klawkowo.
8/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/524/2014 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Kruszka.

9/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/525/2014 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Zbeniny.
10/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/526/2014 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok.
11/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/527/2014 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.
12/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/528/2014 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w 2014 roku.
13/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/529/2014 w sprawie wyrażenia
woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
14/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/530/2014 w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice za 2013 rok.
15/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/531/2014 w sprawie uchwalenia
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Chojnice”.
16/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/532/2014 w sprawie nadania nazw
ulic w miejscowości Charzykowy.
17/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/533/2014 w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach
administracyjnych gminy.
18/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/534/2014 w sprawie uchylenia
uchwały nr XL/507/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 7 lutego 2014 roku.
III/ Sprawy bieżące.
IV/ Zakończenie obrad

Przebieg obrad :
Ad. II/ Omawianie materiałów sesyjnych.
1/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/517/2014 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnicach.
Pani Dąbrowiecka - poinformowała, że rok 2013 był kolejnym rokiem,
w którym GOPS realizował szereg różnorodnych zadań, służących ochronie
poziomu życia osób i rodzin zamieszkujących na terenie gminy Chojnice.
W szczególności dotyczyły one zakresu; pomocy społecznej, systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pomocy socjalnej dla uczniów/słuchaczy
w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych, świadczeń rodzinnych, a także
świadczeń alimentacyjnych. Ponadto, w 2013 r., realizowany był (już po raz
ostatni) projekt systemowy, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego „Moja przyszłość – aktywność.
Mieszkańcy naszej gminy najczęściej korzystali ze wsparcia z systemu
świadczeń rodzinnych, z kolei najmniejsza ich grupa, otrzymała wsparcie
z systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Niejednokrotnie dana rodzina
korzysta z każdego rodzaju ww. wsparcia. (Nie prowadzi się statystyki w tym
zakresie.) W związku z tym w sprawozdawczości odrębnie ujmuje się rodziny
otrzymujące wsparcie z poszczególnych obszarów obsługiwanych przez
ośrodek.
Na swoje zadania ośrodek wydatkował, w 2013 roku, 11.449.214 zł, tj. o 5,7%
więcej w porównaniu z 2012 r. (10.831.658 zł).
Analizując wysokość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań
z poszczególnych obszarów, to największy odsetek spośród nich w 2013 r.
wydatkowano na zadania z zakresu systemu świadczeń rodzinnych – 61,80 %,
tj. 6.166.735 zł, a w dalszej kolejności na świadczenia w ramach: systemu
pomocy społecznej – 23,34%,systemu świadczeń alimentacyjnych – 8,95 %
pomocy socjalnej dla uczniów/słuchaczy w postaci stypendiów i zasiłków
szkolnych – 5,50%, systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 0,41%.
Identyczne relacje występowały w 2012 r.,
Analizując wydatki w każdym z poszczególnych obszarów działania,
to największy ich wzrost odnotowano w obszarze wspierania rodziny i pieczy
zastępczej o 3.165,3%, tj. o 39.440 zł, a w dalszej kolejności, w systemie: pomocy socjalnej dla uczniów/słuchaczy o 49,77%, tj. o 182.463 zł, - świadczeń

