Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w Chojnicach:
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego,
Komisji Gospodarki Komunalnej, Spraw Społecznych i Samorządów
Wiejskich, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbytego
w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach w dniu 9 kwietnia 2009 roku.
Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie ww. Komisji zgodnie z listą obecności.
Poza tym obecni byli :
1/ Pan Tadeusz Stelmaszyk – Przewodniczący Rady Gminy
2/ Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice
3/ Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Z-ca Wójta Gminy
4/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy
5/ Pani mgr Bożena Kubiak – p.o. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
6/ Pan mgr inż. Andrzej Brunka – Dyrektor Wydziału Rolnictwa
7/ Pan inż. Zdzisław Stormann – Dyrektor Wydziału Budownictwa
8/ Pan dr Jan Kowalski – Dyrektor S.P. Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice
9/ Pani dr Grażyna Dąbrowiecka – Dyrewktor GOPS
Obradom przewodniczył Pan Wacław Górny – Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy w Chojnicach.
Porządek obrad :
I / Otwarcie komisji i stwierdzenie quorum.
II/ Omawianie materiałów sesyjnych.
1/ Sprawa przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach w spółkę prawa handlowego.
2/ Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
3/ Przedstawienie projektu nr XXIII/380/09
w sprawie ustalenia
miejscowości Gminy Chojnice za spełniające warunki do pobierania opłaty
miejscowej.
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4/ Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/381/09 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
5/ Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/382/09 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji
w Chojnicach.
6/ Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/383/09 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi chojnickiemu na
dofinansowanie wykonania dokumentacji budowy mostu zwodzonego
w miejscowości Małe Swornegacie.
7/ Przedstawienie projektu XXIII/384/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu
terytorialnego w 2009 roku.
8/ Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/385/09 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2009 rok.
9/ Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/386/09 w sprawie procedury
tworzenia i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów
towarzyszących projektowi budżetu gminy Chojnice.
10/ Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/387/09 w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej
Gminy Chojnice za 2008 rok.
11/ Przedstawienie projektu chwały nr XXIII/388/09 w sprawie realizacji
w 2009 r. projektu systemowego pt. „ Moja przyszłość – aktywność”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12/ Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/389/09 w sprawie wyrażenia
przez Radę Gminy w Chojnicach zgody na prefinansowanie w 2009 roku
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
projektu „Moja przyszłość–aktywność” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
III/ Sprawy bieżące.
IV/ Zakończenie obrad.
Ww. porządek obrad został przyjęty przez członków Komisji
- jednogłośnie -

Przebieg obrad :
Ad I / Otwarcie komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji otworzył Pan Wacław Górny – Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy.
Ww. powitał wszystkich zebranych, a następnie przedstawił proponowany
porządek obrad.
Ad II/ Omawianie materiałów sesyjnych.
Ad 1/ Sprawa przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. J.K.
Łukowicza w Chojnicach w spółkę prawa handlowego.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – przypomniał, że problem ten zgodnie
z wcześniejsza inicjatywą Zarządu Powiatu miał być tematem obrad naszej
najbliższej sesji Rady.
Następnie zapoznał zebranych z przesłanym przez Starostę pismem
Zarządu Powiatu Chojnickiego Nr Or. 0065-77/09 skierowanym do Rady Gminy
w dniu 6 kwietnia 2009 roku, w którym to zawarta jest informacja o
niemożności na obecnym etapie przekształcenia naszego chojnickiego szpitala w
spółkę prawa handlowego.
W Starostwie czekają na rozwiązania ustawowe, by przeprowadzić tę
sprawę bezkolizyjnie. Nie bez znaczenia są tutaj sprawy finansowe. Największa
barierą jest podatek VAT. Przeszkoda ta miała wpływ na odłożenie decyzji
o przekształceniu szpitala.
W ministerstwie zdrowia jest przygotowywany plan „C”. To plan dla tych
szpitali, które chcą przekształcenia, ale nie są zadłużone. Zapowiadane są
również kredyty preferencyjne na zakup sprzętu, czy inwestycje. Ale dziś ciągle
jeszcze nie ma konkretnych rozwiązań dla takich placówek jak nasza, dlatego
zmuszeni jesteśmy czekać. Gdyby mimo wszystko teraz rozpoczęto
przekształcenia, to trzeba by zapłacić 22% podatek od wniesienia aportem
majątku szpitala przez Starostwo Powiatowe. W naszym przypadku byłoby to
4 mln. złotych. Nie ma na ten temat jednoznacznej opinii Izby Skarbowej.
