Protokot
z

posiedzenia Komisji Oswiaty, Kuitury, Sportu i Turystyki
z dnia 25 marca 2015

roku

Posiedzenia trwato od godziny 12.00 do godziny do 15.00.
W posiedzeniu udziai wzi^li cztonkowie Komisji - zgodnie z zai^czonq.
list^ obecnosci.
Poza tym obecni byli :
1/ Pan dr inz. Zbigniew

Szczepanski - Wojt Gminy Chojnice,

2/ Pan mgr Piotr Stanke - Zastt^pca Wojta Gminy,
3/ Pani mgr inz. Stefania
4/ Pani Aleksandra

Majewska - Kilkowska - Sekretarz Gminy,

Wojcieszymka

5/ Pani dr Grazyna Dqbrowiecka

- Skarbnik Gminy,
- Dyrektor G O P S ,

6/ Pan mgr Adam Modrzejewski - Petnomocnik Wojta
II Pani mgr Marcin Shidzinski

- Inspektor Wydziaiu Program©w

Rozwoj owycli,
8/ Pani mgr Bozena Kubiak - Dyrektor Wydziaiu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
9/ Pan mgr Edward Meyer - Radca Prawny
10/ Pan mgr inz. Andrzej Brunka - Dyrektor Wydziaiu
11/ Pani inz. Agnieszka
12/ Pan

inz. Zdzislaw

Formella - Inspektor W O S i G S
Stormann - Dyrektor Wydziaiu

13/ Pani mgr Bernadeta

Zimnicka - Dyrektor G Z O

Wspolne posiedzenie Komisji otworzyt Pan Ryszard

Kontek-

Przewodnicz^cy Komisji Oswiaty, Kuitury, Sportu i Turystyki.
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Prowadz^cy obrady powitat wszystkich zebranych, a nast(?pnie stwierdzit
quorum pozwalaj^ce na prowadzenie prawomocnychi obrad komisji.
Pani Skarbnik,

- w imieniu Doktora Kowalskiego wyst^pita z wnioskiem

0 zdj^cie z dzisiejszego porz^dku obrad Komisji

(zawartego

w punkcie 27 porz^dku obrad sesji) projektu uchwaly nr IV/67/2015
dotycz^cego sprawy przyJQcia sprawozdania finansowego Samodzielnej
Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. Poniewaz jak
poinformowala, temat ten b^dzie przedmiotem obrad kolejnej sesji.
Czionkowie pol^czonych Komisji do ww. sprawy uwag nie wnosili.
Zatem porzqdek obrad Komisji zostal przyj^ty przez Radnych
w nast^pujqcym ksztalcic
-jednoglosnie-

1/ Sprawy porzqdkowe.
n/ Omawianie materialow scsyjnych:
1/ Omawianie projektu uchwaly nr IV/44/2015 w sprawie przyj^cia
informacji o dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Chojnicach za 2014rok, w tym sprawozdania z realizacji zadah
z zakresu wspierania rodziny.
21 Omawianie projektu uchwaly nr IV/45/2015 w sprawie zmiany statutu
Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Chojnicach.
3/ Omawianie projektu uchwaly nr IV/46/2015 w sprawie przyj(2cia
sprawozdania z wykonania „Gminnego programu profilaktyki
1 rozwi^zywania problemow alkoholowych i narkomanii realizowanego na
terenie Gminy Chojnice w 2014 roku.
4/ Omawianie projektu uchwaly nr IV/47/2015 w sprawie przyj^cia
sprawozdania z realizacji w 2014 roku „Gminnego Programu
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz

Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie na lata 2013-2015.
5/ Omawianie projektu uchwalynr IV/48/2015 w sprawie przyj^cia
aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2014-2025".
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6/Omawianie projektu uchwaly nr IV/49/2015 w sprawie przyj?cia
sprawozdania z realizacji w 2014 roku „Programu wspotpracy Gminy
Chojnice organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami prowadz^cymi
dzialalnosc pozytku publicznego na 2015 rok.
II Omawianie projektu uchwaly Nr IV/50/2015 dot. zatwierdzenia
Porozumienia-Umowy Partnerskiej nr FR/9/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku
okreslaj^cej zasady wspolpracy przy realizacji projektu pn. „poprawa
efektywnosci energetycznej oraz rozwoj O Z E w Chojnicko- Czluchowskim
Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa".
8/ Omawianie projektu uchwaly Nr IV/51/2015 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomi^dzy
ulicami szkoln^ i Droga do Chojniczek we wsi Charzykowy gm. Chojnice.
9/ Omawianie projektu uchwaly Nr IV/52/2015 w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowosci Nowa Cerkiew.
10/ Omawianie projektu uchwaly nr IV/53/2015 w sprawie zaliczcnia drogi i
do kategorii drog gminnych.
11/ Omawianie projektu uchwaly Nr IV/54/2015 w sprawie przyj(?cia Programu

nad zwierzQtami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomnosci

zwierz^tna terenie gminy Chojnice na rok 2015"
12/ Omawianie projektu uchwaly Nr IV/55/2015 w sprawie wymagan,
jakie powinien spelniac przedsi^biorca ubiegaj^cy si(j o uzyskanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzQtami, prowadzenia schronisk dla
bczdomnych zwierz^t, a takze grzebowisk i spalarni zwtok zwicrzQcych
i ich czQSci na terenie gminy Chojnice.

13/ Omawianie projektu uchwaly Nr IV/56/2015 w sprawie wymagan
jakie, powinien spelniac

przedsi^biorca ubiegaj^cy SIQ O uzyskanie

zezwolenia w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych
i transportu nieczystosci ci^zkich na terenie gminy Chojnice.
14/ Omawianie projektu uchwaly nr IV/57/2015 w sprawie wykupu dzialki
polozonej w miejscowosci Moszczenica.
15/ Omawianie projektu uchwalynr IV/58/2015 w sprawie
przetargowej dzialki polozonej w miejscowosci Granowo.
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sprzedazy

16/ Omawianie projektu uchwaly NrIV/59/2015 w sprawie wykupu dzialki
polozonej w miejscowosci Chojniczki.
17/ Omawianie projektu uchwaly nr IV/60/2015 w sprawie wykupu dzialki
polozonej w miejscowosci Pawlowko.
18/ Omawianie projektu uchwaly nr IV/61/2015 w sprawie wykupu dzialki
polozonej w miejscowosci Pawlowko.
19/ Omawianie projektu uchwaly nr IV/62/2015 w sprawie wykupu dzialek
polozonych w miejscowosci Pawlowko.
20/Omawianie projektu uchwaly nr IV/63/2015 w sprawie przyJQcia
darowizny na rzecz Gminy Chojnice dzialki polozonej w miejscowosci
Charzykowy.
21/Omawianie projektu uchwaly nr IV/64/2015 w sprawie wydzierzawienia
nieruchomosci polozonej w obr^bie geodezyjnym Niezychowice.
22/Omawianie projektu uchwaly nr IV/65/2015 w sprawie zmian
w budzecie gminy na 2015 rok.
23/ Omawianie projektu uchwaly nr IV/66/2015 w sprawie zmiany uchwaly nr
11/10/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie
przyJQcia wieloletniej prognozy fmansowej Gminy Chojnice.
24/ Omawianie projektu uchwaly nr IV/68/2015 w sprawie Powolania Rady
Spolecznej przy Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy
Chojnice.
25/ Omawianie projektu uchwaly nr IV/69/2015 w sprawie ustalenia dziennych
stawek oplaty targowej, terminow platnosci oraz sposobu jej poboru na terenie
Gminy Chojnice.
Ill/ Sprawy biezqce.
IV/ Zakonczenie obrad.
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Przebieg

obrad:

Ad II/ Omawianie materialow scsyinych.
Ad 1/ Omawianie projektu uchwaly nr IV/44/2015 w sprawie przyiecia
informacji o dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Chojnicach za 2014 rok, w tym sprawozdania z realizacji zadan
z zakresu wspierania rodziny.
Ww. informacJQ przedstawita Pani dr inz. Grazyna Dqbrowiecka

