Protokół
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
z dnia 25 lutego 2009 roku
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chojnicach i trwało od godziny 12.00 do godziny 15.00.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie ww. Komisji – zgodnie
z załączoną listą obecności.
Poza tym obecni byli:
1.
2.
3.
4.
5.

Pan Tadeusz Stelmaszyk – Przewodniczący Rady Gminy,
Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,
Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy,
Pani mgr Bożena Kubiak – Dyr. Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich,
6. Pani dr Grażyna Dąbrowiecka – Dyrektor GOPS
7. Pan Adam Modrzejewski – Pełnomocnik Wójta ds.
przeciwdziałania uzależnieniom,
8. Pani Bernadeta Zimnicka – Dyrektor GZO
9. Pan inż. Zdzisław Stormann – Dyr. Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej
10. Pan mgr inż. Andrzej Brunka – Dyr. Wydziału Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami.

Obradom przewodniczył Pan Ryszard Kontek – Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Porządek obrad :
I/ Otwarcie Komisji i stwierdzenie quorum.
II/ Omawianie materiałów sesyjnych:
1/ Przedstawienie informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2008 rok.
a/ omawianie projektu uchwały nr XXI/343/09 w sprawie nadania statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach.
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2/ Przedstawienie sprawozdanie z wykonania „Gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2008 roku.
3/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/345/09 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działki nr 296/5-LP obręb Charzykowy gm. Chojnice.
4/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/346/09 w sprawie porozumienia
z Gminą Miejską Chojnice, w zakresie realizacji zadań dotyczących lokalnego
transportu zbiorowego.
5/ Omawianie projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulicom
w miejscowości Charzykowy:
a/ nr XXI/347/09
b/ nr XXI/348/09
6/ Omawianie projektu uchwał dotyczących gospodarki gruntami :
a/ nr XXI/349/09 w sprawie sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej
położonej w miejscowości Charzykowy.
b/ nr XXI/350/09 w sprawie sprzedaży przetargowej pomieszczenia
gospodarczego usytuowanego na działce położonej w miejscowości Silno.
c/ nr XXI/351/09 w sprawie wykupu działki położonej w miejscowości
Powałki.
d/ nr XXI/352/09 w sprawie wykupu lokali mieszkalnych w miejscowości
Gockowice.
e/ nr XXI/353/09 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
w miejscowości Pawłówko.
f/ w sprawie darowizn na rzecz Gminy Chojnice :
- nr XXI/354/09 dot. działki położonej w miejscowości Nowa Cerkiew.
- nr XXI/355/09 dot. działki położonej w miejscowości Nowy Dwór.
g/ nr XXI/356/09 w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki położonej w
miejscowości Lichnowy.
h/ nr XXI/357/09 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
w miejscowości Lichnowy.
i/ nr XXI/358/09 w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń magazynowych
położonych w obrębie geodezyjnym Nieżychowice w byłym POM
Nieżychowice.
15/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/359/09 w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat za kształcenie nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2009.
16/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/360/09 w sprawie określenia
szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych

prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy
Chojnice.
17/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/361/09 w sprawie ustalenia kwoty
najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego
punktu w celu określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych
w szkołach i internacie założonych
i prowadzonych przez Gminę Chojnice.
18/Omawianie projektu uchwały nr XXI/362/09 w sprawie w sprawie
Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
19/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/363/09 w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzonymi przez działalność pożytku publicznego na rok 2009.
20/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/364/09 w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Spółki z ograniczona odpowiedzialnością
w Nowym Dworze.
21/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/365/09 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2009 rok.
22/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/366/09 w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Gminy w Chojnicach.
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 otworzył Pan Ryszard Kontek – Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, który powitał wszystkich zebranych,
stwierdzając, że dzisiejsze obrady są prawomocne.
Ad II/ Omawianie materiałów sesyjnych:
1/ Przedstawienie informacji o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2008 rok.
Pani Grażyna Dąbrowiecka – poinformowała, że środki pieniężne jakimi
dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z roku na rok są coraz wyższe.
Budżet roku 2008 w stosunku do 2007 był zwiększony o 800 tys. złotych.
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Wręcz zasypywani są wnioskami i wytwarzają ogromną ilość decyzji
administracyjnych. Poza tym mnóstwo ludzi występuje z wnioskami
o podwyżkę alimentów. Nowa ustawa daje nowe narzędzia do ściągania
alimentów.
Jeśli chodzi o pomoc spoczną, to najwięcej osób korzysta z niej w takich
miejscowościach jak Moszczenica, Ciechocin, Zbeniny. Najmniej pomocy
Ośrodek udziela rodzinom zamieszkującym w miejscowościach znajdujących
się w bliskim sąsiedztwie Chojnic takich jak: Klawkowo, Charzykowy,
Pawłówko. Kryterium ustawowe wynosi 504 zł (brutto) i 583 złotych
w przypadku dzieci niepełnosprawnych.
Poza tym realizujemy projekt „Moja przyszłość aktywność”.
Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008
rok została przyjęta przez członków Komisji bez uwag.
- jednogłośnie Komisja zaopiniowała również projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.
(XXI/342/09)
a/ omawianie projektu uchwały nr XXI/343/09 w sprawie nadania statutu
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach.
Dyrektor GOPS – przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania
Statutu Gminy ich jednostce organizacyjnej.
Poinformowała, że obecny stan prawny wymusił wprowadzenie, aż tylu zmian
do Statutu , iż łatwiej było opracować nowy Statut niż wprowadzać korekty do
starego.
Członkowie Komisji do projektu uchwały uwag nie zgłosili.
- jednogłośnie Ad 2/ Przedstawienie sprawozdanie z wykonania „Gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2008 roku.
Powyższe sprawozdanie przedstawił Pan Adam Modrzejewski –
Pełnomocnik Wójta ds. przeciwdziałania uzależnieniom.
Poinformował, iż przedmiotowy program został podzielony na 8 głównych
celów w ramach których są prowadzone działania. Wynika to z ustawy
alkoholowej.