Zarząd Powiatu wysłał pismo w tej sprawie do ministerstwa finansów.
W tej sytuacji najlepiej będzie poczekać.
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Członkowie Komisji głosowali za wykreśleniem z projektu porządku obrad
najbliższej sesji sprawy przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. J.K.
Łukowicza w Chojnicach w spółkę prawa handlowego.
- jednogłośnie Ad 2/ Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
Ww. Sprawozdanie zgodnie z procedura prawna zostało dostarczone Radnym
na 14 dni przed Sesją.
Pani Skarbnik zapytała, czy zachodzi konieczność szczegółowego
odczytywania materiałów sprawozdawczych.
Radni nie widzieli takiej potrzeby. W związku z tym omówiła najważniejsze
sprawy i prosiła o ewentualne pytania.
Następnie poinformowała o nadesłanej przez RIO opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RG
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Ww. materiał przedstawił Radnym Pan Tadeusz Leszczyński –
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Odczytał zebranym treść wniosku Komisji Rewizyjnej skierowanego do Rady
Gminy w Chojnicach w dniu 13 marca 2009 roku, w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy w Chojnicach za 2008 rok.
Zaznaczył, że Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się ze złożonym
sprawozdaniem i nie zgłosiła do niego żadnych uwag. Było to jednoznaczne
z wyrażeniem pozytywnej opinii o realizacji budżetu oraz skuteczności działań
podjętych przez Wójta Gminy w roku 2008.
Następnie Pan Skarbnik - zapoznała zebranych z treścią dwóch uchwał
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku:
pierwszej Nr 011/g217/A/III/09 z dnia 19 marca 2009 roku – opiniującej
pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chojnicach
o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2008

rok oraz drugiej Nr 016/g217/R/III/09 w sprawie opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2008 rok Gminy Chojnice.
Poinformowała, że z przesłanej nam opinii RIO wynikało, że opracowane
sprawozdanie daje Radzie Gminy możliwość oceny wykonania budżetu, jak też
spełnia wymagania określone postanowieniami ustawy o finansach publicznych.
Pozwala również ustalić jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz
w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono.
Skład orzekający badając pod względem formalno prawnym sprawozdania
o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie jednostki
samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń, jak również o dotacjach i wydatkach związanych
z wykonaniem zadań administracji rządowej zleconych gminom stwierdził, że
zostały one sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości
budżetowej. Porównanie danych zawartych w sprawozdaniu opisowym
z danymi zawartymi w rocznych sprawozdaniach budżetowych nie wykazało
różnic.
Pan Tadeusz Leszczyński - poinformował zebranych, Komisja Rewizyjna,
dziś rano przed posiedzeniem obecnej Komisji spotkała się ponownie i jeszcze
raz przeanalizowała materiały związane z wykonaniem budżetu za 2008 rok
oraz oceniła realizację zadań inwestycyjnych w omawianym okresie.
Ponadto zapoznała się również z dwiema uchwałami składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku : nr 011/g217/A/III/09 z dnia 19
marca 2009 r. oraz uchwałą nr 016/g217/R/III/09 z dnia 24 marca 2009 roku.
Zaznaczył, ze na podstawie zebranych materiałów wynikających ze
sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok oraz podjętych skutecznych
działań Wójta w zakresie umarzania pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW
w Gdańsku w latach Komisja Rewizyjna na najbliższej sesji będzie
wnioskowała do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za
2008 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2008 zostało przyjęte
przez wszystkie stałe Komisje Rady Gminy w Chojnicach
-jednogłośnie-
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Ad 3/ Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/380/09 w sprawie
ustalenia miejscowości Gminy Chojnice za spełniające warunki do pobierania
opłaty miejscowej.
Pan Skarbnik wyjaśniła, iż zmieniły się przepisy o podatkach lokalnych.
Rada Gminy musi jasno określić w jakich miejscowościach można pobierać taka
opłatę.
Dla budżetu gminy jest to kwota 8.000 złotych rocznie.
