
Protokół nr I / 2002

z I Sesji Rady Powiatu w Chełmnie

odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Sesja odbyła się w dniu 19 listopada 2002 r. w pomieszczeniach Starostwa

i trwała od godz. 16:00 do godz. 18:30.

Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych na sesji było 15, co stanowi 100 % obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad przyjęty w punkcie 4:

1. Otwarcie obrad.

2. Złożenie ślubowania.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie porządku obrad I sesji Rady Powiatu.

5. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu.

6. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

7. Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego.

10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego.

11. Sprawa wyboru Starosty Powiatu Chełmińskiego.

12. Sprawa wyboru Wicestarosty Powiatu Chełmińskiego.

13. Sprawa wyboru członków Zarządu Powiatu Chełmińskiego.

14. Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Starosty.

15. Sprawa wygaśnięcia mandatów radnych.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.



Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Prowadzący  obrady  p.  L.  Płocki -  dokonał  otwarcia  I  sesji  II  kadencji  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego. Następnie przywitał  radnych a w ich i  swoim imieniu zaproszonych gości oraz 

kierownictwo Starostwa.

Do punktu 2.

Ślubowanie.

Prowadzący obrady p. L. Płocki - powiedział, że w tym punkcie nastąpi złożenie ślubowania. 

Mówca zaproponował aby radni powstali i odczyta on rotę ślubowania a następnie p. Grzegorz Pora 

jako najmłodszy radny Rady Powiatu Chełmińskiego będzie wyczytywał kolejno nazwiska radnych 

a  Prowadzący  obrad  będzie  przyjmował  ślubowanie.  Następnie  mówca  poprosił  radnych  o 

powstanie i odczytał rotę ślubowania /załącznik nr 3 do protokołu/.

Radny p. G. Pora - wyczytał nazwiska radnych według listy radnych /załącznik nr 4 do protokołu/.

Radny p. D. Danielewicz - powiedział : "Ślubuję".

Radny p. T. Derebecki - powiedział : "Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg".

Radny p. Z. Gamański - powiedział : "Ślubuję".

Radny p. M. Jabłoński - powiedział : "Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg".

Radny p. P. Madej - powiedział : "Ślubuję".

Radny p. Z. Orzechowski - powiedział : "Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg".

Radny p. Z. Piechota - powiedział : "Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg".

Radny p. P. Piekarski - powiedział : "Ślubuję".

Radny p. L. Płocki - powiedział : "Ślubuję".

Radny p. K. Poliwko - powiedział : "Ślubuję".

Radny p. G. Pora - powiedział : "Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg".

Radny p. D. Śliwiński - powiedział : "Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg".

Radny p. J. Wojtaszewski - powiedział : "Ślubuję".

Radny p. G. Zalewski - powiedział : "Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg".

Radny p. A. Zimon - powiedział : "Ślubuję".

Prowadzący obrady p. L. Płocki - stwierdził, że wszyscy radni dokonali aktu ślubowania.

Do punktu 3.

Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady p.  L.  Płocki -  stwierdził  na podstawie listy obecności,  że  na 15 radnych 

obecnych jest 15, wobec czego liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych 



uchwał.

Do punktu 4.

Przyjęcie porządku obrad I sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady p.  L.  Płocki -  zapytał  czy  ktoś  z  radnych chciałby  wnieść  poprawki  do 

wcześniej otrzymanego projektu porządku obrad I sesji Rady Powiatu.

Radny p. G. Zalewski - powiedział, że proponuje wprowadzić do porządku obrad po punkcie 10. 

"Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu" następujące punkty:

- sprawa wyboru Starosty Powiatu Chełmińskiego

- sprawa wyboru Wicestarosty Powiatu Chełmińskiego

- sprawa wyboru członków Zarządu Powiatu Chełmińskiego

- sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Starosty.

Prowadzący obrady p. L. Płocki -  zapytał czy ktoś z radnych chciałby zaproponować jeszcze 

jakieś poprawki.

W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  poddał  wniosek  radnego  p.  G.  Zalewskiego  pod 

głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach 

wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  w  Chełmnie  większością  głosów  przyjęła 

poprawkę do porządku obrad I sesji Rady Powiatu Chełmińskiego. Następnie powiedział, że po 

punkcie 14 będzie punkt 15 "Sprawa wygaśnięcia mandatów radnych", punkt 16 "Wolne wnioski", 

punkt 17 "Zakończenie".

