Protokół nr XXXIX/2013
z XXXIX Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 roku
Posiedzenie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Sworenagaciach
i trwało od godziny 10-tej do godziny 14.30.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy – zgodnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli :
1. Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,
2. Pan mgr Piotr Stanke – Zastępca Wójta Gminy,
3. Pani mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
4. Radne Rady Powiatu – Pani Krystyna Kijek i Pani Bożena Stępień
5. Poseł na Sejm RP – Pan Stanisław Lamczyk
6. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych i Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy,
7. Sołtysi Gminy Chojnice,
8. Rada Sołecka Sołectwa Swornegacie,
9. Pan Zbigniew Chrapkowski – Dyrektor Domu Kultury w Swornegaciach,
10. Pan mgr Zdzisław Pubanc – Dyrektor Szkoły Podstawowej
Swornegaciach,

w

11. Przedstawiciele Izby Rolniczej,
12. Pan mgr inż. Krzysztof Kulewski – Kierownik Budowy Domu Kultury
w Swornegaciach
13. Pani inż. Małgorzata Skwierawska - Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
14. Pani mgr inż.Grażyna Malatyńska – Prezes LGR „Morenka”

Przed rozpoczęciem obrad, na zewnątrz nastąpiło poświęcenie
rozbudowanego i zmodernizowanego obiektu Domu Kultury, przez Proboszcza
miejscowej parafii – Księdza Wojciecha Książkiewicza.
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Obrady Sesji prowadził - Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz
Leszczyński.
Poinformował zebranych, iż jest to ostatnie posiedzenie Rady w 2013 roku.
Tradycyjnie już ze względu na podsumowywanie całorocznej pracy Gminnego
Ośrodka Kultury odbywa się ono poza Urzędem Gminy w jednej z podległych
Pani Dyrektor GOK placówek. Tym razem gościmy w rozbudowanym
i zmodernizowanym Wiejskim Domu Kultury w Swornegaciach.
Zanim przystąpiono do obrad sesji - Pan Tadeusz Leszczyński porosił
wysoką Radę o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego w miniona środę
prof. Brunona Synaka. Pracownika Naukowego Uniwersytetu Gdańskiego,
długoletniego Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, organizatora
I Zjazdu Kaszubów na Ziemi Chojnickiej w roku 1999, polityka i
samorządowca, który pełnił między innymi funkcję Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Pomorskiego II i III kadencji w latach 2002-2010.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady - poinformował, iż projekt
porządku obrad XXXIX Sesji Rady Gminy w Chojnicach wszyscy Radni
otrzymali w ustawowym terminie wraz z materiałami sesyjnymi i projektami
uchwał.
Podkreślił, że przesłane Radnym materiały sesyjne analizowano
na posiedzeniach Komisji, które odbyły się przed dzisiejszą sesją i nie było do
nich zastrzeżeń.
Ponieważ na sesji nikt z Radnych nie zgłosi uwag do zaproponowanego
wcześniej porządku obrad, Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie,
kto z radnych jest za jego przyjęciem w następującym kształcie :
1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,
b/ ustalenie sekretarza sesji,
c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/481/2013 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za
2013 rok.