Pan Radny Grala - zauważył, że w projekcie uchwały figuruje
zamieszczono wyraz „można”. Czy w związku z tym oznacza to, iż nie ma
takiego obowiązku?
Pani Skarbnik – wyjaśniła, że to jest zapis ustawowy.
Rada Gminy jest zobowiązana do określenia miejscowości, które mają walory
turystyczne.
Członkowie Komisji przyjęli ww. projekt uchwały.
Ad 4/ Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/381/09 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi
Chojnickiemu na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że prośbą w tej sprawie wystąpiła Fundacja dla
Zdrowia.
Jest propozycja, aby Gmina Chojnice przekazała na ten cel kwotę 3.000
złotych.
Starostwo Powiatowe zadeklarowało 7.000 zł, a Urząd Miejski 10.000 złotych.
Wcześniej zostanie spisane stosowne porozumienie.
Komisje zaakceptowały ww. projekt uchwały.
Ad 5/ Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/382/09 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi
Chojnickiemu na dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów dla Komendy
Powiatowej Policji w Chojnicach.

Pani Skarbnik poinformowała, że są uzgodnienia z sąsiednimi
samorządami, że gminy w ramach pomocy Policji dadzą na paliwo w proporcji
80 groszy na mieszkańca. Dla gminy Chojnice kwota ta wyniesie 13,5 tys.
złotych.
Zanim dojdzie do przekazania pieniędzy będzie spisane stosowne
porozumienie.
Członkowie Komisji do ww. projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Pan Zbigniew Nojman – stwierdził, że należy ubolewać, że nasi
policjanci są tacy biedni.
Pan Ryszard Kontek – poinformował, iż na zebraniu wiejskim padł
wniosek, żeby w sezonie letnim w Swornegaciach dyżur pełniło dwóch
policjantów.
Wójt – będzie trzech policjantów, żeby można było zabezpieczyć system
zmianowy.
Ad 6/ Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/383/09 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi
Chojnickiemu na dofinansowanie wykonania dokumentacji budowy mostu
zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie.
Wójt – Projekt związany z budową tego mostu przygotowuje Starostwo.
Budowa mostu zwodzonego ma rozszerzyć możliwości żeglowania z Jeziora
Charzykowskiego na Karsińskie. Całość może kosztować ok. 4 mln złotych,
a dofinansowanie maksymalnie wyniesie 85% zakładanych kosztów. Pozostałe
15% spadnie na samorządy, które solidarnie zamierzają uczestniczyć w tym
przedsięwzięciu. Na gminę Chojnice przypada 65.000 zł. (Zostanie spisane
stosowne porozumienie).
Wnioski muszą być złożone do 3 kwietnia. Studium wykonalności
sfinansowało Starostwo co wyniosło 37 tys. złotych. Szanse, że dostaniemy na
ten cel pieniądze unijne są bardzo duże.
Projekt ww. uchwały został przez Komisje zaakceptowany.
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Ad 7/ Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/384/09 w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota kredytu dotyczy sumy 600.000 złotych,
który chcemy przeznaczyć na budowę ciągu pieszego Charzykowy – koszt
500.000 zł i budowę parkingu przy Urzędzie Gminy Chojnice – 100.000
złotych.
Spłata kredytu regulowana będzie z wpływów z dochodów własnych gminy
w latach obejmujących spłatę zgodnie z umową kredytową.
Członkowie Komisji przyjęli ww. projekt uchwały.
Ad 8/ Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/385/09 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2009 rok.
Pani Skarbnik poinformowała, iż zachodzi konieczność wprowadzenia
zmian do budżetu.
50.000 złotych przeznacza się na budowę drogi Topole-Władysławek
pomniejszając jednocześnie plan wydatków budżetowych przeznaczonych na
budowę nawierzchni bitumicznej oraz oświetlenia drogi Topole.
Na budowę chodnika w Charzykowach przeznacza się 500.000 złotych. Budowa
tego chodnika jest niezbędna w celu skomunikowania dojścia do boiska
„ORLIK”. 150.000 zł w tym z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw 50.000 zł przeznacza się na budowę drogi Lichnowy-Bączkowo, 51.000 zł
z wydzielonych środków do dyspozycji sołectw przeznacza się na budowę
drogi Nieżychowice.
