BR.0012.5.3.2021 JD

Protokół nr 3/2021
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej; Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Rozwoju Gospodarczego; Komisji Gospodarki Komunalnej i Samorzłjdów Wiejskich; Komisji
Oświaty. Kultury. Sportu i Turystyki; Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy
w Chojnicach w dniach 18 maja 2021 r.
Ad.l
Pani Radna Danuta Łoboda (Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Rozwoju Gospodarczego) powitała członków wszystkich komisji, gości i otworzyła wspólne
posiedzenie komisji stałych Rady Gminy w Chojnicach, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Chojnicach z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas C0V1D.
Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum. Listy obecności radnych stanowią załączniki
do protokołu.
Obecni na posiedzeniu członkowie: zsiodnie z załączona lista obecności.
Spoza komisji udział wzięli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zbigniew Szczepański - Wójt Gminy Chojnice
Aleksandra Wojcieszyńska - Skarbnik Gminy Chojnice
Lucyna Zawiszewska - Sekretarz Gminy Chojnice
Jan Kowalski - Dyrektor Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice
Ryszard Kontek - Przewodniczący Rady Gminy
Iwona Lewandowska - Zastępca Skarbnika Gminy
Ireneusz Kierszk - Inspektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami
8) Zdzisław Stormann - Dyrektor Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
9) Piotr Wulczyński - Inspektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami

Ad. 2
Pani Radna (Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 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 XXIV sesję Rady Gminy w Chojnicach.

5.

Wolne wnioski i zapytania - zakończenie.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przy 15 glosach za.
Ad. 3
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty przy 15 głosach za.
Ad. 4
Pani Radna Danuta Łoboda (Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Rozwoju Gospodarczego) poprosiła dyrektorów oraz pracowników o przedstawienie materiałów na
XXIV sesję Rady Gminy w Chojnicach.
Jako pierwszy głos zabrał Jan Kowalski - Dyrektor SPPW Gminy Chojnice przedstawiając
Sprawozdanie finansowe Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice, które
podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego
(art. 53 ust. 1 o rachunkowości) oraz FUNKCJONOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE
GMINY CHOJNICE
Informacja z działalności Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy ChojniceW 2020 r. ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczyliśmy usługi medyczne
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz hospicjum domowego i poradni paliatywnej.
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są porady lekarskie, porady z zakresu
pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowo-rodzinnego oraz medycyny szkolnej. W ramach hospicjum
domowego i poradni medycyny paliatywnej obejmujemy opieką osoby wymagające wsparcia
w chorobie terminalnej.
Usługi są świadczone w Poradni Centralnej oraz w Ośrodkach Zdrowia i Punktach Lekarskich.
Poradnia Centralna w Chojnicach czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00.
Placówki w terenie: Wiejski Ośrodek Zdrowia Charzykowy, Ogorzeliny, Silno oraz Punkt Lekarski
Lichnowy, Nowa Cerkiew, Swornegacie - są czynne zgodnie z harmonogramem.
Ze względu na epidemię koronawirusa część świadczeń odbywała się w systemie teleporad.
Zawieszona została też praca przychodni w soboty.
W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2020 otrzymaliśmy środki
w wysokości 5.940.512,52 zł. Poza tym pozyskujemy środki finansowe z tytułu odsetek od
zgromadzonych wkładów na rachunkach bankowych, za świadczone usługi medyczne (szczepienia,
diagnostyka laboratoryjna i badania USG) oraz czynsz za wynajmowane gabinety, które jednak w ub.
roku z powodu pandemii były znacznie niższe niż w latach wcześniejszych. Zestawienie środków
finansowych oraz ich wykorzystanie przedstawiają załączniki nr 2- arkusz 1,2 3
Wysokość stawki kapitacyjnej, wg której naliczane są środki za świadczenia zdrowotne
przedstawia załącznik nr 1.

