Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
z Komisją Gospodarki Komunalnej, Spraw Społecznych i Samorządów
Wiejskich Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 października 2016 roku

Posiedzenie trwało od godziny 10.00 do godziny 13.00.
W posiedzeniu udział, wzięli członkowie połączonych Komisji – 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 Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy,
5/ Pani mgr Bożena Kubiak – Dyr. Wydz. Org. i Spraw Obywatelskich,
6/ Pan mgr Edward Meyer – Radca Prawny
7/ Pan mgr inż. Andrzej Brunka – Dyrektor Wydziału Rolnictwa UG,
8/ Pan inż. Zdzisław Stormann – Dyr. Wydz. Budow. i Gosp. Przestrzennej.
9/ Pani mgr Bernadeta Zimnicka – Dyrektor GZO
10/ Pani mgr Beata Burda – Dyrektor Biura Programów Rozwojowych.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy otworzył Pan Ryszard Kontek
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Gminy w Chojnicach.
Prowadzący obrady powitał wszystkich zebranych, a następnie stwierdził
quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad komisji.
(Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
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Pan Ryszard Kontek - poinformował, że posiedzenie dzisiejszej Komisji będzie
przebiegało zgodnie z projektem porządku obrad najbliższej sesji.

Przyjęty przez Radnych porządek obrad przedstawiał się następująco :
I/ Otwarcie Komisji i stwierdzenie quorum. (już nastąpiło)
II/ Omawianie materiałów sesyjnych.
1/ Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chojnice
za rok szkolny 2015/2016
2/ Podjęcie uchwały Nr XVI/275/2016 zmieniającej uchwałę nr
XV/257/2016 z dnia 2 września 2016 r. Rady Gminy w Chojnicach Rady
Gminy w Chojnicach w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Chojnice
do wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury drogowej powiatu
chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2658G - ulicy
Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku 805 m oraz drogi powiatowej nr 2628G
na odcinku DW235-Krojanty o długości 1910 m” planowanego do realizacji
w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, którego wnioskodawcą
będzie Powiat Chojnicki.
3/ Podjęcie uchwały nr XVI/276/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres powyżej
3 lat po wybudowaniu projektu pn. „Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości
Charzykowy
4/ Podjęcie uchwały nr XVI/277/2016 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
5/ Podjęcie uchwały nr XVI/278/2016 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Chojnice na dofinansowanie
zadana pn. „Budowa ścieżki rowerowej chodnika w ulicy Morozowa.”
6/ Podjęcie uchwały nr XVI/279/2016 w sprawie określenia zasad
przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych gminy
oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia kwot
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przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2017 roku i latach
następnych.
7/ Podjęcie uchwały nr XVI/280/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2016 rok.
8/ Podjęcie uchwały nr XVI/281/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr
X/179/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.
9/ Podjęcie uchwały nr XVI/282/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny
żyta dla celów podatku rolnego
10/ Podjecie uchwały nr XVI/283/2016 sprawie ustalenia wysokości stawek
i zwolnień w podatku od nieruchomości.
11/ Podjęcie uchwały nr XVI/284/2016 w sprawie sprzedaży przetargowej
działki położonej w miejscowości Lichnowy.
12/ Podjęcie uchwały nr XVI/285/2016 w sprawie sprzedaży przetargowej
działek położonych w miejscowości Lichnowy.
13/ Podjęcie uchwały nr XVI/286/2016 w sprawie utworzenia samorządowej
jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Chojnice oraz
nadania jej statutu.
14/ Podjęcie uchwały nr XVI/287/2016 w sprawie zmiany adresu siedziby
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
15/ Doroczna informacja dla Rady Gminy o stanie realizacji Strategii
rozwoju gminy Chojnice.
III/ Sprawy bieżące.
IV/ Zakończenie obrad.
Przebieg obrad :
Ad II/ Omawianie materiałów sesyjnych.
Ad 1/ Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie
Chojnice za rok szkolny 2015/2016
Wyżej wymieniony materiał informacyjny przedstawiła Dyrektor GZO - Pani
Bernadeta Zimnicka .
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Ad 2/ Podjęcie uchwały Nr XVI/275/2016 zmieniającej uchwałę nr
XV/257/2016 z dnia 2 września 2016 r. Rady Gminy w Chojnicach Rady
Gminy w Chojnicach w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Chojnice
do wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury drogowej powiatu
chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2658G - ulicy
Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku 805 m oraz drogi powiatowej nr 2628 G
na odcinku DW235-Krojanty o długości 1910 m” planowanego do realizacji
w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, którego wnioskodawcą
będzie Powiat Chojnicki.