5/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/482/2013 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
6/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/483/ w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/
357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
7/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/484/2013 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
8/ Przyjęcie budżetu gminy na 2014 rok :
a/ Stanowisko Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju
Gospodarczego,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały nr XXXIX/485/2013 w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Chojnice na 2014 rok.
9/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/486/2013 w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
10/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/487/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2014 roku.
11/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/488/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w 2014 roku.
12/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/489/2013 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi powiatowej Chojniczki.”
13/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/490/2013 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na
liniach podmiejskich łączących Miasto Chojnice z niektórymi miejscowościami
Gminy Chojnice.
14/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/491/2013 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej.
15/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/492/2013 w sprawie wyrażenia woli objęcia
udziałów przez Gminę Chojnice w podwyższonym kapitale zakładowym
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
16/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/493/2013 w sprawie udzielenia dotacji
w 2014 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba
Apostoła w Ostrowitem , gmina Chojnice.
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17/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/494/2013 w sprawie udzielenia dotacji
w 2014 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia
Krzyża św. w Ogorzelinach.
18/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/495/2013 w sprawie udzielenia dotacji
w 2014 roku na remontu zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Marii
Magdaleny w Nowej Cerkwi, gm. Chojnice.
19/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/496/2013 w sprawie ustalenia wysokości
składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „ Chojnicki Bank Żywności”.
20/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/497/2013 w sprawie określenia dziennych
stawek opłaty miejscowej oraz terminie płatności i sposobu jej poboru.
21/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/498/2013 w sprawie zatwierdzenia
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2014 r.”
22/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/499/2013 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 2014.
23/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/500/2013 w sprawie trybu finansowania
rozwoju sportu na terenie Gminy Chojnice.
24/ Podsumowanie pracy Rady Gminy w Chojnicach za 2013 rok.
25/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
26/ Sprawy bieżące.
27/ Zakończenie obrad.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła przedstawiony powyżej porządek obrad
- jednogłośnie-

Przebieg obrad :
Ad 1/ Sprawy porządkowe :
a/ otwarcie sesji, stwierdzenie quorum,

Obrady Sesji otworzył Pan Tadeusz Leszczyński. Prowadzący obrady
powitał wszystkich zebranych, a następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14
Radnych, czyli jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał.
b/ ustalenie sekretarza sesji,
Sekretarzem Sesji została Pani Gabriela Krieger – kolejna osoba z listy
radnych.

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
Przewodniczący Rady zaproponował przyjąć protokół z poprzedniej sesji
bez odczytania stwierdzając, że był on do wglądu w Biurze Rady i każdy
z Radnych mógł się zapoznać z jego treścią.
Rada Gminy w Chojnicach
przyjęła protokół nr XXXVIII/2013
z dnia 29 listopada 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /14 głosami „za” przy obecności 14 radnych/
Ad 2/ Interpelacje, wnioski i zapytania.
Pan Ryszard Kontek – Zwrócił się z prośbą o ponowne przeanalizowanie
sprawy sfinansowania leczenia stomatologicznego dzieciom ze Szkoły
Podstawowej w Swornegaciach.
Pan Ryszard Kontek - mówił o panującym bezładzie informacyjnym
spowodowanym brakiem możliwości kontaktu z ENEA Sp. z o.o.
w Chojnicach. Wniósł o podjęcie działań w celu radykalnej poprawy tej
sytuacji. W okresie kiedy huragan Ksawery zrywał linie energetyczne
w Swornegaciach, próby kontaktów pod awaryjne numery telefonów, w tym
991, w celu zgłaszania awarii lub uzyskania jakichkolwiek informacji dot.
terminów usunięcia tych awarii bądź usterek, z uwagi na ciągle zajęte numery
telefonów były niemożliwe.
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Pan Józef Kołak – poruszył problem dot. gospodarki odpadami komunalnymi.
Prosił o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia dodatkowych pojemników
do składania trawy.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Posłowi Lamczykowi :
Poseł Stanisław Lamczyk – podziękował za zaproszenie na Sesję.
Poinformował, iż wysoko oceniono program który został złożony do
Ministerstwa Kultury i ma nadzieję, że za tym przyjdą pieniądze.
Poinformował, iż odbyło się spotkanie w sprawie połączenia kolejowego
Chojnice-Brusy-Kościerzyna. Rozmawiano o połączeniu kolejowym ChojniceGdynia. (Przejazd 1,5 godz.) Pociąg ma się zatrzymywa
tylko przy jednym dworcu. Ma tam zostać zrobiony parking z prawdziwego
zdarzenia. W Stoczni są miejsca pracy, jeżeli to połączenie będzie trwało 1,5
godziny, to będzie się opłacało dojeżdżać.
Poinformował również o zmianie kategorii drogi Kościerzyna-Korne. Kiedyś
był to droga krajowa, a teraz jest to droga wojewódzka.
Ad 3/ Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Ww. informację przedstawił Pan Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy
Chojnice.
(Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 4/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/481/2013 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za
2013 rok.
Pani Justyna Rząska – nawiązując do oddania do użytku w dniu
dzisiejszym nowo wyremontowanego i zmodernizowanego obiektu
Domu Kultury w Swornegaciach dziękowała, że Radni dają im możliwość
rozwijania ich pasji i pracowania w tak dobrych warunkach.
Powiedziała również - Gminny Ośrodek Kultury jest największą instytucją
kultury działającą na terenie gminy wiejskiej Chojnice. Został powołany do
istnienia jako samorządowa instytucja kultury 1 stycznia 2014 roku. W tym roku
obchodzi dziesięciolecie swojej działalności. Dyrektor GOK bardzo za te lata