alimentacyjnych o 12,38%, tj. o 98.400 zł, - pomocy społecznej o 8,75%,
tj. o 187.421 zł. Z kolei spadek wydatków o 0,88%, tj. o kwotę 54.684 zł,
odnotowano tylko w systemie świadczeń rodzinnych.
Biorąc z kolei pod uwagę środki finansowe wydatkowane (bez względu na
obszary działania) na poszczególne rodzaje wsparcia, to w 2013 r. najwięcej
z nich, podobnie jak w 2012 r., przeznaczono na świadczenia pieniężne lub
w naturze, które bezpośrednio zasiliły budżety domowe świadczeniobiorców –
aż 9.279.766 zł, a w dalszej kolejności na: - składki na ubezpieczenia zdrowotne
i emerytalno - rentowe, odprowadzane bezpośrednio do ZUS za uprawnionych
świadczeniobiorców - 336.434 zł,- zapewnienie całodobowego wsparcia 216.160 zł,- wsparcie usługowe w postaci usług opiekuńczych,
specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usług
asystenta i opiekuna rodziny – 129.561 zł,- dowóz posiłków w ramach
dożywiania uczniów/wychowanków szkół/przedszkoli 17.530 zł.
Bardzo podobne tendencje występowały w 2012 r.,
Największy wzrost wydatków nastąpił w opłacaniu składek na ubezpieczenia
emerytalno – rentowe i zdrowotne uprawnionym świadczeniobiorcom - o kwotę
127.915 zł (336.434 zł – 208.519 zł), tj. o 61,34 5%, a w dalszej kolejności na:
- zabezpieczenie pomocy usługowej (w tym poprzez opiekunów i asystenta
rodziny) - o kwotę 25.514 zł, tj. o 24,52 % , - zapewnienie całodobowego
wsparcia (w domach pomocy społecznej i schroniskach/noclegowniach dla
bezdomnych) – o kwotę 20.228 zł, tj. o 10,32%,-zasilenie budżetów domowych
podopiecznych (w formie świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej) –
o kwotę 347.853 zł, tj. o 3,89%;. Zmniejszenie wydatków odnotowano, tylko
w jednej kategorii - doposażenie kuchni/stołówek szkolnych oraz dowóz
posiłków – o kwotę 68.470 zł, tj. o 79,62%.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Pan Ryszard Kontek – zauważył, iż uczniowie nie szanują jedzenia, które
otrzymują z Banku Żywności.
Ad 2/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/518/2014 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy
Chojnice w 2013 roku.”
Powyższe Sprawozdanie przygotował i przedstawił Pan Adam
Modrzejewski – Pełnomocnik Wójta.

Poinformował, iż w ramach powyższego Programu w ubiegłym roku
zrealizowano 7 celów głównych. Cel I. Umożliwienie osobom uzależnionym
skorzystanie z terapii odwykowej w 2013 roku (wydatkowana kwota na 4
zadania szczegółowe 2. 679.06 zł), Cel II. Umożliwienie osobom bliskim osobie
uzależnionej oraz ofiarom przemocy skorzystanie z zajęć edukacyjnych,
rozwojowych i socjoterapeutycznym socjoterapeutycznych w 2013 roku
(wydatkowana kwota na 10 zadań szczegółowych 42.799.60 zł). Cel III.
Umożliwienie dzieciom i młodzieży skorzystanie z profesjonalnych zajęć
z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w 2013 roku (wydatkowana kwota
na 6 zadań szczegółowych 49.834.29 zł) Cel IV. Edukacja publiczna w zakresie
problematyki uzależnień w 2013 roku (bez kosztów) Cel V. Kontynuowanie
prac Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice
w zakresie zobowiązania do leczenia odwykowego w 2013 roku (wydatkowana
na zadanie szczegółowe kwota 12.834.96 zł) Cel VI. Realizacja programu
przeciwdziałania Narkomanii dla dzieci i młodzieży w 2013 roku wydatkowana
na zadanie szczegółowe kwota 2.679.06 zł) Cel. VII Kontynuowanie
zatrudnienia w ramach środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów
alkoholowych i narkomanii Gminy Chojnice oraz inne płace i pochodne –
(wydatkowana na zadanie szczegółowe kwota 111.389.03 zł).
Pan Adam Modrzejewski – podkreślił, że w tym roku nie ma już zwrotu za
przejazdy. Pojawiały się zarzuty, iż choroba alkoholowa pod tym względem
była traktowana szczególnie, ponieważ osoby leczące się na inne choroby nie
otrzymywały zwrotów za przejazdy do Ośrodków Zdrowia. Wspomniał, że
osoby uzależnione często nie doceniają tego, co im się oferuje, ale wynika to
z tej specyficznej choroby. Ludziom patrzącym z boku trudno jest zrozumieć
te zachowania. Leczenie alkoholizmu bez zaangażowania osób dotkniętych
nałogiem nie ma szans na powiedzenie. Nie rozwiązuje tego problemu nawet
sądowe skierowanie na leczenie. Ponieważ według obowiązujących przepisów
jeśli osoba uzależniona nie podpisze zgody na leczenie, to przez cały pobyt
w Ośrodku będzie zajmował się wszystkim, tylko nie terapią.
Pan Ryszard Kontek – zapytał, czy jest prowadzony monitoring, który by
pokazywał , czy ktoś po zakończeniu terapii powraca do picia ?
Pan Adam Modrzejewski – wyjaśnił, że kiedyś prowadzono taki monitoring
przez dwa lata, teraz już się tego nie praktykuje. Z tego co zaobserwowano to
przeważnie jest tak, że jeśli ktoś sam się zgłasza na leczenie, ton długo
utrzymuje abstynencję. Inaczej jest, gdy ktoś trafia do szpitala przymusowo.