Omawiając powyższe sprawozdanie dodał, iż trzeci rok z rzędu spada
nam liczba osób kierowanych na Komisję i właściwie nie wiadomo czym to jest
spowodowane. W roku ubiegłym Gminna Komisja prowadziła 5 spraw
o znęcanie się w rodzinie.
Natomiast jeśli chodzi o Ośrodek Profilaktyczny, to przewinęło się przez
niego 78 osób.
Pan Ryszard Kontek – zauważył, że wśród dzieci nasilają się wykroczenia
alkoholowe. W ostatnich latach zwiększa się również spożycie alkoholu przez
ludzi młodych. Dotyczy to szczególnie piwa.
Pan Adam Modrzejewski - stwierdził, że lobby browarów jest tak wielkie, iż
potrafi przeforsowa
sprzedawanie piwa na imprezach sportowych.
Pan Ryszard Kontek pytał, czy dla nauczycieli są nadal organizowane kursy
uprawniające do prowadzenia profilaktyki w szkołach, czy jest zastój w tej
materii.
Pan Adam Modrzejewski wyjaśnił, że pojawia się wiele ofert
szkoleniowych składanych przez różne osoby i ośrodki. Każdy chciałby jakoś
zarobić. Mamy przeznaczone na to środki, jednak nasz program „Spójrz inaczej”
jest już sprawdzony i bardzo popierany przez szkoły. Prowadzimy również
program „Bądźmy dla siebie mili”.
Pan Tadeusz Leszczyński – zapytał dlaczego na obozach organizowanych
w ramach pomocy rodzinom z problemem alkoholowym jest tak dużo
opiekunów.
Pan Adam Modrzejewski wyjaśnił, iż grupa nie może liczyć więcej niż 12
osób, a na każda grupę wymaganych jest dwóch opiekunów.
Po dyskusji Komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania „Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2008 roku.
- jednogłośnie Komisja przyjęła również przedmiotowy projekt uchwały nr XXI/344/09.
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Ad 3/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/345/09 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
działki nr 296/5-LP obręb Charzykowy gm. Chojnice.
Projekt ww. uchwały przedstawił Pan Zdzisław Stormann - Dyrektor
Wydziału.
Do projektu uchwały członkowie Komisji uwag nie wnieśli.
Ad 4/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/346/09 w sprawie porozumienia
z Gminą Miejską Chojnice, w zakresie realizacji zadań dotyczących lokalnego
transportu zbiorowego.
Projekt powyższej uchwały omówiła Pani Skarbnik Gminy - Aleksandra
Wojcieszyńska.
Do projektu uchwały dołączono projekt porozumienia w sprawie
wspólnej realizacji komunikacji na obszarze miasta i gminy Chojnice, które o ile
będzie taka wola Radnych zostanie zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta
Chojnice, a Wójtem Gminy. Dotyczy ono komunikacji miejskiej na Obszarze
Gminy Chojnice. Każdy samorząd będzie ponosił koszty za przebyte kilometry
na swoim terenie. W przypadku naszej gminy jest to ca 320.000 km.
Ceny biletów pozostają w kompetencji Rady Miejskiej. Szczegółowy zakres
współpracy i finansowanie w ramach transportu zbiorowego na terenie gminy
Chojnice zostanie określony w drodze odrębnej umowy z wykonawcą ,
wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na prowadzenie transportu
na terenie miasta i gminy Chojnice. Porozumienie to zawarte jest na czas
określony.
Ad 5/ Omawianie projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulicom
w miejscowości Charzykowy:
a/ projekt uchwały nr XXI/347/09
b/projekt uchwały nr XXI/348/09
Powyższe projekty uchwał omówił Pan Dyrektor Stormann.
Na najbliższej sesji planuje się wprowadzić następujące nazwy ulic
w miejscowości Charzykowy : Lazurowa, Szafirowa, Szmaragdowa oraz
na osiedlu ROD „Zacisze ” ulicę Ogrody.
Komisja zaopiniowała ww. propozycje nazw ulic pozytywnie.