podziękowała Radnym, Wójtowi Gminy oraz wszystkim którzy z nimi
współpracowali. Funkcje naszego Ośrodka nie sprowadzają się tylko do kwestii
związanych z upowszechnianiem kultury. W obrębie celów i zadań statutowych
prowadzimy bowiem, poza podstawową działalnością kulturalną, pracę
w obszarach edukacji, sportu, rekreacji oraz promocji i turystyki.
Podejmowanie działań w tych obszarach idzie w parze z wprowadzaniem
nowoczesnych form pracy, łączących tradycję z dniem teraźniejszym, a także,
co istotne, znajdujących odbiorców we wszystkich grupach wiekowych.
Aktywności te podkreślają specyfikę działania w realiach wsi bogatej w zasoby
kulturowe i przyrodnicze, stanowiące możliwości rozwoju, nie tylko dla
Instytucji, ale przede wszystkim dla regionu i jego mieszkańców. Oferta
Ośrodka, oparta przede wszystkim na lokalnej tradycji i historii, spotyka się
bowiem z dużą aprobatą mieszkańców. Zwłaszcza, w obecnych czasach, gdy
kultura ludowa i historia regionalna przeżywa swój renesans i coraz częściej
służy również jako czynnik rozwoju lokalnego. Jest bowiem sposobem na
przyciągnięcie turystów, tworzenie nowych, pozarolniczych miejsc pracy oraz
kreowanie pozytywnego wizerunku regionu.
GOK w Chojnicach jest instytucją rozbudowaną, posiadającą placówki
terenowe w ponad połowie gminnych sołectw. Prowadzimy w nich szeroką
działalność znacznie wykraczającą poza ramy zwyczajnego funkcjonowania
Wiejskich Świetlic i Domów Kultury.
Należy zatem podkreślić, że jesteśmy jedną z nielicznych jednostek
samodzielnie zabiegających, nadzorujących oraz rozliczających środki
zewnętrzne na realizację inwestycji infrastrukturalnych oraz tak zwanych
projektów „miękkich”, stanowiących dofinansowanie naszej działalności.
Ta pozycja stanowiła duży udział w strukturze budżetu naszego Ośrodka
w mijającym roku. Także inwestycje remontowe finansowane z budżetu
realizowane były samodzielnie przez Ośrodek.
W celu wydajnego działania i sprawnego przepływu informacji w roku 2013,
staraliśmy się wykorzystać lepiej dostęp Internetu i zastosować go jako
podręczne narzędzie pracy. Z pomocą przyszedł nam także udział w projekcie
koordynowanym przez UG w Chojnicach pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
informatycznemu gminy Chojnice” dzięki któremu do naszych placówek trafiło
22 jednostek komputerowych z łączem internetowym.
Ważnym obszarem działalności GOK w Chojnicach była kontynuacja
współpracy na rzecz społeczności lokalnych z innymi podmiotami, szczególnie
z organizacjami pozarządowymi. Przejawiała się czynnym wsparciem rozwoju
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inicjatyw lokalnych poprzez pomoc organizacyjną, instytucjonalne tworzenie
odpowiedniego zaplecza dla podejmowanych przez te podmioty działalności.
Współpraca ta zaowocowała wieloma projektami, które pobudziły aktywność
lokalnych środowisk.
Wzorem lat ubiegłych nasz Ośrodek by miejscem, w którym
zorganizowano 3 praktyki studenckie oraz 4 umowy stażowe we współpracy
z
Powiatowym
Urzędem
Pracy
w
Chojnicach.
Cieszy nas fakt, że placówki terenowe tj. świetlice i domy kultury tworzą dobry
klimat do rozwoju idei społecznictwa. W roku 2013 podpisano 12 umów
wolontariatu. Były to głównie umowy z osobami niepełnoletnimi, których
zaangażowanie związane było z pomocą w bieżącej działalności placówek.
Osoby pełnoletnie wykonywały prace wymagające odpowiednich kwalifikacji,
i tak w ramach wolontariatu organizowaliśmy m.in. nieodpłatne zajęcia nauki
języka angielskiego czy zajęcia taneczne.
W ciągu całego mijającego roku staraliśmy się informować Państwa
o prowadzonej przez nas działalności. Staraliśmy się także reagować na Państwa
uwagi i spostrzeżenia. Ze strony wielu osób spośród Państwa mogliśmy liczyć
na fizyczną, pomoc w realizacji naszych przedsięwzięć i codziennej
działalności. Nie sposób nie dostrzec tu dużego wsparcia ze strony Sołtysów
i członków Rad sołeckich, lokalnych firm oraz opiekunów i rodziców naszych
dzieci. Takie partnerskie podejście, zgrana i chętna do pracy kadra oraz
zainteresowani coraz liczniej korzystający z naszych propozycji mieszkańcy są
podstawą i dobrą prognozą na przyszłość. Jesteśmy przekonani, że nadchodzący
rok, a z nim nowa perspektywa wykorzystania środków unijnych, sprzyjać
będzie rozwojowi naszej instytucji oraz zadowoleniu mieszkańców Gminy
Chojnice z naszej pracy. Dziękujemy za wszelkie wsparcie i zapraszamy do
korzystania z naszej oferty w nowym 2014 roku.
Następnie Prowadzący obrady odczytał projekt przedmiotowej uchwały
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/481/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za”/
(Obrady opuścił Radny Eugeniusz Wirkus)