-

Dyrektor G O P S .
Poinformowala, ze przy goto wany przez ich Osrodek material jest dose
obszemy. Budzet G O P S w stosunku do roku poprzedniego niewiele SIQ
zwi^kszyl. Wydatki Gminy ze srodkow wlasnych gminy cic^lc znaczc\^co rosn^
natomiast te z budzetu pahstwa malej^.
Wyjasnila, ze Osrodek dziala w ramach pi^ciu obszarow s^_to: 1/ Swiadczenia
rodzinne (gdzie wydaj^_ prawie 6 mln. zlotych), 2/ Realizacja zadah z
systemu pomocy spolecznej, 3/ Obszar swiadczeh alimentacyjnych (wydatki
wzrosly o 63 tys. zlotych) , 4/ Stypendia i zasilki szkolne (5 tys. z l - podobnie
jak w ubieglym roku), 5/ System wspierania rodziny pieczy zastQpczej (prawie
9 mln. zlotych).
Pan Ryszard

Kontek - co roku mowimy o problemach pomocy spolecznej,

poniewaz wynika to z ustawy.
Jest jednak takie ogolne wrazenie, ze niektorzy ludzie naduzywaj^tej pomocy
albo sprzedaj^ zywnosc.
Pani Ewa Pruska - przyznala racJQ, ze ludzie naduzywaj^_ pomocy
przyznawanej z G O P S . Jest takie ogolne wrazenie, ze pomoc ta nie trafia tarn
gdzie powinna.
Pani Grazyna

Dqbrowiecka - srodki przyznawane w ramach pomocy

spolecznej, na tzw. „cel6wki" nie s^ zbyt wysokie. Obraz Pomocy Spolecznej
psuj^_pieni^dze przyznawane w ramach zasilkow rodzinnych, na ktorych
wielkosc nie mamy jako Osrodek najmniejszego wplywu.
Czionkowie Komisji przyj^li ww. projekt uchwaly.
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Ad 21 Omawianie projektu uchwaty nr IV/45/2015 w
statutu Gminnego Osrodka

Pomocy

sprawie zmiany

Spoiecznei w Chioinicachi.

NastQpnie przedstawiono projekt przedmiotowej uciiwaly.
Zostal on przyj^ty przez czlonkow Komisji

bez zastrzezen.

Ad 3/Omawianie projektu uchwaly nr IV/46/2015 w sprawie przyiecia
sprawozdania z wykonania

Gminnego programu proFilalctyki

i rozwiazywania problemow alkohiolowych i narkomanii realizowanego
na terenie Gminy Chojnice w 2014 roku.
Gminny program przedstawil Pan Adam
Pan Adam Modrzejewski

Modrzejewski.

tlumaczyl, ze caly czas pracuje na programie

„Sp6jrz inaczej". Program ten jest kierowany do dzieci i caly czas spotyka si?
z bardzo dobrym odbiorem spolecznym. Stwierdzil, ze edukacja w walce
z uzaleznieniami ma ogromne znaczenie.
Pani Ewa Pruska zasugerowala, moze dobrze byloby zaj^c si? rowniez
edukacja doroslych w tym zakresie i zwi^kszyc na to srodki finansowe.
Bye moze warto byloby zaprosic Pana Modrzejewskiego na szkoln^_
wywiadowkQ, na ktorej to moglby przcdstawic jak^s antyalkoholow^_ scenk?
dla rodzicow.
Do projektu uchwaly czionkowie Komisji uwag nie wnosili.
Ad 4/Omawianie projektu uchwaly nr IV/47/2015 w sprawie przyiecia
sprawozdania z realizacji w 2014 roku ^Gminnego Programu
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz

Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie na lata 2013-2015.
Pan Adam Modrzejewski

- zapoznal rowniez czlonkow Komisji

z projektem kolejnej uchwaly.
Projekt W W . uchwaly zostal przez czlonkow Komisji przyj^ty.
Ad 5/Omawianie projektu uchwalynr IV/48/2015 w sprawie przyiecia
aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2014-2025".
Projekt W W . uchwaly omawial Pan Marcin Siudzinski
Wydziaiu Programow Rozwojowych.
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-

Inspektor

Poinformowat, ze Strategia byta ucliwalona w czerwcu. Poniewaz jednak
od stycznia 2016 roku zobowi^zalismy sie uruchomic budzet obywatelski
musi bye zmieniona tresc tej uchwaly.
Czionkowie Komisji przyj^li ww. projekt uchwaly bez zastrzezen.
Ad 6/Omawianie projektu uchwaly nr IV/49/2015 w sprawie przyiecia
sprawozdania z realizacji w 2014 roku

Programu wspolpracy Gminy

Chojnice organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadz^cymi
dzialalnosc pozytku publicznego na 2015 rok.
Kolejny projekt uchwaly, podobnie jak poprzedni przedstawil Pan
Marcin

Siudzinski.