Na budowę chodnika Granowo przeznacza się 10.000 złotych, Krojanty –
10.000 zł . Na modernizację drogi Czartołomie–Jacewo przeznacza się 20.000 zł
oraz na modernizację drogi Chojniczki 20.000 złotych. Zwiększa się również
plan wydatków na budowę parkingu przy UG o kwotę 100.000 złotych.
Na wykonanie studium uwarunkowań na remont budynku przychodni
w Ogorzelinach przeznacza się 25.000 zł. Na remont budynku świetlicy
w Sławęcinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 złotych.
20.000 zł przeznacza się na remont pomostu w Objezierzu. Z wydzielonych
środków do dyspozycji sołectw 20.000 zł przeznacza się na zakup ogródka

Jordanowskiego w Nieżychowicach. Dla GZGK na zakup zamiatarki przeznacza
się 30.000 zł. Na budowę boiska sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”
przeznacza się 1,467.300 złotych. Ponadto w ramach umowy partnerskiej
65.000 złotych przeznacza się na dokumentację na zwodzony most w Małych
Swornigaciach w ramach pomocy dla Powiatu Chojnickiego.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień planu wydatków budżetowych między
działami klasyfikacji budżetowej.
Radni nie wnieśli uwag do projektu ww. uchwały.
Ad 19/ Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/386/09 w sprawie
procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów
towarzyszących projektowi budżetu gminy Chojnice.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że konieczność uchwalenia przez Radę Gminy
nowej procedury uchwalania budżetu gminy wynika z nowelizacji ustawy
o finansach publicznych. W projekcie uchwały wydłużono termin składania
wniosków do budżetu do 30 września. Wzory formularzy składane przez
jednostki organizacyjne określi Wójt w drodze zarządzenia. Dostosowano zapisy
projektu uchwały budżetowej do wymogów ustawowych.
Komisje zaakceptowały przedstawiony projekt uchwały.
Ad 10 / Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/387/09 w sprawie
przyjęcia Sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni
Wiejskiej Gminy Chojnice za 2008 rok.
Sprawozdanie z działalności S.P. Przychodni Wiejskiej przedstawił
Dyrektor Jan Kowalski.
Do przedłożonego sprawozdania Radni uwag nie wnieśli.
Komisje głosowały za przyjęciem sprawozdania.
- jednogłośnie-
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Doktor Kowalski - poinformował, że na co dzień borykają się z licznymi
problemami, które niestety dotykają większość placówek służby zdrowia.
W ciągu ostatnich 5-ciu lat obserwuje się spadek zatrudnienia lekarzy, dlatego
lepiej by było, żeby liczba pacjentów nie wzrastała. Obecnie na jednego
pacjenta otrzymujemy 8 złotych miesięcznie. Natomiast na osobę z chorobami
krążenia 24 zł. Na badania diagnostyczne przeznaczają 40.000 złotych,
natomiast zyski przekazywane są na Fundusz Zakładowy. Duży nacisk kładą na
profilaktykę. Zamierzają kupić aparat USG. Płace w Przychodni stanowią
60,3%. W tym roku w Przychodni Wiejskiej nie będzie podwyżek natomiast
będą pieniądze dla zespołów pielęgniarsko-lekarskich. Obiekty w których
funkcjonują są na zasadzie użyczenia. Ich majątkiem są natomiast komputery
i medyczne aparaty specjalistyczne.
Doktor Jan Kowalski – Dyrektor S.P. poinformował, że w Przychodni
Wiejskiej Gminy Chojnice od nowego roku zacznie się nowa era z komputerem
w roli głównej. To efekt podpisania umowy z departamentem informatyzacji
MSWiA na kompleksową informatyzację przychodni, która opiewa na kwotę
814 tys. złotych.
Najpierw jednak trzeba było napisać wniosek, co Przychodnia uczyniła przy
współpracy z firmą warszawską „Profit”.
Dyrektor Kowalski z dumą pochwalił się, że aplikacja była tak porządnie
przygotowana, że gminna przychodnia otrzymała pieniądze jako jedyna
z kilkunastu wnioskodawców w kraju.
Dodał, że w ich przypadku zarządzanie Przychodnia wcale nie jest takie
łatwe. Działają bowiem poza Chojnicami w sześciu punktach poza miastem.