Pan Ryszard Kontek – kto kontroluje realizację programów
profilaktycznych w szkołach ?
Pan Adam Modrzejewski – wyjaśnił, że robi to Pełnomocnik Wójta.
Dodał, że ciągle wzrasta liczba nauczycieli chętnych do realizacji programów
profilaktycznych w szkołach.
Członkowie połączonych Komisji Oświaty do projektu uchwały uwag
nie zgłaszali.
Ad 3/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/519/2014 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji w 2013 roku „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20132015.
Pan Adam Modrzejewski poinformował, że program ten przede
wszystkim ma za zadanie : - Integrowanie i koordynowanie działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - Przeciwdziałanie występowaniu
zjawiska przemocy w rodzinie, - Zapewnienie skutecznych działań
interwencyjnych wobec osób uwikłanych w przemoc oraz ograniczających
skutki przemocy w rodzinie.
Poinformował, iż obecnie w naszym Hostelu w Ciechocinie przebywają
2 osoby dorosłe i 4 dzieci. Dodał, że utrzymanie Schroniska w Ciechocinie
kosztuje gminę 10.000 złotych rocznie. Gro tych kosztów pochłania (czynsz,
prąd, woda). Dodał, że jest to jedyne miejsce na terenie gminy Chojnice,
gdzie w razie potrzeby możemy skierować ludzi potrzebujących nagłej
pomocy.
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie wniesiono.
Ad 4/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/520/2014 w sprawie ustalenia
trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych
niepublicznych form wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest organ inny niż Gmina Chojnice oraz zakresu i trybu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
Projekt ww. uchwały przedstawiła Pani Bernadeta Zimnicka.
Poinformował, iż z uwagi na to, iż na terenie gminy Chojnice brak
przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są
wydatki bieżące ponoszone na to zadanie przez najbliższą gminę tj. Gminę

Miejską Człuchów.
Wyjaśniła, iż przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu
gminy Chojnice dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie
Gminy Miejskiej Człuchów wydatków bieżących, ponoszonych w
przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jednego ucznia z zastrzeżeniem ust.
trzeciego. Inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na
jednego ucznia z budżetu gminy Chojnice dotację w wysokości równej 40%
wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia z niepełnosprawnego
Gminy Chojnice w wysokości 100% kwoty przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Chojnice .
Przedszkola niepubliczne, które zgodnie z art. 71b ust.2 a ustawy, prowadzą
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko
z budżetu Gminy Chojnice w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę Chojnice. Dotacji udziela się na
wniosek, są one przekazywane w 12 częściach, w terminie ustawowym tzn.
nie później niż do ostatniego dnia danego miesiąca za dany miesiąca,
w miesiącu grudniu wyjątkowo do 15 grudnia. Dotacje przekazywane za lipiec
i sierpień ustala się jako średnią arytmetyczną. Otrzymaną dotacje należy
rozliczyć do 31 stycznia roku następnego, natomiast niewykorzystaną zwrócić.
Placówki otrzymujące dotację z budżetu gminy są zobowiązane do prowadzenia
dokumentacji potwierdzającej uczęszczanie ucznia do placówki, w tym datę
przyjęcia oraz skreślenia z listy ucznia i udostępnienie jej organowi
kontrolującemu.
Projekt uchwały został przyjęty przez członków Komisji bez uwag.
Ad 5/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/521/2014 w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojnice na rok 2014”.
Pani Agnieszka Formella – powiedziała, iż zgodnie z ustawą o ochronie
zwierząt mamy obowiązek corocznego przyjmowania tego programu.
Poinformowała, że Radny Zimnicki zgłosił sugestię, aby rozważyć
wprowadzenie poprawki do projektu tej uchwały, polegającej na wydłużeniu
okresu wypłaty tzw. „becikowego dla psów” z 3 do 6 miesięcy.
Prawdopodobnie wystąpi z takim wnioskiem na sesji.