Stawka kapitacyjna w ciągu roku ulegała zmianie, wyższa stawka była za wystawianie eskierowań, a od kwietnia zmieniła się stawka za opiekę nad pacjentami z chorobami przewlekłymi.
Ponadto za pracę w warunkach pandemii Narodowy Fundusz Zdrowia dodaje kwotę stanowiącą 3%
wartości wszystkich wykonanych świadczeń oraz dodatkowo za porady na rzecz pacjentów z dodatnim
wynikiem testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2
W ramach kontraktu w 2020 r. w podstawowej opiece zdrowotnej udzieliliśmy ponad 70 tys.
porad lekarskich.
W poradni medycyny paliatywnej wykonaliśmy 1009 porad, zaś w ramach hospicjum
domowego zabezpieczyliśmy 8144 osobodni.
Nieprzerwanie od 2008 roku prowadzimy program zdrowotny w zakresie chorób układu
krążenia, załącznik nr 3 - arkusz 1,2 Przychodnia kładzie duży nacisk na badania profilaktyczne i dlatego
w ramach naszej bieżącej działalności prowadzimy badania, takie jak poziom cukru, spirometria, holter
EKG oraz profilaktyka raka sutka (onkolog oraz badanie USG), a także badania diagnostyczne dla nowo
zapisanych pacjentów. Prowadziliśmy również szczepienia profilaktyczne p. grypie i pneumokokom.
Z powodu pandemii również ta działalność została znaczne ograniczona, np. zawiesiliśmy
porady w zakresie profilaktyki raka sutka.
Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, aby zapewnić pacjentom możliwość udziału
w programach profilaktycznych finansowanych ze środków UE. W 2020 roku realizowaliśmy program
edukacyjny w zakresie profilaktyki raka jelita grubego oraz zapewniamy możliwość udziału
w programie przeciwdziałania chorobom naczyń mózgowych..
Nieustannie opracowujemy programy edukacyjne oraz plany opieki nad pacjentami
z chorobami przewlekłymi. Chcemy, aby nasze działania osiągały coraz to wyższe standardy
jakościowe, aby pacjenci w obecnym trudnym okresie czuli się otoczeni dobrą opieką medyczną.
Wielkim wyzwaniem dla nas było zorganizowanie szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov2.
Na dzień 20 kwietnia dwiema dawkami zaszczepionych zostało 920 pacjentów, a 1010 otrzymało
pierwszą dawkę.
Rodzaj i ilość szczepionek, które otrzymujemy uzależnione są od działań Ministerstwa Zdrowia,
ale fakt, że zorganizowaliśmy szczepienia w wszystkich naszych jednostkach organizacyjnych, stawia
nas w dość korzystnej sytuacji. Punkty szczepień czynne są również w soboty, a w miarę potrzeb
będziemy też pracować w święta.
Dużym zainteresowaniem cieszy się edukacja dla kobiet ciężarnych, prowadzona przez położną
środowiskowo-rodzinną. W 2020 roku z edukacji skorzystało 251 pacjentek, zrealizowano 1289 .wizyt.
Świadczenia w naszej Przychodni realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę lekarską
i pielęgniarską. Strukturę zatrudnienia i wynagrodzenia przedstawia załącznik nr 4 - art. 1,2.
Ważnym zadaniem dla Przychodni jest nieustający rozwój oraz dostosowywanie użytkowanych
obiektów do najnowszych trendów.
Wszystkie nasze placówki są na bieżąco modernizowane., np. w ub. roku przeprowadziliśmy
remont ośrodka w Lichnowach, kosztem ok. 90 tys. zł.

Dzięki funkcjonującemu systemowi informatycznemu pacjenci korzystają z e-rejestracji,
otrzymują e-recepty oraz e-skierowania. Ponadto mają dostęp do materiałów edukacyjnych
i informacyjnych. Dyrektor zaprezentował także prezentację dot. funkcjonowania przychodni załącznik do protokołu.
Po szczegółowym
XV/411/2021

omówieniu w/w materiałów przedstawiono

Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021r.

projekt uchwały
w

sprawie

nr

przyjęcia

sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za
2020 rok. Sprawozdanie finansowe Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy
Chojnice podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż sześć miesięcy od dnia
bilansowego (art. 53 ust. 1 o rachunkowości).

