Protokół Nr
/2007
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki
z dnia 23 kwietnia 2007 r.
Posiedzenie trwało od godziny 12.00 do godziny 14.30 w sali nr 16 Urzędu
Gminy w Chojnicach.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji – zgodnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli:
1/ Pan Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,
2/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy Chojnice,
3/ Pani Krystyna Kijek – Dyr. Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich,
4/ Pan Andrzej Brunka – Dyr. Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami,
8/ Pan Jan Kowalski – Dyr. SP Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice,
9/ Pan Sebastian Matthes – pracownik Biura ds. Programów Rozwojowych
Urzędu Gminy w Chojnicach.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki – Pan Ryszard Kontek.
Porządek obrad:
I/ Otwarcie Komisji i stwierdzenie quorum.
II/ Omówienie materiałów sesyjnych będących przedmiotem obrad VI Sesji
Rady Gminy w Chojnicach
1/ Omówienie projektu uchwały nr VI/66/07 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok,
2/ Omówienie projektu uchwały nr VI/68/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Cołdanki”,
3/ Omówienie projektu uchwały nr VI/69/07 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Chojnickiemu na realizację projektu „Wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach”,
4/ Omówienie projektu uchwały nr VI/70/07 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2007 rok,
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5/ Omówienie projektu uchwały nr VI/71/07 w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice za 2006 rok,
6/ Omówienie projektu uchwały nr VI/72/07 w sprawie zatwierdzenia planu
rozwoju miejscowości Granowo.
7/ Omówienie projektu uchwały nr VI/73/07 w sprawie uchylenia uchwały
Rady Gminy nr III/19/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży
przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Charzykowy,
8/ Omówienie projektu uchwały nr VI/74/07 w sprawie nadania nazwy ronda
w miejscowości Charzykowy,
9/ Omówienie projektu uchwały nr VI/75/07 w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania finansowego dotyczącego realizacji obowiązkowych zadań gminy
w zakresie gospodarki odpadami,
10/ Omówienie projektu uchwały nr VI/76/07 w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy w Chojnicach Nr XIV/186/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w
sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Chojnice miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
11/ Omówienie projektu uchwały nr VI/77/07 w sprawie upoważnienia
Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach do wykonania obowiązków
wynikających z ustawy z dnia 18.X.2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów,
12/ Omówienie projektu uchwały nr VI/78/07 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXVII/372/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 2005 r. w
sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy i finansowania
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników
bezodpływowych na terenie gminy Chojnice”.
III/ Sprawy bieżące.
IV/ Zakończenie obrad.
Przebieg obrad:
Ad I/ Otwarcie komisji i stwierdzenie quorum.
Prowadzący Komisję Pan Ryszard Kontek przywitał wszystkich zebranych
oraz stwierdził quorum pozwalające na prowadzenie prawomocnych obrad
według ww. porządku obrad.
Ad II/ Omówienie materiałów sesyjnych będących przedmiotem obrad VI
Sesji Rady Gminy w Chojnicach:
Ad.1/ Omówienie projektu uchwały nr VI/66/07 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.
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Sprawozdanie za 2006 r. przedstawiła zebranym Pani Aleksandra
Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy Chojnice.
Ponieważ, wszyscy członkowie komisji wcześniej zapoznali się ze
sprawozdaniem, w związku z czym Pani Skarbnik nie omawiała całego
sprawozdania, skupiła się jedynie na najważniejszych jego aspektach.
Pani Skarbnik – poinformowała zebranych, że budżet na 2006 r. został
uchwalony w dniu 29 grudnia 2005 r. uchwałą Nr XXXVI/461/2005. Plan
budżetu wyniósł po stronie dochodów 33.012.038,- zł, natomiast po stronie
wydatków 37.994.926,- zł. Dodała, że budżet zmieniany był 11 razy uchwałami
Rady Gminy i 15 razy Zarządzeniami Wójta. Dochody zostały podwyższone
i wyniosły 9.961.495,- zł i zmniejszone do kwoty 3.0605.494,- zł. Plan budżetu
wg stanu 31.12.2006 r. wyniósł 39.368.039,- zł., natomiast wykonanie zamknęło
się w kwocie 38.694.235,- zł., co stanowi 98,29%. Głównym źródłem dochodu
budżetu były podatki lokalne, które na dzień 31.12.2006 r. wyniosły
5.2829.936,-, zaś wykonanie wyniosło 5.946.139,- zł., co stanowi 101,99%.
Inne źródła to dotacje i subwencje oraz pozostałe dochody własne gminy.
Dochody
zostały
wykonane
w
wysokości
103,43%.