/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Ad 5/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/482/2013 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2013 rok.
Projekt powyższej uchwały przedstawił Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/482/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /11 głosami „za” /
(Obrady opuścił radny Nojman)
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 6/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/483/2013 w sprawie zmiany Uchwały
nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały Radni uwag nie wnieśli.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/483/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /12 głosami „za” /
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /
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Ad 7/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/484/2013 w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z projektem powyższej
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/484/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - /13 głosami „za” /
/ Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. /
Ad 8/ Przyjęcie budżetu gminy na 2014 rok :
Pan Tadeusz Leszczyński - przypomniał, iż jednym z ważniejszych
tematów podejmowanych w trakcie roku przez Radę Gminy jest uchwalenie
budżetu gminy.
W myśl przepisu art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym
uchwalenie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.
Przypomniał Radnym, a pozostałych poinformował , że Projekt budżetu
został dostarczony Radnym w ustawowym terminie na 14dni przed Sesją.
Ponadto projekt budżetu był przedmiotem wnikliwej analizy na wszystkich
posiedzeniach Komisji Rady, a szczególnie Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Do przedstawionych materiałów nie
wniesiono zastrzeżeń.
a/ Stanowisko
Gospodarczego,

Komisji

Rolnictwa

Ochrony

Środowiska

i

Rozwoju

Pan Andrze Grala - Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Rozwoju Gospodarczego przedstawił Ocenę przygotowanego
budżetu gminy na 2014 rok.