Następnie głos zabrała Pani Skarbnik Gminy w sprawie omówienia wykonania budżetu Gminy
Chojnice za 2020 rok m.in. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojnice za
2020 rok, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie ww. sprawozdania,
rozpatrzenia sprawozdania finansowego, rozpatrzenia informacji o stanie mienia gminy, wniosek
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. Poinformowała również o wprowadzeniu
Zarządzeniem nr F//84/2021 Wójta Gminy Chojnice autopoprawek do projektu uchwał w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2021 rok oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/340/2020 Rady Gminy
w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chojnice. Następnie Pani Aleksandra Wojcieszyńska przedstawiła 7 projektów uchwał.
Uchwała nr XXlV/404/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego Gminy Chojnice za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2020 rok uzasadniając że zgodnie z postanowieniami art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 202 Ir., poz. 305) organ stanowiący w terminie do dnia
30 czerwca roku następując po roku budżetowym rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Uchwała nr XXlV/405/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202 Ir. w sprawie absolutorium
dla Wójta z tytułu wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2020 rok. Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, po rozpatrzeniu stanowiska Komisji Rewizyjnej,
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020, sprawozdania finansowego Gminy Chojnice za rok
2020, informacji o stanie mienia komunalnego oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku, Rada Gminy jest obowiązana do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta.
Komisja Rewizyjna wnioskowała do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi absolutorium z wykonania
budżetu za 2020 rok, stąd treść uchwały odpowiada treści wniosku. Mając powyższe na uwadze,
podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.
Uchwała nr XXłV/406/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir.

w sprawie zmian

w budżecie gminy na 2021 rok. Zmiany wprowadza się do budżetu Gminy Chojnice na 2021 rok

zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr WI-VII.805.3.2020.MB z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
decyzją Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.23.1.2021 .BW z dnia 16 marca 2021 r.
120.000,- zł przeznacza się na zakup ratowniczej łodzi motorowej dla Chojnickiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Charzykowach .
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych między działami i rozdziałami
zgodnie z klasyfikacją budżetową.
Uchwała nr XXlV/407/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXl/340/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice.
Uchwała nr XXlV/408/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir. w sprawie wyrażenia
woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale Zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. J. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póżn. zm.) w uchwale budżetowej
Gminy Chojnice na 2021 rok w dz. OlOrozdz. 01010 § 6030 zaplanowano kwotę 290.000,- zł na
wniesienie wkładów do Spółki GZGK Chojnice w celu prowadzenia inwestycji w Gminie Chojnice.
Uchwała nr XXlV/409/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kęsowo. Zgodnie z art. 220 ustawy o finansach
publicznych z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym Jednostkom
samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.
Uchwała nr XXlV/410/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji
projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2623G Kłodawa - Jeziorki.
Zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego może
być udzielona innym Jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej.
Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1 Jest umowa.
Następnie

wypowiedział

się

Inspektor

Wydziału

Rolnictwa,

Środowiska

i

Gospodarki

Nieruchomościami w sprawie projektu uchwały nr XXIV/415/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
20 maja 202Ir. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy
Chojnice w roku 2021. Uzasadniając celowość podjęcia uchwały na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. J. Dz.U. z 2021 r. poz. 624) rada gminy określa, w drodze
uchwały, będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy, który
obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy.
Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W wyznaczonym
terminie od 13.012021 r. do 08.02.2021 r. nie wniesiono żadnych uwag i propozycji zmian do projektu
uchwały. Zgodnie z art. 37 ust. 12 ustawy Prawo wodne, projekt uchwały wraz z wnioskami
i wymaganymi dokumentami został przekazany do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód.

właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu. Projekt uchwały został zaopiniowany przez ww. podmioty pozytywnie. Mając powyższe
na uwadze wywołanie i podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Uchwała nr XXIV/418/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir. w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice. Podjęcie uchwały ma na celu
dostosowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojnice, będącego aktem
prawa miejscowego, do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz między innymi uporządkowaniem częstotliwości wywozy nieczystości ciekłych
z nieruchomości. Następnie uchwały dot. nieruchomości omówione zostały przez Inspektora Wydziału
RŚiGN Piotra Wulczyńskiego.
Uchwała nr XXIV/4I2/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021r. w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lichnowy.
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 nabywania nieruchomości, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
Ponieważ

Rada Gminy

w Chojnicach

nie podjęła uchwały

określającej zasady

nabywania

nieruchomości, każde nabycie nieruchomości wymaga podjęcia przez radę stosownej uchwały.
Nabycie nieruchomości będącej przedmiotem uchwały dokonuje się w celu realizacji zadań własnych
gminy.
Uchwała nr XXIV/413/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021r. w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Swomegacie. 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 nabywania nieruchomości, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
Ponieważ

Rada Gminy

w Chojnicach

nie podjęła uchwały

określającej zasady

nabywania

nieruchomości, każde nabycie nieruchomości wymaga podjęcia przez radę stosownej uchwały.
Nabycie nieruchomości będącej przedmiotem uchwały dokonuje się w celu realizacji zadań własnych
gminy.
Uchwała nr XXlV/414/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir. w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zbeniny. 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 nabywania i zbywania nieruchomości, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
Ponieważ Rada Gminy w Chojnicach nie podjęła uchwały określającej zasady nabywania i zbywania
nieruchomości, każde nabycie i zbycie nieruchomości wymaga podjęcia przez radę stosownej uchwały.
Zamiany nieruchomości (nabycia i zbycia nieruchomości) będących przedmiotem uchwały dokonuje
się w celu realizacji zadań budżetowych gminy.