Wydatki, natomiast na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 42.964.198,- zł., z kolei
wykonanie 41.437.651,- zł., co stanowi 96,45 %. Jeżeli chodzi o wydatki
bieżące to plan wynosił 29.837.794,- zł, wykonanie 28.908.904,- zł, co stanowi
96,89%, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 13.126.404,- zł, zaś wykonanie
12.258.747,- zł, co daje nam 95,45%.
Wynik finansowy za 2006 r. wynosi - 2.743.416,- zł, przy planowanym
- 3.596.159,- zł. Na ten (ujemny) wynik składają się przychody stanowiące
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz rozchody stanowiące spłatę kredytów
i pożyczek
Ostatecznie budżet zamknął się nadwyżką środków /wolne środki/
w wysokości 852.743,- zł.
Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne to wydatki na ten cel wyniosły
12.528.747,- zł. Dotyczy to głownie budowy kanalizacji oraz budowy dróg na
terenie gminy, które zostały szczegółowo przedstawione w omawianym
sprawozdaniu stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.
Jak dodała Pani Skarbnik budżet w takim kształcie został przesłany
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wraz z wnioskiem Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy w Chojnicach o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy w trybie ustawowym do dnia 20 marca 2007 r. Regionalna Izba
obrachunkowa po zapoznaniu się z materiałami zaopiniowała pozytywnie
wniosek Komisji Rewizyjnej, wydając w tej kwestii uchwałę Nr 43/III/2007
z dnia 28 marca 2007 r. oraz uchwałę Nr 45/III/2007 z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok.
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Do projektu uchwały uwag nie wniesiono
projekt uchwały został przyjęty przez Komisję
- j e d n o g ł o ś n i e - /6 głosami „za”/
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła zebranym pozostałe projekty uchwał
Wydziału Finansowego, a mianowicie:
Ad 2/ Omówienie projektu uchwały nr VI/68/07 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cołdanki”.
Pani Skarbnik – wyjaśniła, iż istnieje szansa na zaciągniecie pożyczki
w kwocie 400.000,- zł, a nie 240.000,- zł. jak to zostało pierwotnie ujęte
w projekcie uchwały, w związku z czym należy zmienić tę kwotę na 400.000,zł. Jest to pożyczka preferencyjna na bardzo niski procent zaciągana na okres 5
lat.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono
projekt uchwały został przyjęty przez Komisję
- j e d n o g ł o ś n i e - /6 głosami „za”/
Ad 3/ Omówienie projektu uchwały nr VI/69/07 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na realizację projektu
„Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach”,
Pani Skarbnik – Fundacja „Dla Zdrowia” przygotowała projekt pn.
„Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach”
w ramach programu pn. „Program ograniczenia skutków niepełnosprawności”
i zakwalifikowała się do zawarcia porozumienia z PEFRON-em na łączną
wartość zadania 1.418.662,- zł. Oprócz Gminy Chojnice pomoc ta
współfinansowana jest również przez Powiat Chojnice, Miasto Chojnice oraz
pozostałe Gminy: Czersk, Brusy i Konarzyny. Udział Gminy Chojnice wynosi
17,5%, tj. 14.700,- zł. /2007 r. – 9.135,- zł; 2008 r. – 3.2555.-; 2009 – 2.310,zł./. Wkład własny Fundacji to 140.000,- zł.
Wójt – dodał, że samorządy muszą wyłożyć 20% środków, a pozostałe 80%
pochodzić będzie z PEFRON-u.
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Do projektu uchwały uwag nie wniesiono
projekt uchwały został przyjęty przez Komisję
- j e d n o g ł o ś n i e - /6 głosami „za”/

Ad 4/ Omówienie projektu uchwały nr VI/70/07 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2007 rok.
Pani Skarbnik - poprosiła zebranych o zmianę zapisu na str. 3 projektu
uchwały dot. kwoty pożyczki z 240.000,- zł. na 400.000,- zł., o czym już
wcześniej wspomniano.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono
projekt uchwały został przyjęty przez Komisję
- j e d n o g ł o ś n i e - /6 głosami „za”/
Ad 5/ Omówienie projektu uchwały nr VI/71/07 w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice za 2006 rok.
Omówienia powyższego projektu uchwały dokonał Dyr. SP Przychodni
Wiejskiej Gminy Chojnice Pan dr Jan Kowalski.
dr Jan Kowalski – wyjaśnił zebranym, że na stronie 23 projektu uchwały
wkradł się błąd, nie ma bowiem tam zapisu o przekazaniu przez Gminę
Chojnice dofinansowania na sprzęt dla Przychodni Wiejskiej w kwocie 20.000,zł., przy czym kwota ta w dużej części została przekazana na wspólną
inwestycję w Nowej Cerkwi. Jeżeli chodzi o wynik zysków i strat za okres od
01.01.2006 do 31.12.2006 r. to wyniósł on 74.058,41,- zł. Głównym płatnikiem
Przychodni Wiejskiej jest NFZ. Zysk został przekazany na podstawowy
fundusz, czyli fundusz zakładu.