Pan Andrzej Grala – poinformował, że Budżet Gminy Chojnice po stronie
dochodów wynosi 60.411.639 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono w nim
50.206.403 zł, natomiast na wydatki majątkowe (inwestycje) przeznaczono
kwotę 16.275.236 zł.
Głównym źródłem dochodów są: subwencja (oświatowa, wyrównawcza)
w kwocie 21.016.211 zł która stanowi 34,79 % w ogólnych dochodach
budżetu.
Podatki i opłaty lokalne oraz udziały stanowiące dochód budżetu państwa
(podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób
fizycznych) wynoszą 18.284.584 zł co stanowi 30,27 % w dochodach ogółem.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
wynoszą 7.149.876 złotych tj. 11,84% w dochodach ogółem.
Przychody wynoszą 10.100.000 złotych. Jest to kredyt długoterminowy
inwestycyjny. Natomiast rozchody stanowią kwotę 4.030.000 złotych.
Dotyczy to spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska podkreślił, że
z analizowanych dokumentów wynika, iż zostały zachowane procedury
ostrożnościowe w zakresie długu publicznego. Łączna kwota długu gminy
Chojnice wynosi 35.399.970 zł, co stanowi 58,60 % planowanych na ten rok
dochodów gminy. Gmina może zadłużać się do 60% planowanych dochodów.
Natomiast łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek
z należnymi odsetkami wynosi 35.399.970 złotych. Kwota spłat wyżej
wymienionych zobowiązań z powyższych tytułów została zaplanowana
w wysokości 8,73% planowanych na ten rok dochodów budżetu przy
dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 9,78%. W latach 20152025 również kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych górnych wysokości.
Przy opracowaniu budżetu na 2014 rok uwzględnione zostały wszystkie zasady
określone w ustawie o finansach publicznych.
Projekt budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową został złożony
w ustawowym terminie w Regionalnej Izbie Obrachunkowe w Gdańsku.
Do przedłożonych dokumentów Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku nie
wniosła zastrzeżeń i postanowiła zaopiniować projekt naszego budżetu
pozytywnie następującymi uchwałami:
- uchwałą Nr 295/g217/F/III/13 składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii
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o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojnice na
lata 2014-2025.
- uchwałą nr 296/g217/F/III/13składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii
o projekcie uchwały budżetowej gminy Chojnice na 2014 rok oraz możliwości
sfinansowania deficytu budżetu.
Pan Andrzej Grala - na zakończenie przedstawiania Oceny Budżetu
Gminy Chojnice na 2014 rok zaapelował do Radnych o uchwalenie budżetu
gminy, który będzie podstawą do prowadzenia gospodarki finansowej gminy na
kolejny rok.
b/ dyskusja,
Pan Tadeusz Leszczyński - Przewodniczący Rady Gminy przypomniał
i podkreślił, iż projekt budżetu Radni otrzymali 14 dni przed sesją co pozwoliło
na szczegółowe zapoznanie się z nim. Projekt budżetu był omawiany przez
Panią Skarbnik na wszystkich posiedzeniach Komisji, na których to Radni mieli
możliwość zadawania bezpośrednich pytań.
Radni na temat budżetu na sesji nie dyskutowali.
c/ podjęcie uchwały nr XXXIX/485/2013 w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Chojnice na 2014 rok.
Projekt przedmiotowej uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/485/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - ( 13 głosami „za”)
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 9/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/486/2013 w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Chojnice.
Z projekt ww. uchwały zapoznał zebranych Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/486/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
/Uchwała stanowi złącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 10/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/487/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2014 roku.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/487/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
/Uchwała stanowi złącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 11/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/488/2013 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w 2014 roku.
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
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Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/488/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
/Uchwała stanowi złącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 12/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/489/2013 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na
dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi powiatowej Chojniczki.”
Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/489/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
/Uchwała stanowi złącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 13/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/490/2013 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na
liniach podmiejskich łączących Miasto Chojnice z niektórymi miejscowościami
Gminy Chojnice.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/490/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku (13 głosami „za”)

/Uchwała stanowi złącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 14/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/491/2013 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na
dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej.
Powyższy projekt uchwały odczytał Pan Tadeusz Leszczyński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/491/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za
/Uchwała stanowi złącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 15/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/492/2013 w sprawie wyrażenia woli
objęcia udziałów przez Gminę Chojnice w podwyższonym kapitale zakładowym
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
Projekt przedmiotowej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/492/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
/Uchwała stanowi złącznik do niniejszego protokołu/.