Kolejnym punktem było omówienie Raportu o stanie Gminy Chojnice za 2020 rok. Podsumowanie
Raportu o stanie Gminy Chojnice za 2020 rok przestawiła Sekretarz Gminy Chojnice - załącznik do
protokołu.
Kolejnym punktem było omówienie projektów uchwał wydziału BM, które omówił Dyrektor Zdzisław
Stormann. Uchwała nr XXIV/416/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 202Ir. w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
w miejscowości Charzykowy, obręb Charzykowy, gm. Chojnice. Decyzja o przystąpieniu do
opracowania przedmiotowego planu podjęta została przez władze gminy w związku z zamiarem
wprowadzenia zabudowy wielorodzinnej oraz zmianę przeznaczenia części terenu.
Zgodnie

z art. 14 ust. 5 ustawy

z dnia

27 marca

2003 r.

o planowaniu

i zagospodarowaniu

przestrzennym. Wójt Gminy Chojnice uznał za zasadne przystąpienie do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości

Charzykowy, obręb

Charzykowy z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, usługi,
zieleń i komunikację. W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
Uchwała nr XXIV/417/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Swornegacie. Konieczność nadania nazwy prywatnej drodze wewnętrznej ozn.
numerem geod. 473/8 obr. Swornegacie wynika z potrzeby przypisania numerów porządkowych dla
nieruchomości, które komunikuje przedmiotowa droga.

Rada Gminy w Chojnicach może nadać

w drodze uchwały nazwę "ul. Strumykowa" dla prywatnej drogi wewnętrznej z uwagi na uzyskaną
zgodę jej właściciela.
Dyrektor Wydziału BM przedstawił Informację na temat zimowego utrzymania dróg w roku 2020
(Sezon 2020/2021).

Chojnice, 28.04.2021

WÓJT GMINY
CHOJNICE

Rada Gminy w Chojnicach

BM.7013.5.2021

Informacja dot. zimowego utrzymania dróg w roku 2020
(Sezon 2020/2021)

Sezon zimowy 2020/2021 różnił się zasadniczo od
większej częstotliwości i

intensywności

lat minionych pod względem dużo

opadów śniegu oraz otrzymujących się ujemnych

temperatur cyklu dobowym.
Wypracowany od lat system zimowego utrzymania dróg, polegający na odśnieżaniu i
uszorstnianiu głównych traktów przez firmę specjalistyczną (Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM”
Klawkowo Sp. z o.o. Sp. k.) oraz utrzymania dróg gminnych wewnętrznych i śródpolnych przez
sołectwa, zasadniczo sprawdził się i nie wygenerował wysokich kosztów w relacji do warunków
jakie panowały w sezonie zimowym.
Koszty poniesione z budżetu gminy w ramach umowy z Zakładem Oczyszczania Miasta
„ZOM" Klawkowo Sp. z o. o. Sp. k wyniosły ; 106 313,06 zl brutto (mechaniczne odśnieżanie i
mechaniczne posypywanie środków uszorstniających jezdnie)
Koszty poniesione w ramach środków sołeckich wyniosły ; 125 748,89 zl- dot. usług
odśnieżania zlecanych rożnym podmiotom zewnętrznym; 54 499,26 zl - koszty zakupu paliwa,
piasku, skrzyń na piasek itp.).
Ogólnie wydatkowano kwotę 286 561,21 zl brutto na zimowe utrzymanie dróg gminnych
na terenie gminy Chojnice.
I lin, Wót

Goun>
tormann

STTOl
. ,iJ8ł O^**^'*'

Następnym punktem było przedstawienie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy
Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku „O działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie” w roku 2020 oraz
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Doroczna informacja dla Rady Gminy o stanie Realizacji Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2025
(za rok 2020). Radni zapoznali się materiałami - (załączniki do protokołu) i nie wnieśli uwag.
Ponadto omówiono materiały;
1.

