0r.0012.7..^f..2020
Protokół nr

/2020

z wspólnego posiedztMiia Komisji Rewizyjnej; Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Gospodarki Komunalnej
i Samorządów Wiejskich; Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki;
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Rady Gminy w Chojnicach
w dniu 23 czerwca 2020 r.
Ad. 1
Pani Radna (Przewodnicząca Komisji Rolnictwa. Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gosnodarc/eeo) powitała członków wszystkich komisji, gości i otworzyła współne
posiedzenie komisji stałyeh Rady Gminy w Chojnicach, które odbyło się w sałi konferencyjnej
Urzędu Gminy w Chojnicach z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas
COVID
Na podstawie łisty obecności stwierdzono ąuorum. Lista obecności radnych stanowi załącznik
do protokołu.

Obecni na nosicd/cniii c/lonkowic:
1) Danuta Łoboda

- przewodnicząca komisji

2) Józef Kolak

- członek

3) Iwona Orłowska

- członek

4) Stefan Gruźłiński

- członek

5) Jarosław Kurek

- członek

6) Paweł Wieczorek

- członek

7) Ludwika Pokojska

- członek

8) Zbigniew Nojman

- członek

9) Bożena Borowicka

- członek

łO) Tadeusz Wirkus

- członek

11)Robert Piesik

- członek

12) Jarosław Erbetowski

- członek

13) Sylwester Knyba

- członek

14) Zbigniew Drążkowski

- członek

Spoza komisji iidzinl w/ięli:
1) Zbigniew Szczepański

- Wójt Gminy Chojnice

2) Aleksandra Wojcieszyńska

- Skarbnik Gminy Chojnice

3) Ryszard Kontek

- Przewodniczący Rady Gminy

4) Andrzej B runka

- Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami

5) Zdzisław Stormann

- Dyrektor Wydziału Budownictwa i Planowania
Przestrzennego

6) Justyna Rząska - Dyrektor GOK
7) Krzysztof Syngierski - Pracownik GOK
8) Anita Sznajder - Dyrektor GZO
9) Maria Wierzbowska - Zastępca Dyrektora GOPS w Chojnicach
10) Arkadiusz Weder - Prezes GZGK Sp. Z o.o. w Chojnicach

Ad. 2
Pani Radna (Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska

Rozwoju

Gospodarczego) zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Omówienie materiałów na XVł sesję Rady Gminy w Chojnicach.
5. Wolne wnioski i zapytania - zakończenie.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przy 14 głosach za.

Ad. 3
Protokół z poprzedniego posiedzenia komi.sji został przyjęty przy 14 glosach za.

Ad. 4

Radna Danuta Łoboda (Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Rozwoju Gospodarczego) poprosiła dyrektorów o przedstawienie materiałów na XVI sesję Rady
Gminy w Chojnicach.
Jako pierwsza głos zabrała Maria Wierzbowska Z-ca Dyrektora GOPS w Chojnicach przedstawiając
komisji sprawozdanie z reciUzadi w 2019 r. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2016-2020 (dalej jako Proaram). który
został przyjęty Uchwalą Nr IX/I66/2015 Rady Gminy m' Chojnicach z 27 listopada 2015 r. oraz
zmieniony Uchwałą Nr IH/I5/20IH Rady Gminy w Chojnicach z 20 grudnia 20IH r.
Stosownie do zapisów art. 6 ust. 2 pkt ł ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie
gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: opracowanie i realizacja gminnego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Wspomniany
Program został przyjęty w gminie Chojnice, uchwałą nr 1X/166/2015 Rady Gminy w Chojnicach z 27
listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2016-2020. Na podstawie § 2 ww. uchwały nr
lX/166/20ł5 Rady Gminy w Chojnicach z 27 listopada 2015 r., Wójt Gminy Chojnice został
zobowiązany do składania Radzie Gminy w Chojnicach corocznej informacji z realizacji Programu
- załącznik nr 2.
Do sprawozdania nie wniesiono uwap.
Zgodnie z planem Pracy Rady jest przedstawienie Informacji oferty kulturalnej, sportowej
i turystycznej na sezon letni, dlatego też poproszono Dyrektor GOK-u o przedstawienie oferty na sezon
letni. Dyrektor GOK Justyna Rząska wraz z pracownikiem Krzysztofem Syngierskim przedstawili
projekty mające zostać realizowane w placówkach GOK-u oraz imprezy i zawody aportowe - załącznik
nr 3.
Do przedstawionej informacji nie wniesiono uwag.
Do projektu uchwały nr XVI/272/2020 Rady Gminy w Chojnicach z 2020 r. w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chojnice na rok szkolny 2020/2021 oraz
uchwały nr XVI/273/2020 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Chojnice
ustosunkowała się Dyrektor GZO Anita Sznajder.
Zgodnie z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r.
poz. 910), rada gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały, średniej ceny
jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa

w gminie. Dlatego też po przeanalizowaniu cen paliwa na rynku paliwowym w Chojnicach
ustalono ceny paliwa jak podano w projekcie uchwały.
Uchwala nr XVI/273/2020 w' spraw ie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowych dla podmiotów prowadzłjcych żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy
Chojnice.
Pani Dyrektor uzasadniając zasadność podjęcia powyższej uchwały przytoczyła art. 60 ust. 1
ustawy z dnia 4 łutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do łat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz.
326 ze zm.) podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy
lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1,
mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego
opiekuna dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja,
określa rada gminy w drodze uchwały (art. 60 ust. 2 ustawy). Natomiast w myśl art. 60 ust. 3
ustawy w uchwale, o której mowa w ust. 2, może zostać określone, że dotacja, o której mowa
w ust. 1, może zostać przyznana również na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy niż
gmina przyznająca dotację.
Wobec powyższego stanu prawnego oraz zamiaru Gminy Chojnice objęcia dotowaniem dzieci
zamieszkałych na terenie innych gmin, po uprzednim zawarciu porozumienia w sprawie zasad
finansowania opieki zapewnianej

w żłobku

lub klubie dziecięcym, zasadnym jest

wprowadzenie zmiany w obowiązującej uchwale
Do projektu—uchwały nr XVI/274/2020 w sprawie : zaliczenia drós do katcfiorii dró^
publicznych- sminnych ustosunkował się\
Dyrektor Z. Stormann poinformował, że na XVI sesję Rady Gminy w Chojnicach, Wydział
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej proponuje projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg
do kategorii dróg publicznych - gminnych. Zaliczenie przedmiotowych dróg wewnętrznych do
kategorii dróg gminnych jest związane ze zbliżającym się zakończeniem budow>' II etapu dróg
osiedlowych na osiedlu mieszkaniowym w Chojniczkach obejmującym budowę dróg o
nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,00 i 5,50 m. Przedmiotowe drogi spełniają
warunki techniczne dła dróg gminnych, okreśłone w rozporządzeniu Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technieznych. Jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie( t.j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 124 z pózn. zm).
Do projektu uchwały nr XVI/275/2020 ir sprawie : nadania nazwy ulicy w miejscowości
Sworncaacic ustosunkował się: Dyrektor Z. Stormann poinformował, że w związku
z koniecznością nadania numeracji porządkowej nieruchomości dla nowego budynku
w m. Swornegacie, zaistniała konieczność nadania nazwy ulicy dla drogi oznaczonej nr
geodezyjnym 24/1 obr. Swornegacie na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzozową do granicy
działek ozn. nr geod.. 286 i 228/2 obr. Swornegacie. Nazwa ulicy "Jałowcowa" została
zaproponowana przez Radę Sołecką Sołectwa Swornegacie .

Do projektu uchwały nr XVI/276/2020 w sprawie przekazania do zaopiniowania

omanowi

resulacyjnetnu resulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Chojnice, ustosunkował się: Prezes GZ(j!K Sn. z o.o. w Chojnicach Arkadiusz Weder, który
przytoczył art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) rada gminy,
na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków
opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
Mając na uwadze powyższe, przyjęcie przedmiotowej uchwały wraz z regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy jest konieczne i uzasadnione.
Do projektu uchwały nr XVI/277/2020 vi’ sprawie zawarcia porozumienia międzyyminneso
dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania poleyaiciceyo na wyznaczaniu
obszaru i uranie aylomeracji. ustosunkował się: Dyrektor A. Hruiika powiedział, że
w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, na
podstawie uchwały Nr 841/XXXVI11/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
31.03.2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Chojnice i wyznaczenia
aglomeracji Chojnice została wyznaczona aglomeracja w skład, której wchodzi Gmina Miejska
Chojnice oraz Gmina Chojnice. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z dniem
1 stycznia 2018 r. kompetencje w zakresie wyznaczania aglomeracji przejęły samorządy
gminne. Zgodnie z art. 87 ust. ł przywołanej ustawy aglomerację wyznacza się w drodze
uchwały rady gminy. Jeżeli aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwóch lub więcej

gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej
liczbie mieszkańców (art 87 ust.) w celu wyznaczenia aglomeracji, zainteresowane gminy
zawierają porozumienie (art. 87 ust.3). Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne powyższa
uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego zachowuje moc obowiązywania do dnia 31
grudnia 2020 r. Szczegółowe zasady współdziałania zostaną określone w drodze porozumienia
pomiędzy zainteresowanymi jednostki samorządowymi.