Ad 6/- Ad 14/ Omawianie projektów uchwał dotyczących gospodarki
gruntami.
Następnie Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami Pan Andrzej Brunka - przedstawił blok uchwał dotyczący
gospodarki gruntami.
a/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/349/09 w sprawie sprzedaży
przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
b/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/350/09 w sprawie sprzedaży
przetargowej pomieszczenia gospodarczego usytuowanego na działce położonej
w miejscowości Silno.
c/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/351/09 w sprawie wykupu działki
położonej w miejscowości Powałki.
d/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/352/09 w sprawie wykupu lokali
mieszkalnych w miejscowości Gockowice.
e/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/353/09 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
f/ Omawianie projektów uchwał w sprawie darowizn na rzecz Gminy
Chojnice :
a/ nr XXI/354/09 dot. działki położonej w miejscowości Nowa Cerkiew.
b/ nr XXI/355/09 dot. działki położonej w miejscowości Nowy Dwór.
g/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/356/09 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia działki położonej w miejscowości Lichnowy.
h/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/357/09 w sprawie sprzedaży
bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Lichnowy.
i/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/358/09 w sprawie wydzierżawienia
pomieszczeń magazynowych położonych w obrębie geodezyjnym
Nieżychowice w byłym POM Nieżychowice.
Do przedstawionych projektów uchwał od nr XXI/349/09 do nr
XXI/358/09 Radni uwag nie wnieśli.

7

Ad 15/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/359/09 w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat za kształcenie nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2009.
Projekt powyższej uchwały przedstawiła Pani Bernadeta Zimnicka –
wyjaśniła, że jeśli nauczyciel chce ubiegać się o dofinansowanie do studiów, to
ich kierunek musi być dostosowany do potrzeb szkoły. Kwota dofinansowania
nie może przekroczyć 1.000 złotych.
Nasi nauczyciele ciągle podnoszą swoje kwalifikacje. Niektórzy z nich
ukończone po 2-3 kierunki.
Pani Zimnicka przytoczyła tutaj przykład Pana Ryszarda Kontka –
Przewodniczącego Komisji Oświaty, który pracując w szkole w Swornegaciach
jako nauczyciel uczy języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.
Projekt powyższej uchwały został przyjęty przez członków Komisji bez
uwag.
Ad 16-Ad 18/
Blok uchwał dotyczących Oświaty omówiła Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty – Pani Bernadeta Zimnicka.
Ad 16/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/360/09 w sprawie określenia
szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych
prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy
Chojnice.
Pani Dyrektor Zimnicka wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o systemie
oświaty osoba prawna lub fizyczna prowadząca wychowanie przedszkolne
w innych formach otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy
w wysokości nie wyższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na
jednego ucznia w przedszkolu publicznym.
W związku z tym, iż na terenie g Niny Chojnice nie funkcjonuje
przedszkole publiczne kwotę dotacji dla wpisanych do ewidencji placówek
niepublicznych w gminie Chojnice przyjmuje się na podstawie wydatków
bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym
w najbliższej gminie tj. gminie Konarzyny.
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do ww. projektu uchwały.

Ad 17/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/361/09 w sprawie ustalenia
kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości
jednego punktu w celu określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych
w szkołach i internacie założonych i prowadzonych przez Gminę Chojnice.
Po zapoznaniu się z projektem powyższej uchwały :
Komisja zaakceptowała propozycje ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 800 złotych.
Wyraziła również pozytywną opinię na temat zatwierdzenia wartości
jednego punktu w wysokości 6 złotych.
Ad 18/Omawianie projektu uchwały nr XXI/362/09 w sprawie Regulaminu
określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
Po zapoznaniu się z projektem powyższego Regulaminu Komisja
zaopiniowała go pozytywnie.
Ad 19/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/363/09 w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzonymi przez działalność pożytku publicznego na rok 2009.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie organ stanowiący samorządu terytorialnego
winien uchwalić program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określić tryb
udzielania dotacji na realizację programów.
Do projektu uchwały członkowie Komisji uwag nie wnieśli.
Ad 20/ Omawianie projektu uchwały nr XXI/364/09 w sprawie wyrażenia
woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Nowym Dworze.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż podwyższony kapitał zakładowy w kwocie
51.550 złotych dzieli się na 1031 udziałów o wartości 50 złotych każdy.
Wszystkie te udziały zostaną objęte przez Gminę Chojnice.
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