Doroczna informacja dla Rady Gminy o stanie Realizacji Strategii Rozwoju Gminy na lata
2014-2025 (za rok 2020).

2.

Sprawozdanie

z realizacji

Programu

Współpracy Gminy Chojnice z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku „O działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie” w roku 2020.
3.

Informacja na temat oceny zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.

4.

Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2016-2020 (dalej jako Program), który
został przyjęty Uchwałą Nr IX/166/20ł5 Rady Gminy w Chojnicach z 27 listopada 2015 r. oraz
zmieniony Uchwałą Nr III/l 5/2018 Rady Gminy w Chojnicach z 20 grudnia 2018 r.
Punkt IX. - SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU*
1. Zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Chojnice przez realizację
i doskonalenie działań realizowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty”
wskaźnik: liczba rodzin, w których zamknięto procedurę „Niebieskie Karty”
- wartość wskaźnika: 106 (w okresie sprawozdawczym daną rodzinę wskazuje się tylko raz, bez względu
na to ile razy zamknięto w niej procedurę, dlatego suma wszystkich zakończonych procedur jest
większa);
W 2020 r. podjęto decyzję o zakończeniu realizacji procedury „Niebieskie Karty” w 30 rodzinach,
w tym w 25 ze względu na ustanie przemocy w rodzinie i uzyskanie uzasadnionego przypuszczenia
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu
pomocy (w 2019 r. procedura została zakończona w 27 rodzinach, w tym w 24 ze względu na ustanie
przemocy, w 2018 r. procedura została zakończona w 28 rodzinach, w tym w 25 ze względu na ustanie
przemocy, z kolei w 2017 r. procedura została zakończona w 14 rodzinach, w tym w 13 ze względu na
ustanie przemocy, natomiast w 2016 r. procedura została zakończona w 30 rodzinach, w tym w 28 ze
względu na ustanie przemocy).
wskaźnik: liczba rodzin, w których procedura została ponownie wszczęta
- wartość wskaźnika: 19 (w okresie sprawozdawczym daną rodzinę wskazuje się tylko raz, bez względu
na to ile razy wszczęto wobec niej procedurę, dlatego suma wszystkich wszczętych procedur jest
większa);
W 2020 r. 9 procedur zostało wszczętych ponownie w tej samej rodzinie. W 2019 r. 5 procedur zostało
wszczętych ponownie w tej samej rodzinie, w 2018 r. - 4 procedury, z kolei w 2017 r. ponownie w tej
samej rodzinie zostało wszczętych 5 procedur. W 2016 r. żadna procedura nie została wszczęta
ponownie w tej samej rodzinie.
2. Zwiększenie liczby osób na terenie gminy Chojnice, które posiadają wiedzę o zjawisku przemocy
w rodzinie i skutecznych sposobach zapobiegania temu zjawisku
wskaźnik: liczba osób uczestniczących w szkoleniach
- wartość wskaźnika; 30;
W 2016 r. w szkoleniach uczestniczyło 13 osób. W 2017 r. nie została przeszkolona żadna nowa osoba.
W 2018 r. przeszkolonych zostało 10 nowych osób - pedagodzy z gminnych szkół. Z kolei w 2019 r.
przeszkolonych zostało 7 nowych osób, w tym policjanci dzielnicowi z Rewiru Dzielnicowych
w Charzykowach, pracownik socjalny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach oraz
nowy członek Zespołu łnterdyscyplinarnego. W 2020 r. nie została przeszkolona żadna nowa osoba.
* Punkt IX. Programu - SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU, w sprawozdaniu
z realizacji Programu (składanym corocznie Radzie Gminy), jest przedstawiany kumulacyjnie od
początku realizacji Programu, tj. od 2016 r. Natomiast druga część sprawozdania - Zadania, działania,
wskaźniki z realizacji działania oraz wartość wskaźników, odnoszą się tylko do jednego roku.
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Zadania, działania, wskaźniki realizacji działania oraz wartość wskaźników za 2020 r. - wydatkowana
kwota 3 394,00 zł
Cel szczegółowy:
1. Integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zadanie I; Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
Działanie: Gromadzenie dokumentacji z realizacji procedury „Niebieskie Karty”
wskaźnik: Liczba prowadzonych procedur:
- wartość wskaźnika: 44;
Działanie: Analiza danych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie na podstawie dokumentacji
procedury „Niebieskie Karty” oraz informacji gromadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny
wskaźnik: Liczba raportów na temat zjawiska przemocy w rodzinie przedstawianych na posiedzeniach
Zespołu Interdyscyplinarnego:
- wartość wskaźnika: 1;
wskaźnik: Liczba sporządzanych sprawozdań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- wartość wskaźnika: 7 (sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres I.-XII.2019 r„ sprawozdanie jednorazowe - karta monitoringu