Pan Kontek – zapytał czy zwiększyły się wynagrodzenia w 2006 r.
dr Kowalski – wynagrodzenia wzrosły o 7% brutto z dniem 1 kwietnia
2006 r. Średnie wynagrodzenie na początku 2006 r. wynosiło 1994,- zł., zaś na
koniec już 2199,- zł.
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Prognozy na ten rok są zadawalające, ponieważ już po I kwartale br. zysk
netto wyniósł ponad 21.000,- zł., tak więc nie ma żadnych potencjalnych
zagrożeń dla przychodni. Dla porównani w I kwartale 2006 r. otrzymaliśmy
z NFZ. 114.000,- zł, zaś w I kwartale 2007 r. już 115.000,- zł.
Pan Kontek – zapytał, czy pacjentów przybywa, czy ubywa z Przychodni
Wiejskiej.
dr Kowalski – wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy mamy 15.706 pacjentów
i przeważa tendencja zwyżkowa.
Wójt – zapytała, co w sytuacji, gdy z pomocy Przychodni chcą skorzystać
turyści.
dr Kowalski – wyjaśnił, że Przychodnia za każdego przyjętego pacjenta
spoza Gminy Chojnice otrzymuje refundację w wysokości 15 zł.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono
projekt uchwały został przyjęty przez Komisję
- j e d n o g ł o ś n i e - /6 głosami „za”/
Ad 6/ Omówienie projektu uchwały nr VI/72/07 w sprawie zatwierdzenia
planu rozwoju miejscowości Granowo.
Omówienia powyższego projektu uchwały dokonał Pan Sebastian Matthes.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono
projekt uchwały został przyjęty przez Komisję
- j e d n o g ł o ś n i e - /6 głosami „za”/
Ad 7/ Omówienie projektu uchwały nr VI/73/07 w sprawie uchylenia uchwały
Rady Gminy nr III/19/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży
przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Charzykowy.
Omówienia powyższego projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Brunka
Dyr. Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.
Pan Brunka – zaznaczył, że nie jest to nowa uchwała, lecz uchwała
zmieniająca. Działka, o której mowa stanowi dojście do „Kina Letniego” od
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ulicy Turystycznej w Charzykowach. Rada Gminy podjęła uchwałę w 2006 r.
odnośnie sprzedaży tej działki w formie przetargu ograniczonego. Ponieważ
w trakcie przygotowań do przetargu zgłosiła się właścicielka, „sąsiadka” tej że
drogi i udokumentowała prawo pierwokupu, przedstawiając pismo
z początku lat 90-tych, że to głównie z jej działki dojście do „Kina Letniego”
zostało wydzielone. W piśmie tym, istniała gwarancja, że jeżeli gmina
kiedykolwiek będzie sprzedawała tę działkę to prawo pierwokupu przysługuje
właśnie tej Pani pod warunkiem pod warunkiem, że przestanie istnieć „Kino
Letnie”. Ponieważ Pani Barbara Kłodzińska nie zamierza zlikwidować „Kina
Letniego”, w związku z tym działka /czyli droga do „Kina Letniego”/ nie
zostanie sprzedana. Dlatego niezbędna jest ww. uchwała wycofująca zamiar
sprzedaży działki w przetargu nieograniczonym.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono
projekt uchwały został przyjęty przez Komisję
- j e d n o g ł o ś n i e - /6 głosami „za”/
Ad 8/ Omówienie projektu uchwały nr VI/74/07 w sprawie nadania nazwy
ronda w miejscowości Charzykowy.
Omówienia powyższego projektu uchwały dokonała pod nieobecność Pan
Zdzisława Stormanna /Dyr. Wydziału Budownictwa i Gosp. Przestrzennej/ Pani
Krystyna Kijek Dyr. Wydziału Organizacyjnego i Spraw Organizacyjnych.
Pani Kijek – środowisko wiejskie i żeglarskie w miejscowości Charzykowy
wystąpiło do gminy z wnioskiem, aby skrzyżowaniu o ruchu okrężnym /rondu/
na przecięciu się ulic Turystycznej i Długiej w miejscowości Charzykowy nadać
nazwę „Rondo Róży Wiatrów”. Ponieważ rondo jest zaprojektowane na wzór
kompasu, stad koncepcja nazwy „Róża Wiatrów”.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono
projekt uchwały został przyjęty przez Komisję
- j e d n o g ł o ś n i e - /6 głosami „za”/
Ad 9/ Omówienie projektu uchwały nr VI/75/07 w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania finansowego dotyczącego realizacji obowiązkowych zadań gminy
w zakresie gospodarki odpadami.