Do projektu uchwały nr XVI/278/ 2020 m' spranie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie
nieruchomości polozonei w obrębie ewidencyjnym Nieżychowice - Dyrektor uzasadnił, że na
podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być
przedmiotem obrotu, m.in. mogą być przedmiotem oddania w dzierżawę. Do właściwości rady
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy m.in. wydzierżawiania
nieruchomości, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
Do projektu uchwały nr XVI/279/2020 w sprawie wyrażenia znody na sprzedaż nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa ustosunkował się Dyrektor A. Brunka.
Powiedział, że na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy dotyczących m.in. zasad zbywania nieruchomości, o ile
ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Ponieważ Rada Gminy w Chojnicach nie podjęła
uchwały określającej zasady zbywania nieruchomości, każde zbycie nieruchomości wymaga
podjęcia przez radę stosownej uchwały. Zbycia nieruchomości będącej przedmiotem uchwały
dokonuje się w celu realizacji zadań budżetowych gminy
Do projektu uchwały nr XVI/280/2020 ir sprawie wyrażenja znocły na sprzedaż łokału
mleszkałneao

położonego w obrębie ewidencyjnym Lotvń - Dyrektor A, Brunka

poinformował, że na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach majątkowych gminy dotyczących m.in. zasad zbywania nieruchomości, o ile
ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Ponieważ Rada Gminy w Chojnicach nie podjęła
uchwały określającej zasady zbywania nieruchomości, każde zbycie nieruchomości wymaga
podjęcia przez radę stosownej uchwały. Zbycia nieruchomości będącej przedmiotem uchwały
dokonuje się w celu realizacji zadań budżetowych gminy.

Do projektu uchwały nr XVI/2H1/2020 u- sprcmie zmian w budżecie sminy na 2020 rok
ustosunkowała się: Skarbnik A. Woicies/yńska omówiła szczegółowo projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok oraz powiedziała, że uzasadnienie do projektu
uchwały wprowadza się do budżetu na 2020 rok zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr
FBł.3ł ł ł.68.2020.BW z dnia 8 czerwca 2020 r. 105.000.- zł wprowadza się w dz. 801 rozdz.
80101 z przeznaczeniem na projekt pn. „Cyfrowa Szkoła” w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej

nr

1

„Powszechny

dostęp

do

szybkiego

internetu”

działania

1,1:

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwość dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach”. W dziale 851 rozdz. 85154 § 4210 zwiększono plan o kwotę
2.466,- zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2019 roku w ramach działania rozwiązywania
problemów alkoholowych. Na remont zabytków przeznacza się kwotę 100.000,- zł. W dziale
630 - Turystyka zweryfikowano plan dochodów i wydatków z podziałem na symbole „7” środki z Unii Europejskiej i „9” - środki z budżetu państwa. Pozostałe zmiany dotyczą
przeniesienia planu wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami
zgodnie z klasyfikacją budżetową.
Członek komisji Zbigniew Drą/.kowski zadał pytanie dot. kosztów remontu Domu Kultury
w Ogorzelinach. Skąd taka wysoka kwota na remont? Do tego pytania ustosunkowała się
Justyna Rządka Dyrektor GOK, która powołała się na kosztorys budowlańca inż.
Kuliszewskiego oraz na wniosek sołtysa Sołectwa Ogorzeliny, który zgłosił konieczność
malowania i cyklinowania Domu Kultury. Pani Dyrektor została poproszona o wyjaśnienie
także w sprawie kwoty na remont dachu w Świetlicy wiejskiej w Czartołomiu. Dyrektor
wyjaśniła, że przy remoncie dachu zostanie również docieplony strop. Pani Rząska
poinformował, że kosztorysy budowlane w każdej chwili może przedłożyć a niewykorzystane
środki finansowe zostaną zwrócone.

Do projektu uchwały nr XVI/2H2/2()2() w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/188/2019 Rady
Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawne przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Chojnice ustosunkowała się: Skarbnik A. Wojcicszyńska poinformowała,
że § 1. w uchwale nr Xll/188/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice dokonano zmian:
a) zmienić treść Załącznika Nr 1 składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości
informacyjne i kontrolne i nadać mu brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały,

b) zmienić treść załącznika Nr 2 - wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć i nadać
mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Załączniki do uchwały członkowie komisji mieli do wglądu w materiałach z projektami uchwał
na najbliższą sesję.
Do projektu uchwały nr XVI/283/2020 w sprawie wyrażenia zsody na ustanowienie zastawu
rejestrowego na udziałach Gminy Chojnice w Zakładzie Zasospodarowania Odpadów Nowy
Dwór Sp. z 0.0. w Nowym Dworze jako zaheznieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz te20
Zakładu ustosunkowała się: Skarbnik A. Wojcics/yńska powiedziała, że w związku
z realizacją przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z 0.0. z siedzibą
w Nowym Dworze Projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy
Dwór Sp. z 0.0., zachodzi konieczność zabezpieczenia wykonania umowy na zabezpieczenie
kwoty dofinansowania 53.272.280,27 zł. Jedną z form zabezpieczenia wymaganego przez
NFOSiGW w Warszawie jest zastaw rejestrowy na całości udziałów Gminy Chojnice
w kapitale zakładowym Spółki.

Więcej zapytań i uwav do materiałem sesvinvcłi nie zgłoszono.

Radna Danuta ł.ohoda (Przewodnicząca Komisji Rolnictwa. Ochrony Środowiska
i Rozwoiu (lospodarczcgo) podziękowała członkom komisji za udział w posiedzeniu i wobec
zrealizowania porządku zakończyła obrady.

Protokoł

mgr Justu ia Dziamecka

Przewodniczyła:

Danuta Łoboda