zjawiska przemocy w rodzinie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz karta monitoringu zjawiska
przemocy w rodzinie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.. Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa
2020 r., rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa mających siedzibę na obszarze województwa
pomorskiego, udzielanie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w czasie stanu
epidemii wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, sprawozdanie
z realizacji w 2019 r. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2016-2020, sporządzane dla Rady Gminy w Chojnicach).
Zadanie 2: Podejmowanie działań profilaktycznych w środowisku lokalnym
Działanie: Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (broszur, ulotek, plakatów itp.) dotyczących
zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności
wskaźnik: Liczba mieszkańców, którym przekazano materiały edukacyjne:
- wartość wskaźnika: 450 (w okresie od 03.02.2020 r. do 13.02.2020 r. odbyły się na terenie gminy
Chojnice 34 wiejskie zebrania informacyjno-sprawozdawczo-wyborcze. Łącznie w zebraniach wzięło
udział 1355 mieszkańców. W trakcie zebrań wiejskich wśród mieszkańców rozpowszechniana była
ulotka przygotowana w ramach konkursu plastycznego pt. „Jak chronić rodzinę przed wirusem
przemocy?”, zorganizowanego przez Zespół w 2019 r., do której dołączona została informacja na temat
lokalnych instytucji/organizacji udzielających pomocy (wykaz instytucji pomocowych został
przygotowany przez Zespół). Ww. materiały zostały rozdane w ilości 450 sztuk. Celem
rozpowszechniania materiałów była edukacja mieszkańców gminy Chojnice. Informacje
z przeprowadzonych działań zostały odnotowane w protokołach z zebrań);
Działanie: Rozpowszechnianie infonnacji o instytucjach, osobach i możliwościach skorzystania
z pomocy w środowisku lokalnym
wskaźnik: Strona internetowa z aktualną informacją zamieszczaną w części B formularza „Niebieskie
Karty”:
- wartość wskaźnika: 1;
wskaźnik: Umieszczanie w BIP aktualnych informacji dotyczących Zespołu Interdyscyplinarnego:
- wartość wskaźnika: 1 (w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Chojnice zostały zamieszczone:
uchwała Rady Gminy w Chojnicach w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania, uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015,
uchwała w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2016-2020, uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy
Chojnice na lata 2016-2020, uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji ww. Programów za
lata 2013-2019, uchwała w sprawie likwidacji Schroniska dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy
Chojnice, uchwała w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach na uchwałę w sprawie trybu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Chojnice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, a także
zarządzenia Wójta Gminy Chojnice dotyczące powołania i składu Zespołu).
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Działanie: Propagowanie pozytywnych zachowań wśród dzieci oraz postaw rodzicielskich,
promujących przeciwstawianie się przemocy w rodzinie i odpowiednich wzorców życia rodzinnego,
wyrażanie dezaprobaty wobec przemocy w rodzinie
wskaźnik: Zorganizowanie konkursu plastycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla
dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Chojnice i/lub dzieci biorących udział w zajęciach w
gminnych świetlicach:
— wartość wskaźnika: 1 (w ramach konkursu plastycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie pt. „Jak chronić rodzinę przed wirusem przemocy? - druga edycja 2020 r.” do Zespołu
wpłynęło 38 prac. Prace wpłynęły z sześciu szkół podstawowych z terenu gminy Chojnice - ze Szkoły
Podstawowej w Nowej Cerkwi (1 praca), Kłodawie (2 prace), Ogorzelinach (9 prac), Nieżychowicach
(8 prac), Pawłowie (8 prac). Silnie (10 prac). Zwycięskie prace konkursowe zostały przekazane do
profesjonalnego druku w formie kalendarza na 2021 r, który był rozpowszechniany w gminnych
jednostkach).
koszt realizacji Zadania 2 (poniesiony ze środków zabezpieczonych w Programie): 3 394,00 zł
Cel szczegółowy:
2. Przeciwdziałanie występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie
Zadanie ł: Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku
Działanie: Wspieranie działań realizowanych przez Grupy Robocze w ramach procedury „Niebieskie
Karty”
wskaźnik: Liczba wniosków kierowanych do Policji (zawiadomienie o możliwości popełnienia
przestępstwa), sądu (prośba o wgląd w sytuację opiekuńczo-wychowawczą w rodzinie), których