Członkowie Komisji nie widzieli przeszkód, żeby taki wniosek (o ile się
pojawi) zaopiniować pozytywnie.
Członkowie Komisji do przedstawionego projektu uchwały uwag
nie zgłaszali.
Ad 6/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/522/2014 w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Nowa
Cerkiew i Swornegacie.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Andrzej Brunka – Dyrektor
Wydziału Rolnictwa.
Do projektu uchwały członkowie Komisji Oświaty uwag nie zgłaszali.
Ad 7/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/523/2014 w sprawie nabycia
w drodze nieodpłatnego przekazania w trybie art. 902 §1 Kodeksu cywilnego
działki położonej w miejscowości Klawkowo.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Andrzej Brunka – Dyrektor
Wydziału Rolnictwa.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Ad 8/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/524/2014 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Kruszka.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Andrzej Brunka – Dyrektor
Wydziału Rolnictwa.
Członkowie Komisji do projektu uchwały nie zgłaszali uwag.
Ad 9/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/525/2014 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Zbeniny.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Andrzej Brunka – Dyrektor
Wydziału Rolnictwa.
Do projektu uchwały członkowie Komisji Oświaty uwag nie zgłaszali.

Ad 10/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/526/2014 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2014 rok.
Pani Skarbnik Gminy - poinformowała, iż zmiany do budżetu gminy na
2014 rok wprowadza się zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lutego
br. oraz pismem Wojewody Pomorskiego z dnia 7 marca br. 45.000 złotych
przeznacza się na zakup samochodu specjalistycznego dla Powiatowej,
Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, natomiast 50.000 złotych
przeznacza się dla Komendy Powiatowej Policji na wyposażenie
wyremontowanego rewiru Charzykowy. Pozostałe zmiany dotyczą
przemienienia plany wydatków budżetowych między rozdziałami zgodnie
z klasyfikacją budżetową.
Pan Zbigniew Nojman – zapytał, czy ta dotacja do Państwowej Straży
Pożarnej była planowana?
Pani Skarbnik - wyjaśniła, iż z wnioskiem o kwotę 45.000 złotych wystąpiła
Straż Pożarna. Pieniądze te zostaną przekazane na zakup samochodu
specjalistycznego i zasila fundusz wsparcia.
Do projektu uchwały członkowie Komisji nie wnosili uwag.
Ad 11/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/527/2014 w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Pani Skarbnik - poinformowała, że zmieni się treść załącznika nr 1 i nr 2
do Uchwały nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia
2013 roku pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
Członkowie Komisji ww. projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie.
Ad 12/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/528/2014 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2014 roku.
Pani Skarbnik - poinformowała, że planowane jest zaciągnięcie ww.
pożyczki na sfinansowanie „Przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej
w Silnie” do wysokości 250.000 złotych.
Środki niezbędne na obsługę pożyczki będą zabezpieczone w budżetach
gminy w kolejnych latach i spłacone o 2019 roku.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Ad 13/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/529/2014 w sprawie
wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Pani Skarbnik – wyjaśniła, iż podwyższony kapitał zakładowy wynosi
kwocie 407.000 złotych i dzieli się na 407 udziałów o wartości 1.000 złotych.
Członkowie Komisji do projektu uchwały uwag nie wnosili.
Ad 14/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/530/2014 w sprawie
przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni
Wiejskiej Gminy Chojnice za 2013 rok.
Powyższe Sprawozdanie przedstawił Radnym dr Jan Kowalski Dyrektor S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
Dyrektor Kowalski zaznaczył, iż każdy z istniejących ośrodków zdrowia
na terenie gminy jest potrzebny. Przyznał, iż wcześniej był innego zdania.
Ubolewał natomiast, że w strukturze Przychodni nie mamy obecnie Poradni
„K”, która została zlikwidowana po 20 latach przez NFZ. Została tam jedynie
położna. Mówił również o szeroko prowadzonej kampanii profilaktycznej
w zakresie chorób układu krążenia. Pochwalił współpracę z Narodowym
Funduszem Ochrony Zdrowia mówiąc, że jest to dobry, terminowy płatnik.
Pieniądze zgodnie z umową przychodzą w ciągu 14 dni. Dodał, że 97 %
środków Przychodnia otrzymuje z NFZ. Poinformował, iż Przychodnia Wiejska
utrzymuje się z listy aktywnej, która liczy obecnie 15.200 osób. Bardzo pilnują
kosztów. 67% środków stanowią wynagrodzenia załogi, które nie były
podwyższane od 3 lat. W tym roku 60.000 złotych przewidują na nagrody
jubileuszowe. Zauważył, ze dużo dobrego daje też wprowadzenie systemu
„e. rejestracji” .
Radny Kontek - zauważył, że jakość usług medycznych, zwłaszcza pod
względem organizacji znacznie się poprawiła. Jako przykład podał Ośrodek
w Swornegaciach.
Dyrektor Kowalski – wyjaśnił, że starali się wszystko robić tak, jakby
sami chcieli być obsłużeni. Stwierdził, że dobrze jest też posłuchać pacjentów
i zastanowić się, czy ich sugestie nie są słuszne. Dużo rzeczy tez zależy od
kadry.