Projekt tej uchwaly zostal przyj^ty przez czlonkow Komisji bez
zastrzezen.
Ad 7/Omawianie projektu uchwaly Nr IV/50/2015 dot, zatwierdzenia
Porozumienia-Umowy Partnerskiej nr FR/9/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku
okreslaj^cej zasady wspotpracy przy realizacji projektu pn. „poprawa
efektywnosci energetycznej oraz rozwoj O Z E w Chojnicko-Czluchowskim
Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa".
Projekt W W . uchwaly przedstawil Pan Zdzislaw

Stormann.

Czionkowie Komisji do projektu uchwaly uwag nie wnosili.
Ad 8/ Omawianie projektu uchwaly Nr IV/51/2015 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiedzy
ulicami szkolna i Droga do Chojniczek we wsi Charzykowy gm. Chojnice.
Z projektem ww. uchwaly zapoznal zebranych Pan
Stormann.

Zdzisiaw

Poinformowat, ze wczesniej zaktadano iz obwodnica Charzykowy bedzic
miata 30 metrow. Teraz skrocono jq, do 11 metrow. Pozostate tereny
przeznaczone s^ pod zabudowe mieszkaniowo-uslugow^.
Pan Radny Koiak - zapytat, czy na tym etapie zglaszano jakies skargi
i zazalenia.
Pan Stormann - na tym etapie nie byto. Wyjasnit, ze procedura 21 dni
zostata zachowana i teraz plan idzie na sesje.
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Projekt uchwaly zostal przyj^ty przez czlonkow Komisji bez uwag.
Ad 9/ Omawianie projektu uchwaly NrIV/52/2015 w sprawie

nadania

nazwy ulicy w miejscowosci Nowa Cerkiew.
Tresc wyzej wymienionej uchwaly odczytal Pan Zdzislaw

Stormann.

Do projektu uchwaly uwag nie wniesiono.
Ad 10/ Omawianie projektu uchwaly nr IV/53/2015 w sprawie zaliczcnia
drogi do kategorii drog gminnych.
Pan Zdzislaw Stormann - przedstawil kolejny projekt uchwaly.
Do projektu uchwaly uwag nie wniesiono.
Ad 11/ Omawianie projektu uchwaly Nr IV/54/2015 w sprawie przyiecia Programu

nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomnosci

zwierz^t na terenie gminy Chojnice na rok 2015"
Projekt W W . uchwaly przedstawil Pan Dyrektor Brunka.
Pani Agnieszka Formella - dodata, ze zgodnie z ustaw^_taka uchwala musi
bye podjeta przez Rade do konca marca. Dodala, ze program ten musi bye
opiniowany przez Wojewodzkiego Lekarza Weterynarii.
Do projektu uchwaly uwag nie wniesiono.
Ad 12/ Omawianie projektu uchwaly Nr IV/55/2015 w sprawie wymagan,
iakie powinien spelniac przedsiebiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, prowadzenia schronisk dla
bczdomnych zwierzat, a takze grzebowisk i spalarni zwlok zwierzecych
i ich czesci na terenie gminy Chojnice.
Szczegolowy zakres powyzszych wymagan przedstawiia Pani Agnieszka
Formella.
Do projektu uchwaly uwag nie wniesiono.
Ad 13/ Omawianie projektu uchwaly Nr IV/56/2015 w sprawie wymagan
iakie, powinien spelniac