Pani Beata Burda – wyjaśniła, że na etapie przygotowywania dokumentów
do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz ustalenia tytułu
projektu omyłkowo w tytule wpisany został nieprawidłowy kilometraż
planowanej do przebudowy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach . W związku z tym
niezbędne jest podjecie uchwały Rady gminy w Chojnicach zmieniającej
ustawę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Chojnice do wspólnej
realizacji przedmiotowego projektu , w której zawarty został prawidłowy tytuł
projektu o następującym brzmieniu „Rozwój infrastruktury drogowej
powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2628G na
odcinku DW 235 – Krojanty o długości 1910m”
Członkowie połączonych Komisji mając powyższe na uwadze uznały
podjęcie powyższej uchwały za uzasadnione.
- jednogłośnie Ad 3/ Podjęcie uchwały nr XVI/276/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres powyżej
3 lat po wybudowaniu projektu pn. „Budowa ośrodka zdrowia w miejscowości

Charzykowy.
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy o gospodarce
nieruchomościami oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres powyżej 3 lat
wymaga przeprowadzenia przetargu, chyba ze rada Gmi8ny wyrazi zgodę na
odstąpienie od trybu przetargowego.
Wójt - dodał, że Gmina Chojnice otrzyma 27 % ze sprzedaży tej apteki.
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Członkowie połączonych Komisji projekt ww. uchwały zaopiniowali
pozytywnie
-jednogłośnieAd 4/ Podjęcie uchwały nr XVI/277/2016 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że powyższy kapitał zakładowy opiewa na
kwotę 28.000 złotych i dzieli się na 28 udziałów o wartości 1.000 złotych.
Członkowie połączonych Komisji projekt przedstawionej uchwały
zaopiniowały pozytywnie
-jednogłośni eAd 5/ Podjęcie uchwały nr XVI/278/2016 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Chojnice na dofinansowanie
zadana pn. „Budowa ścieżki rowerowej chodnika w ulicy Morozowa.”
Pani Skarbnik - wyjaśniła, iż ww. pomoc opiewa na kwotę 78.181
złotych. Szczegółowe warunki przekazania środków określi stosowna umowa
zawarta między Miastem, a Gminą Chojnice.
Członkowie połączonych Komisji do projektu uchwały uwag nie
zgłaszali. Został on zaopiniowany pozytywnie
- jednogłośnie–
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XVI/279/2016 w sprawie określenia zasad
przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych gminy
oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia kwot
przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2017 roku i latach
następnych.
Pani Skarbnik - wyjaśniła, że ustawa o samorządzie gminnym daje
delegację ustawową organowi stanowiącemu, w zakresie zasad przyznawania
środków w ramach budżetu gminy jednostkom pomocniczym realizującym
określone zadania. Niniejsza Uchwała w § 2 ust.2 zawiera katalog zadań, które
będą finansowane z przyznanych corocznie przez Rady Gminy jednostkom
pomocniczym środków. Jednostka pomocnicza w terminie oznaczonym w
uchwale , określi limity wydatków na poszczególne zadania, zapewniając jak
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najefektywniejsze gospodarowanie i właściwe zaspokojenie zbiorowych
potrzeb mieszkańców sołectwa. W Uchwale równocześnie wprowadzono
ustawowe prawo (art. 48 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym) jednostek
pomocniczych do rozporządzenia dochodami pochodzącymi z mienia
komunalnego określonego w załączniku do statutu właściwego sołectwa.
Wójt na podstawie uszczegółowionego zapisu (§3 ust.3) określi sołtysom łączną
kwotę przypadająca na daną jednostkę w kolejnym roku budżetowym.
Wójt – jest propozycja, żeby na mieszkańca w każdym sołectwie przeznaczyć
15 złotych. Duże sołectwa mogą na tym trochę stracić. Te 15 złotych mogą im
nie wystarczyć na zatrudnienie pracowników interwencyjnych. Jeśli koszty
płacy wzrosną, to będziemy to monitorować. Z pieniędzy z kont sołeckich
trzeba będzie utrzymać porządek we wsiach.
Członkowie połączonych Komisji głosowali „za” projektem ww. uchwały
- jednogłośnieAd 7/ Podjęcie uchwały nr XVI/280/2016 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2016 rok.