autorem był Zespół Interdyscyplinarny w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”:
— wartość wskaźnika: zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa — 8;
— wartość wskaźnika: prośba o wgląd w sytuację opiekuńczo-wychowawczą w rodzinie - 1.
wskaźnik: Liczba spotkań Grup Roboczych z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują
przemoc lub są ofiarami przemocy w rodzinie:
-wartość wskaźnika: ogółem spotkań grup roboczych było 139, z czego 60, na które zaproszona była
osoba, wobec której istnieje podejrzenie, źe doświadcza przemocy w rodzinie (w 24 przypadkach nie
skorzystała z zaproszenia i nie była obecna na spotkaniu), 29 na które zaproszona była osoba, wobec
której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc (w 13 przypadkach osoba ta nie stawiła się na spotkanie),
3 spotkania na które nie zapraszano członków rodzin, 1 spotkanie w miejscu zamieszkania oraz 46
spotkań grup roboczych, które odbyły się w formie zdalnej (rozmowa telefoniczna z osobą
zaproszoną/wezwaną, członkowie grupy roboczej byli obecni na tradycyjnym posiedzeniu) w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.
wskaźnik: Liczba powołanych Grup Roboczych:
— wartość wskaźnika: 34.
Zadanie 2: Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dła
mieszkańców gminy Chojnice
Działanie: Motywowanie przedstawicieli Grup Roboczych do kierowania osób, co do których istnieje
podejrzenie, że stosują przemoc lub są ofiarami przemocy w rodzinie do korzystania z pomocy w
instytucjach działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wskaźnik: Liczba współpracujących instytucji, z których przedstawiciele zostali powołani do Grup
Roboczych:
— wartość wskaźnika: 7 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice, Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach, Szkoły
Podstawowe nr 3 i 4 w Chojnicach, Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, z których pedagodzy zostali
powołani do grupy roboczej oraz Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach);
wskaźnik: Liczba instytucji, do skorzystania z pomocy których motywowano osoby uwikłane
w przemoc:
— wartość wskaźnika: 18 (Samorządowy Ośrodek Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom
i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice, Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach,
Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS, NZOZ Promedica Ośrodek
Wsparcia Psychicznego, NZOZ OPUS, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach psychiatra. Urząd Gminy w Chojnicach, Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice
wraz z filiami: Ośrodkami Zdrowia i Punktami Lekarskimi, Przychodnia Lekarska Nova w Chojnicach,
Punkt Konsultacyjny KRPA gminy Chojnice, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie
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Powiatowym w Chojnicach, Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chojnicach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, Punkt Interwencji
Kryzysowej przy PCPR w Chojnicach, Hostel dla Ofiar Przemocy Domowej w Chojnicach,
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi, Sąd Rejonowy
w Chojnicach).
Zadanie 3: Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
Działanie: Motywowanie osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału w zajęciach korekcyjnoedukacyjnych i/lub innych rozwijających umiejętności społeczne
wskaźnik: Liczba osób, które motywowano do udziału w zajęciach:
- wartość wskaźnika: 17.
Cel szczegółowy:
3. Zapewnienie skutecznych działań interwencyjnych wobec osób uwikłanych w przemoc oraz
ograniczających skutki przemocy w rodzinie
Zadanie: Zwiększanie wiedzy i umiejętności przedstawicieli służb zaangażowanych w procedurę
„Niebieskie Karty”
Działanie: Organizowanie szkoleń w zakresie rozpoznawania, inicjowania i przeciwdziałania zjawisku
przemocy w rodzinie dla przedstawicieli instytucji uprawnionych do wszczynania procedury
„Niebieskie Karty”
wskaźnik: Liczba zorganizowanych szkoleń
- wartość wskaźnika: 0;
wskaźnik: Liczba osób biorących udział w szkoleniach
- wartość wskaźnika: 0.
Stosownie do przepisu art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.) 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 IX/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 1X/166/2015 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.

Do przedstawionych i omawianych materiałów oraz projektów uchwał Radni Gminy Chojnice nie
wnieśli uwag.

Protokołowała

Przewodniczyła

Justyna Dpiamecka

) Danuta Łohoda

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sjy^u i turystyki

Józef Kolak
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