Ad 16/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/493/2013 w sprawie udzielenia dotacji
w 2014 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba
Apostoła w Ostrowitem, gmina Chojnice.
15

Przewodniczący Rady Gminy - odczytał projekt ww. uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/493/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
/Uchwała stanowi złącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 17/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/494/2013 w sprawie udzielenia dotacji
w 2014 roku na remont zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia
Krzyża św. w Ogorzelinach.
Pan Tadeusz Leszczyński – zapoznał zebranych z projektem ww.
uchwały.
Do projektu uchwały Radni uwag nie zgłosili.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/494/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
/Uchwała stanowi złącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 18/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/495/2013 w sprawie udzielenia dotacji
w 2014 roku na remontu zabytku – Kościoła Parafialnego p.w. św. Marii
Magdaleny w Nowej Cerkwi, gm. Chojnice.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady
Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.

Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/495/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
/Uchwała stanowi złącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 19/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/496/2013 w sprawie ustalenia wysokości
składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „ Chojnicki Bank Żywności”.
Pan Tadeusz Leszczyński - odczytał projekt powyższej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/496/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
/Uchwała stanowi złącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 20/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/497/2013 w sprawie określenia dziennych
stawek opłaty miejscowej oraz terminie płatności i sposobu jej poboru.
Pan Tadeusz Leszczyński – odczytał projekt powyższej uchwały.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/497/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
/Uchwała stanowi złącznik do niniejszego protokołu/.
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Ad 21/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/498/2013 w sprawie zatwierdzenia
„Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2014 r.”
Projekt przedmiotowej uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/498/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
/Uchwała stanowi złącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 22/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/499/2013 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 2014.
Z projektem ww. uchwały zapoznał zebranych Przewodniczący Rady Gminy.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/499/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
/Uchwała stanowi złącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 23/ Podjęcie uchwały nr XXXIX/500/2013 w sprawie trybu finansowania
rozwoju sportu na terenie Gminy Chojnice.
Przewodniczący Rady odczytał ostatni już na tej sesji projekt uchwały.

Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
podjęła uchwałę nr XXXIX/500/2013
z dnia 20 grudnia 2013 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - (13 głosami „za”)
/Uchwała stanowi złącznik do niniejszego protokołu/.
Ad 24/ Podsumowanie pracy Rady Gminy w Chojnicach za 2013 rok.
(Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.)
Ad 25/ Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Odpowiedzi udzielał Wójt Gminy Chojnice :
Panu Kontkowi – temat leczenia stomatologicznego dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Swornegaciach będzie analizowany. Zastanowimy się jak
docelowo rozwiązać ten problem. Jest on szerszy. W gminie Chojnice jest 11
szkół, a tylko 3 są objęte opieką stomatologiczną (kontrakt z NFOZ) takie jak :
Silno, Ogorzeliny i Charzykowy.
W budżecie gminy nie ma kwoty 20.000 zł na usługi Stomatologiczne
w Zespole Szkół w Swornegaciach. Przez 10 lat gmina Chojnice przekazywała
takie środki i to Radny Kontek głównie pilotował sprawę przekazywania tych
pieniędzy na leczenie zębów dzieci w Sworach. Stomatologia wyszła z POZ, nie
je jest to zadanie gminy. Wszędzie funkcjonują gabinety prywatne. Taka jest
polityka Państwa. Jeśli gmina będzie chciał a wszystko brać na swoje barki, to
nie będzie ścieżek rowerowych, ani dróg. Temat ten jest bardzo ważny.
Będziemy o tym dyskutować na posiedzeniu Kolegium Rady, na które
zaprosimy Dyrektora i Radę Społeczną Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
Właściwie jest to wyręczanie NFOZ i wyręczanie rodziców, ale zajmiemy się tą
sprawą.
Wobec licznych trudności związanych z połączeniem się z energetyką
w sytuacjach awarii i przerw w dostawie prądu wystosujemy do Operatora
ENEA Poznań stosowne pismo, w celu zmienienia jakości tych usług.
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