Projekt ww. uchwały omówiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że zmiany
powyższe wprowadza się do budżetu na 2016 rok zgodnie z pismami Wojewody
Pomorskiego z dnia 31sierpnia 2016 oraz 6,7,13 i 14 października 2016 roku.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych między
działami zgodnie z klasyfikacją budżetową.
Członkowie połączonych Komisji głosowali „za” projektem ww. uchwały
- jednogłośnieAd 8/ Podjęcie uchwały nr XVI/281/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr
X/179/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Pani Skarbnik stwierdziła, że projekt ww. uchwały jest bardzo powiązany
z poprzednim.
Wójt dodał, że w tym roku zamierzaliśmy wziąć kredyt w wysokości 5,5
mln. złotych. Ponieważ wiele rzeczy w budżecie wyszło dodatkowych. Musimy
jeszcze dokładnie przeliczyć, czy rzeczywiście zachodzi taka potrzeba.
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Do projektu uchwały uwag nie wniesiono. Został przyjęty przez
Członków połączonych Komisji
- jednogłośnieAd 9/ Podjęcie uchwały nr XVI/282/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny
żyta dla celów podatku rolnego
Pani Skarbnik - projekt uchwały zakłada obniżenie średniej ceny żyta za
okres 11 kwartałów podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy
2017r. z kwoty 52.44 do kwoty 50.00 zł za 1q. Dodała, że traci moc uchwała nr
IX/162/2015 Rady gminy w Chojnicach z dnia 27 listopada 2015 r. W sprawie
obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
Członkowie połączonych Komisji do projektu uchwały uwag nie
zgłaszali. Został on zaopiniowany pozytywnie
- jednogłośnie–
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XVI/283/2016 sprawie ustalenia wysokości
stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
Projekt ww. uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Członkowie połączonych Komisji głosowali „za” projektem ww. uchwały
- jednogłośnieAd 11/ Podjęcie uchwały nr XVI/284/2016 w sprawie sprzedaży
przetargowej działki położonej w miejscowości Lichnowy.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Andrzej Brunka.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Członkowie połączonych Komisji głosowali „za” przyjęciem ww. uchwały.
- jednogłośnieAd 12/ Podjęcie uchwały nr XVI/285/2016 w sprawie sprzedaży
przetargowej działek położonych w miejscowości Lichnowy.
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Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Andrzej Brunka.
Wyjaśnił, iż przedmiotowy teren jest sprzedawany w celu powiększenia
sąsiednich nieruchomości. Mówimy tu o trybie bezprzetargowym, ponieważ nie
ma tam dostępu do drogi publicznej.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Członkowie połączonych Komisji głosowali „za” przyjęciem ww. uchwały.
- jednogłośnieAd 13/ Podjęcie uchwały nr XVI/286/2016 w sprawie utworzenia
samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie
Chojnice oraz nadania jej statutu.
Projekt ww. uchwały przedstawiła Pani Bernadeta Zimnicka.
Przedstawiła również uzasadnienie do tej uchwały następującej treści:
Gminny Zespół Oświaty został powołany uchwałą Rady Gminy w Chojnicach
nr XXVII/439/2002 z dnia 22.02.2002 r. w sprawie nadania statutu gminnej
jednostce organizacyjnej – „Gminnemu Zespołowi Oświaty w Chojnicach
oraz uchwalą Rady Gminy w Chojnicach nr IV/47/2007 z dnia 26.02.2007 r.
w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Gminnemu
Zespołowi Oświaty w Chojnicach. Uchwałą nr XXV/421/09 Rady Gminy
w Chojnicach z dniua29.06.2009 r. wprowadzono zmiany w statucie Gminnego
Zespołu Oświaty w Chojnicach.
1.Zmiana ustawy o samorządzie gminnym polegająca na wprowadzeniu ustawą
z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw do ustawy ustrojowej zasad i trybu powołania
samorządowych centrów usług wspólnych tzw. jednostek obsługujących
(art. 10a) i zmiana brzmienia art. 5 ust.9 w ustawie z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty ( z dniem 31 grudnia 2016 r. brak podstaw prawnych do
dalszego funkcjonowania Gminnego Zespołu Oświaty), a także zmiany
w ustawie o rachunkowości i w ustawie o finansach publicznych powodują
konieczność dostosowania zasad wykorzystywania przez GZO w Chojnicach
obowiązków jednostki obsługującej w zakresie zapewnienia wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej innych niektórych jednostek
organizacyjnych gminy.