Do przedstawionego sprawozdania i projektu uchwały członkowie
Komisji uwag nie zgłaszali.
Ad 15/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/531/2014 w sprawie
uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Chojnice”.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Zdzisław Stormann.
Poinformował, że intencją uchwały jest zmiana Studium w zakresie
wyszczególnionych działek Ostrowite i Ciechocin. Będzie zamieszczony zapis,
że na tych terenach nie przewiduje się lokalizacji elektrowni wiatrowych na
wniosek właścicieli działek. Dotyczy to AGRY Ostrowite, Państwa
Sobczyńskich w Ciechocinie i Jednostki Wojskowej w Nieżychowicach.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Ad 16/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/532/2014 w sprawie nadania
nazw ulic w miejscowości Charzykowy.
Projekt ww. uchwały odczytał Pan Zdzisław Stormann.
Uzasadniając, że Rada Sołecka Sołectwa Charzykowy pozytywnie zaopiniowała
wniosek grupy właścicieli przedmiotowych działek, położonych w okolicy
szkoły w m. Charzykowy.
Wymienione w projekcie uchwały nazwy ulic Gimnazjalna i Sportowa zostały
pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oświaty
Ad 17/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/533/2014 w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach
administracyjnych gminy.
Dyrektor Stormann – przedstawiając treść uchwały uzasadniał, iż zgodnie
z art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych drogi,
parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej
kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg
są drogami wewnętrznymi. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona,
i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy
terenu , na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku do właściciela tego terenu. Poza drogami publicznymi Gmina Chojnice jest
właścicielem dużej ilości dróg wewnętrznych, niniejsza uchwała ma za
zadanie regulować zasady i tryb korzystania z dróg wewnętrznych na cele

niezwiązane z budową , przebudowa, remontem. Utrzymaniem i ochroną dróg,
a w szczególności: - prowadzenia robót w drodze wewnętrznej, - usunięcia
awarii infrastruktury technicznej w drodze wewnętrznej, umieszczania w drodze
wewnętrznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Do projektu uchwały członkowie Komisji uwag nie wnosili.
Ad 18/ Omawianie projektu uchwały nr XLI/534/2014 w sprawie uchylenia
uchwały nr XL/507/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 7 lutego 2014 roku.
Pani Skarbnik - wyjaśniła, że została rozpoczęta procedura uchylenia
tej uchwały przez Wojewodę, w związku z tym ta uchwała była by
bezprzedmiotowa.
Członkowie Komisji opowiedzieli się za wycofaniem ww. uchwały
z projektu porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy w Chojnicach.
Ad III/ Sprawy bieżące.
Nie było.
Ad IV/ Zakończenie obrad.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad posiedzenie Komisji
zakończono.
Prowadzący obrady podziękował wszystkim za przybycie i udział w dyskusji.