przedsiebiorca ubiegajacy sie o uzyskanie

zezwolenia w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych
i transportu nieczystosci ciezkich na terenie gminy Chojnice.
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Wojt dodal - poniewaz okazato sie, ze stosowane w gminie znizki za smieci
s^_niezgodne z prawem bedziemy musieli zrezygnowac z nizszychi cen podatku
smieciowego dla niepelnoletnich mieszkancow. Wojt zastanawial sie, jak
zmienic przepisy, by nie obci^zac zbytnio wi^kszych rodzin.
DyreJctor Brimlca przypomnial, ze stawki podatku smieciowego w gminie,
to 10 zlotych za odpady segregowane i 15 zlotych za niesegregowane. Radni
przyjeli tez, ze za mieszkahca do 18 roku zycia optata wynosi 8 zlotych.
Ten wlasnie zapis jest niezgodny z ustaw^_ o utrzymaniu ladu i porz^dku
w gminach, poniewaz nie zaklada ona moznosci roznicowania stawek ze
wzgledu na wiek. M y chcemy mozliwie najbardziej

opoznic zmiany w naszym

regulaminie. Jezeli jakas kontrola nie zmusi nas do tego szybciej, to zmienimy
zapisy z dniem 1 stycznia 2016 roku. Utrzymanie takiej ulgi dla dzieci kosztuje
gmine 74 tys. zlotych rocznie.
Wdjt - rozwazalismy tez trzy propozycje, na co zamienic ulge, zeby pomoc
gorzej sytuowanym rodzinom. Pierwsza z nich, to ulga dla osob o niskich
dochodach . Takich rodzin jest okolo 10% w naszej gminie. Radni jednak
odrzucaj^_te opcje, bo

CZQSC

osob zaniza dochody lub ich w ogole nie

wykazuje i trudno jest skontrolowac rzeczywisty status materialny.
Innym pomystem jest zwolnienie rodzin wielodzietnych z placcnia w ten
sposob, ze na przyklad siodma i kolejne osoby w rodzinie nie plac^_ podatku
w ogole. To jest ekonomiczne uzasadnienie, a mamy w gminie rodziny
nawet po 14 osob. Problem jest tego typu, ze czasami de facto trzy
rodziny, trzy rozne nazwiska i bylby kiopot z ustaleniem, czy to jest jedno
gospodarstwo domowe, czy trzy . Ostatnim rozwiqzaniem jest rozszerzenie
systemu umorzeh przez Wojta.
Nastepnie Dyrektor BrunJca odczytal tresc ww. uchwaly.
Do projektu uchwaty uwag nie wniesiono.
Ad 14/ Omawianie projektu uchwaty nr IV/57/2015 w

sprawie wykupu

dzialki polozonej w miejscowosci Moszczenica.
Pan Andrzej BrunJca - przedstawil projekt kolejnej uchwaly.
Do projektu uchwaly uwag nie wniesiono.
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Ad 15/ Omawianie projektu uchwalynr IV/58/2015 w sprawie

sprzedazy

przetargowej dzialki polozonej w mieiscowosci Granowo.
Dyrektor Brunka - przedstawil kolejny projekt uchwaly.
Przedstawiony projekt uchwaly czionkowie ww. Komisji zaopiniowali
pozytywnie.
Ad 16/ Omawianie projektu uchwaty Nr IV/59/2015 w sprawie wykupu
dzialki polozonej w miejscowosci Chojniczki.
Projekt powyzszej uchwaly przedstawil Pan Andrzej Brunka .
Do projektu uchwaly uwag nie wniesiono.
Ad 17, Ad 18, Ad 19
NastQpnie omawiano kolejne trzy projekty uchwal dotycz^ce gospodarki
gruntami l^cznie. Przedstawial je Dyrektor

Brunka.

- Omawianie projektu uchwaly nr IV/60/2015 w sprawie wykupu dzialki
polozonej w miejscowosci Pawlowko.
- Omawianie projektu uchwaly nr IV/61/2015 w sprawie wykupu dzialki
polozonej w miejscowosci Pawlowko.
- Omawianie projektu uchwaly nr IV/62/2015 w sprawie wykupu dzialek
polozonych w miejscowosci Pawlowko.
Pan Andrzej Brunka

- przcdstawiaj^c projekt powyzszych uchwal

IV/60/2015, IV/61/2015 i IV//61/2015wyjasnil, ze przejehsmy

w zarz^d drog?