Omówienia ww. projektu uchwały dokonała Pani Skarbnik.
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Pani Skarbnik – wyjaśniła, że uchwała dotyczy m.in. porozumienia, które
zostało zawarte w dniu 2 kwietnia 2007 r. przez 8 samorządów, a główną ideą
tego porozumienia jest utworzenie spójnego ponadlokalnego systemu
gospodarki odpadami w celu zapewnienia max odzysku. W związku z tym, że
porozumienie to niesie za sobą skutki finansowe misi być podjęta uchwała
o zaciągnięciu zobowiązania finansowego na realizację podstawowych zadań
gminy w zakresie gospodarki odpadami. Na 2008 r. przewidziana jest kwota
55.000,- zł., którą trzeba będzie wpisać do budżetu na przyszły rok.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono
projekt uchwały został przyjęty przez Komisję
- j e d n o g ł o ś n i e - /6 głosami „za”/
Ad 10/ Omówienie projektu uchwały nr VI/76/07 w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy w Chojnicach Nr XIV/186/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Chojnice miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Omówienia powyższego projektu uchwały dokonała Pani Krystyna Kijek,
Dyr. Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
Pani Kijek – projekt uchwały zakłada, aby § 1 ust. 4 uchwały
Nr XIV/186/2003 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.12.2003 r. otrzymał
brzmienie: „W wolnostojących ogródkach gastronomicznych, ogródkach
piwnych, w punktach małej gastronomii o zabudowie niestałej może odbywać
się, na podstawie odrębnego zezwolenia, wyłącznie sprzedaż i podawanie
napojów o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa”. Do tej pory § 1 ust. 4
mówił, że sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wolnostojących
ogródkach gastronomicznych może odbywać się na podstawie odrębnego
zezwolenia. Sprzedaż napoi alkoholowych jest to sprzedaż wszystkich 3
rodzajów alkoholi, a mianowicie: piwa, napoi alkoholowych o piwa do 4,5% ;
piwa oraz napoi alkoholowych do 18%; alkohol. Zezwolenie pierwsze kosztuje
525,- zł, drugie również 525,- z, a trzecie 2.100,- zł. Ponieważ pojawiła się
obawa, że mogą wpływać wnioski o zezwolenie na sprzedaż piwa i innych napoi
alkoholowych pod tzw. namiotami np. w okresie letnim stąd koncepcja zmiany
zapisu w uchwale. Jeżeli ogródek piwny znajduje się przy lokalu
gastronomicznym wówczas, nie potrzeba odrębnego zezwolenia na sprzedaż
piwa oraz innych napojów alkoholowych do 4,5%.
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Do projektu uchwały uwag nie wniesiono
projekt uchwały został przyjęty przez Komisję
- j e d n o g ł o ś n i e - /6 głosami „za”/
Ad 11/ Omówienie projektu uchwały nr VI/77/07 w sprawie upoważnienia
Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach do wykonania obowiązków
wynikających z ustawy z dnia 18.X.2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów.
Omówienia ww. projektu uchwały dokonała również Pani Krystyna Kijek.
Pani Kijek – przybliżyła zebranym projekt uchwały, a mianowicie uchwała
ma na celu upoważnienie Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia
Sekretarz i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
oraz przyjęcia takiego oświadczenia od ww. osób oraz przekazania go
właściwemu organowi. Ustawa o samorządzie gminnym nie upoważnia
Przewodniczącego Rady do pełnienia takiego obowiązku stąd taki projekt
uchwały. Lustracji podlegają również Radni oraz Pan Wójt, jednak w tym
wypadku organem właściwym do lustracji jest Wojewoda Pomorski.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono
projekt uchwały został przyjęty przez Komisję
- j e d n o g ł o ś n i e - /6 głosami „za”/
Ad12/ Omówienie projektu uchwały nr VI/78/07 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVII/372/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 2005 r. w
sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy i finansowania
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników
bezodpływowych na terenie gminy Chojnice”.
Omówienia powyższego projektu uchwały dokonał Dyr. Wydziału
Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Pan Andrzej Brunka.
Pan Brunka – wystąpił do członków komisji o wyrażenie zgody na
wprowadzenie ww. uchwały do porządku obrad najbliższej, czyli VI Sesji Rady
Gminy w Chojnicach.
Pan Brunka - wyjaśnił, że do tej pory jeżeli chodzi o gminny program mamy
zapis o dofinansowaniu w wysokości 1.500,- zł. lub w przypadku konieczności
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