Na wprowadzeniu komputerów skorzysta nie tylko personel, ale i pacjent.
PO wprowadzeniu komputeryzacji pacjenci będą sprawniej obsługiwani.
Będzie natychmiastowy wgląd z każdego miejsca do ich kartoteki.
Ułatwiona również będzie rejestracja. Do końca roku zostanie zakupiony sprzęt
i oprogramowanie, a także przeprowadzone szkolenia ludzi. Nowy system musi
być wdrożony do 1 stycznia 2010 roku.
Ad 11/ Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/388/09 w sprawie
realizacji w 2009 r. projektu systemowego pt. „ Moja przyszłość – aktywność”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ww. uchwały przedstawiła Pani Grażyna Dąbrowiecka – Dyrektor
GOPS.
Członkowie Komisji nie mieli uwag, aby Gmina Chojnice przystąpiła do
realizacji projektu systemowego pod nazwą „Moja przyszłość – aktywność”
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej” realizowanego w okresie od 1 kwietnia 2009
do 31 grudnia 2009 roku.
Całkowity koszt projektu w 2009 roku wyniesie 135.340.07 złotych.
Na realizację projektu w 2009 roku Gmina Chojnice przeznacza środki
finansowe zgodnie z wymaganym poziomem wkładu własnego, tj. 9,75%
wartości projektu, które będą wnoszone w formie zasiłków i pomocy w naturze
dla uczestników projektu.
Projekt powyższej uchwały został przez komisje zaakceptowany.
Ad 12/ Przedstawienie projektu uchwały nr XXIII/389/09 w sprawie
wyrażenia przez Radę Gminy w Chojnicach zgody na prefinansowanie w 2009
roku realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
projektu „Moja przyszłość–aktywność” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Pani dr Grażyna Dąbrowiecka – poinformowała zebranych, że GOPS
od ubiegłego roku realizują projekt systemowy pod nazwą „Moja Przyszłość –
Aktywność”.
W tym roku oscyluje on osoby, które mają problem
w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Projekt przez wszystkie trzy lata będzie
nosił tę samą nazwę, ale działania będą dotyczyły innych grup podopiecznych.
Podjęcie przez Radę tej uchwały na sesji będzie jednocześnie akceptacją, że
przystępujemy do tego działania.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały członkowie Komisji wyrazili
zgodę na prefinansowanie w 2009 roku projektu „Moja przyszłość –
aktywność” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja
Integracji Społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
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integracji. Poddziałanie 7.1.1.Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
Radni nie wnieśli uwag do projektu ww. uchwały.
Ad III/ Sprawy bieżące.
Pani mgr Bernadeta Zimnicka poinformowała, że w dniu wczorajszym
otrzymała pismo podpisane przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli
Urzędu Wojewódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie
stwierdzenia nieważności podjętej na poprzedniej sesji uchwały Nr XXI/362/09
Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie: regulaminu
określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
Wyjaśniła zebranym, że w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady
w dniu dzisiejszym prześlemy do Gdańska stosowne wyjaśniające pismo,
a wskazane przez organ nadzoru Wojewody Pomorskiego naruszenia
wymienionych przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. zostaną usunięte i na najbliższej sesji Radni będą mieli
możliwość podjęcia stosownej uchwały.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń, aby porządek obrad najbliższej sesji
poszerzyć o przedmiotowy projekt uchwały.
Pani Skarbnik - poinformowała, że w Sejmie przeszła ustawa
o funduszach sołeckich, która zakłada, że na mieszkańca sołectwa będzie
dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 24 zł 20 groszy.
Ustawa ta wprowadza pewną rewolucję w funkcjonowaniu kont sołeckich.
Rada Gminy musi określić, czy chce tworzyć Fundusz Solecki. Jeśli nie zostanie
podjęta taka uchwała, to go nie będzie. Trzeba przygotować 31 projektów
uchwał na „tak” i 31 projektów na „nie”. Jest ustalony algorytm, jednak nie
większy jak 20.000 zł na sołectwo. Budżet państwa zrefunduje kwotę do 20.000
złotych. Rada Gminy może przyznawać środki procentowo dla każdego
sołectwa. Nie będzie można przesuwać środków z działu do działu.
Prawdopodobnie sołectwa będą musiały zakładać odrębne konta.
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