podmiejsk^_, ktora prowadzi do galerii, poniewaz byla ona bardzo w^_ska
i niebezpieczna chcemy przej^c kolejne grunty na poszerzenie drogi wzdluz
ulicy Podmiejskiej (pas drogowego l^cznie z tym co juz jest b^dzie wynosil
l^cznie 9 m). Proponowana cena to 30 zlotych za m2.
Do przestawionych ww. projektow trzcch uchwal uwag nie wniesiono.
Ad 20/Omawianie projektu uchwaly nr IV/63/2015 w sprawie przyiecia
darowizny na rzecz Gminy Chojnice dzialki polozonej w miejscowosci
Charzykowy.
Dyrektor Brunka

- wyjasnil, ze projekt uchwaly dotyczy czQsci drogi

dojazdowej do oczyszczalni sciekow w Charzykowach.
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Do projektu uchwaly uwag nie wniesiono.
Ad 21/Omawianie projektu uchwaty nr IV/64/2015 w sprawie
wydzierzawienia nieruchiomosci poiozonej w obrgbie geodezyjnym
Niezychiowice.
Pan Andrzej Brunka wyjasnii, ze do tej pory nieruchomosc ta byla
wydzierzawiana na zasadzie decyzji Wojta przez 3 lata. Znajduje SIQ ona na
terenie bylego P O M Niezychowice. )Prowadz^ w tych budynkach dzialalnosc
gospodarcz^i przechowuj^polprodukty). Oddanic jej w dzierzawQ na
kolejne lata wymaga juz zgody Rady Gminy.
Do projektu uchwaty uwag nie wniesiono.
Ad 22/Omawianie projektu uchwaly nr IV/65/2015 w sprawie zmian
w budzecie gminy na 2015 rok.
Projekt W W . uchwaly przedstawiia Skarbnik GmiSny - Pani

Aleksandra

Wojcieszymka.
Czionkowie ww. Komisji do projektu uchwaly uwag nie wnosili.
Ad 23/ Omawianie projektu uchwaly nr IV/66/2015 w sprawie zmiany
uchwaly nr 11/10/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy Fmansowej Gminy Chojnice.
Skarbnik Gminy - przedstawiia kolejny projekt uchwaly.
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie.
Ad 24/ Omawianie projektu uchwaly nr IV/67/2015 w sprawie udziclenia
dotacji dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Charzykowach.
Pani Skarbnik

poinformowala, ze w punkcie tym zaplanowane bylo, aby

omawiac projekt uchwaly nr IV/67/2015

w sprawie przyjecia sprawozdania

fmansowego Samodzielnej Publicznej, jednak Doktor Kowalski zwrocil siq z
prosb^ aby byl on omawiany na komisjach przed nastQpn£\ (pi^tq_ z kolei) sesj^
rady gminy.
Zaproponowala, aby w zamian za to na dzisiejszej Komisji omowic
dodatkowy projekt uchwaly, ktory pojawi si? w projekcie porzqdku obrad sesji
z numerem IV/66/2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Charzykowach.
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Pani Skarbnik poinformowala, ze projekt tej uchwaly dotyczy kwoty
500.000 zlotych.
Projekt przedstawionej uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie.
Ad 25/ Omawianie projektu uchwaty nr IV/68/2015

w sprawie Powolania

Rady Spolecznej przy Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice.
Pani Bozena Kubiak-

poinformowala, ze przy Przychodni Wiejskiej

musi dzialac Rada Spoleczna . W sklad Rady wchodz^ 3 osoby.
Przewodnicz^cego ustala Wojt Gminy Chojnice. Do tej pory funkcje te
pelnil Pan Stanke. Natomiast z ramienia Wojewody w Radzie zasiadala
Pani Danuta Loboda. Rada Gminy ma za zadanie wyznaczyc przedstawiciela
Rady Gminy do Rady

Spolecznej S.P. Przychodnio Wiejskiej Gminy

Chojnice.
Poinformowala, ze na wczorajszym wspolnym posiedzeniu
Rolnictwa i Komisji Komunalnej zaproponowano,