2. Niniejsza uchwała określa jednostkę obsługującą (GZO) oraz jednostki
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objęte obsługą (jednostki obsługiwane) i jej zakres w określeniu do
poszczególnych jednostek (art. 10a ustawy o samorządzie gmi9nnym). Z uwagi
o na zmiany uchwały Rady Gminy w Chojnicach nr IV/47/2007 z dnia
26.02.2007 r. i nr XXV/421/09 z dnia 29.06.2009 r. uchwala się i nadaje nową
treść oraz statut. Zmiana ustawy z dnia 29września 194 r. o rachunkowości
(art.11 ust.2) dostosowała wprowadzenie centrów usług wspólnych oraz
dopuściła powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych w odniesieniu do
jednostek sektora finansów publicznych , innym jednostkom tego sektora na
zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XVI/287/2016 w sprawie zmiany adresu siedziby
Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
Wyżej wymieniony projekt uchwały przedstawiła Pani Stefania MajewskaKilkowska – Sekretarz Gminy. Poinformowała, że ulega zmianie treść § 3 pkt. 1
statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 r.
Obecną siedzibą GOK w Chojnicach jest miejscowość Chojnice ul. Kościerska
10/2.
Ad 15/ Doroczna informacja dla Rady Gminy o stanie realizacji
Strategii rozwoju gminy Chojnice.
Pani Beata Burda – poinformowała, że przedkładanie Radzie powyższej
Informacji wynika z zapisów rozdziału IX Strategii Rozwoju Gminy Chojnice
na lata 2014-2025, która stanowi załącznik do Uchwały Rady Gminy w
Chojnicach z dnia 30 czerwca 2016 r. nr XIV/242/2016 w sprawie aktualizacji
Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2014-2025. Rada Gminy nie
podejmuje uchwały w tym zakresie.
Ad III/ Sprawy bieżące.
1. Sprawy dot. Oświaty
Dyskusja na temat zapowiadanej Reformy Oświaty:
Pani Dyrektor Bernadeta Zimnicka - nawiązała do zapowiadanej przez Rząd
Reformy Oświatowej. Powiedziała, że z prezentowanych w mediach danych
wynika, iż około 55% społeczeństwa popiera likwidację Gimnazjów. Gmina nie
ma zatem innego wyjścia jak zająć się kształtowaniem docelowej sieci szkół.
Zgodnie ze wstępnymi analizami Gimnazjum w Sławęcinie ulegnie likwidacji.
Przestaną również istnieć Zespoły Szkół , które będą funkcjonowały jako Szkoły
Podstawowe.
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Wójt- zaproponował utworzyć Szkołę Podstawową w Ostrowitem z filią
w Sławęcinie.
W Ostrowitem zostałoby Przedszkole i „Zerówka” oraz klasy I-III
Natomiast w Sławęcinie klasy IV-VIII
Członkowie połączonych Komisji głosowali „za” przedstawioną koncepcją
zmian
-jednogłośnie Pani Dyrektor Zimnicka dodała, że prawdopodobnie do końca stycznia
musi być podjęta uchwała o utworzeniu nowej sieci placówek.
2. Sprawa dot. ufundowania tablicy pamiątkowej dla Państwa
Władysława i Reginy Mutter z Kłodawy. (Dawny Dyrektor Szkoły i jego
małżonka)
Pismo w wyżej wymienionej sprawie odczytał Pan Ryszard Kontek.
W tej sprawie jest bardzo duża determinacja rodziny.
Dyrektor Zimnicka – to są trudne sprawy, czasami wnioski są pisane pod
wpływem dużych emocji. Bywa, że nie wszyscy są zgodni, aby uhonorować
daną osobę. Ile ludzi, tyle spojrzeć na jej dokonania.
Proponowała, żeby w takich sprawach były stosowane rozwiązania
systemowe.
Pani Irena Dorawa – zgodziła się z Panią Dyrektor Zimnicką mówiąc, że
nawet wśród osób ze starszego pokolenia nie wszyscy są „za”
uhonorowaniem państwa Mutter. Jest nawet wiele osób przeciw. Szkoła do
tematu podchodzi bardzo ostrożnie.
Pan Robet Piesik – stwierdził, że nie zna tych osób, ale wniosek jest
bardzo obszerny i szczegółowo uzasadniony. Nie jest łatwo przygotować taki
wniosek.
Wójt zaproponował, żeby sprawę przedstawić na posiedzeniu rady
Sołeckiej i zebraniu Wiejskim.
Członkowie połączonych Komisji opowiedzieli się za takim
rozwiązaniem sprawy głosując za tym
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- jednogłośnie -
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