Komisji

aby w Radzie Spolecznej

S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice z ramienia Rady Gminy
zasiadal Pan Edward Meyer.
Wobec powyzszego Pan Wojt Gminy Chojnice poprosii Pana Edwarda
Meyera, zeby zgodzil sie kandydowac po raz kolejny.
Pan Edward Meyer — wyrazil zgod^.
A zatem w projekcie uchwaly zawarto zapis, aby w sklad Rady Spolecznej
wchodzity nastepujq_ce osoby :
- p. Piotr Stanke - wyznaczony przez Wojta Gminy
- p. Danuta Loboda - przedstawiciela Wojewody

Pomorskiego

- p. Edward Meyer - wybrany przez Rade Gminy
Cztonkowie ww. Komisji projekt powyzszej uchwaty zaopiniowaly
pozytywnie.
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A d 26/Omawianie projektu uchwaly nr IV/69/2015 w sprawie

ustalenia

dziennych stawek oplaty targowej, terminow platnosci oraz sposobu jej
poboru na terenie Gminy Chojnice.
Projekt W W . uchwaly przedstawiia Pani Bozena

Kubiak.

Poinformowala, ze zaistniaia konicznosc ponownego wywotania tej uchwaly,
poniewaz zgodnie z ustawa musimy wskazac inkasenta, a w niektorych
miejscowosciach pozmieniali si? soltysi.
Do projektu uchwaly uwag nie wniesiono.
A d III/ Sprawy biezace.
a/ Wniosek Pana Andrzeja Ortmanna zam. Czartolomie

13/3 z dnia

2.01.2015 r. w sprawie propagowania akcentow patriotycznych na terenie
gminy Chojnice.
Komisja zapoznala SIQ Z wnioskiem Pana Andrzeja Ortmanna , w ktorym to
wyraza swoje zaniepokojenie matym zainteresowaniem mieszkancow naszej
miny przyozdabianiem domow i obejsc w barwy narodowe i gminne z okazji
swiat narodowych i koscielnych. Zlozyl propozycje zorganizowania
calorocznej rywalizacji dla wsi lub solectw o tytul : na przyklad Wics
(solectwo) o najbogatszych patriotycznych akcentach.
Uwazai, ze powinny tu bye brane pod uwage np. ilosc przystrojonych
domow w barwy narodowe i gminne, inne formy dckoracji patriotycznych,
imprezy o charakterze patriotycznym itp. Proponowal, aby imprezy
organize wane przez Urz^d Gminy lub jego wydzialy nie uczestniczyly
w rywalizacji. (Mog^jedynie wspomagac poszczegolne wsi w zakresie
opracowania regulaminu.) Wnioskodawca s^dzi ze przedstawiona przez niego
propozycja ma na celu podniesienie w mieszkahcach poczucia przynaleznosci
i jednosci z n a s z ^ „ m a l a duz^" ojczyznq_. Moze rowniez przyblizyc mlodym
mieszkahcom wartosci patriotyczne i historyczne, ktorych kultywowanie jest
istotnym elementem duchowej przynaleznosci i dumy ze swej ojczyzny.
Pan Ryszard

Kontek-

zauwazyl, ze temat ten jest trudny. Nie wiadomo

jak do niego podejsc i jakie ramy regulaminowe przyj^c. Nasuwa sie wiele
pytah na przyklad takie kto i kiedy mialby to oceniac.
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Pani Ewa Pruska - stwierdzila ze propozycja jest na pewno ciekawa
i siuszna ale niesamowicie trudna zarazem do zrealizowania.
Pan Jozef Koiak - uwazai, ze nalezalo by zacz^c tutaj od edukacji
w szkolach.
Pani Irena Dorawa - dodala, ze w ich srodowisku do wywieszania flag
i propagowania patriotycznych zachowah nawoluje ksi^dz.
Pani Ewa Pruska - stwierdzila, ze propozycja jest na pewno ciekawa
i siuszna, ale zarazem niesamowicie trudna do zrealizowania.
Czionkowie Komisji nie zaj^li konkrctnego stanowiska w powyzszej
sprawie. Zaproponowaii, aby porozmawiac jeszczc na ten temat w swoich
srodowiskach i rozeznac jakie jest zainteresowanie mieszkancow tym
problemem.

Ad IV/ Zakonczenie obrad.
Po wyczerpaniu porz^dku obrad Pan Ryszard
Komisji dzi^kuj^c wszystkim za przybycie.
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Kontek

zakohczyl obrady