Do punktu 5.

Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady p. L. Płocki - poinformował, że zgodnie ze statutem protokół z XLI sesji 

został wyłożony na 7 dni przed sesją i nikt z radnych nie wniósł uwag. W związku z tym poddał 

pod głosowanie przyjęcie w/w protokołu.

Za przyjęciem głosowało 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  protokół  z  XLI  sesji  Rady Powiatu  Chełmińskiego został 

przyjęty przez Radę Powiatu większością głosów.



Do punktu 6.

Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Prowadzący obrady p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.

Starosta  Chełmiński -  powiedział,  że  Zarząd  Powiatu  między XLI  a  I  sesją  spotkał  się  na  6 

posiedzeniach i tak:

w dniu 9 października br.:

– na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 wyraził zgodę na likwidację gospodarstwa 

pomocniczego - warsztatów szkolnych. Te warsztaty dalej będą istniały tyle tylko, że nie będzie 

gospodarstwa pomocniczego.

– z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  postanowił  przyznać  nagrody  Zarządu  Powiatu  p. 

Władysławowi  Plakowi  Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  nr  1,  a  także  na  podstawie  wniosków 

dyrektorów szkół 3 wicedyrektorom i 13 nauczycielom,

– zapoznał się ze złożonymi ofertami na kupno budynku przy ul. Dworcowej 27:

1) Zakładu Usług Miejskich - 100.000 zł,

2) Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego "EKOMA" - 161.000 zł,

3) Stanisława Polaka - 150.000 zł,

Zarząd Powiatu postanowił zaprosić do rokowań dwóch oferentów PPHU "EKOMA" oraz pana 

Stanisława Polaka.

w dniu 16 października br.:

– spotkał się z panem Kazimierzem Turkiewiczem Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Chełmnie.  Pan  Dyrektor  poinformował  o  podsumowaniu  programu  "Karmienie  piersią", 

podczas którego Szpital uzyskał pozytywną opinię i uzyskał tytuł "Szpital Przyjazny Dziecku". 

To stało się już faktem. Dnia 6 grudnia odbędzie się wręczenie certyfikatu. Przekazał również 

informację o planach zmiany finansowania szpitali w całym kraju i sytuacji finansowej Szpitala.

– przyjął Uchwałę nr 52/2002 w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji 

publicznej. Jako ciekawostkę dodał, że za pierwszą stronę będzie pobierana opłata w wysokości 

1 zł, a za każdą następną 0,20 zł.

– zdecydował o sprzedaży 75% udziału w budynku przy ul.  Dworcowej 27 w Chełmnie panu 

Władysławowi Polakowi za oferowaną przez niego podczas rokowań cenę 162.000 zł,

– postanowił podpisać umowę nr 2 z firmą "APEKS" w sprawie wykonania robót dodatkowych 

na zadaniu "Modernizacja ewidencji gruntów dla miasta Chełmna",

– postanowił  podpisać  porozumienie  z  Zarządem  Miasta  Bydgoszcz  w  sprawie 

współfinansowania  dokształcania  uczniów  klas  wielozawodowych  w  Okręgowym  Ośrodku 

Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy,



– zapoznał się z operatem szacunkowym Zespołu Pałacowo-Parkowego w Grubnie,

w dniu 23 października br.:

– spotkał  się  z  panią  Krystyną Gołębiowską-Preis  Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego  w  Chełmnie  w  sprawie  godzin  wychowawczych  w  internacie  oraz  zajęć 

rewalidacyjnych. Zarząd wyraził zgodę na przyznanie dodatkowo po 6 godzin wychowawczych 

w internacie w sobotę i niedzielę oraz 3 godzin w dni, w które dzieci wracają wcześniej ze 

szkoły ze względu na zawieszenie języka obcego. Zgodził się również na przydzielenie 4 godzin 

dla opiekuna w nowo powstałym zespole edukacyjno – terapeutycznym.

– postanowił wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz do Kuratora Oświaty w 

sprawie wyjaśnienia podstawy prawnej do utworzenia ośrodka dokształcania zawodowego dla 

uczniów klas wielozawodowych,

– wyznaczył cenę Zespołu Pałacowo-Parkowego w Grubnie w wysokości 1.100.000 zł,

– omówił wstępnie projekt budżetu na 2003 rok.

w dniu 6 listopada br.:

– omówił projekt budżetu powiatu na rok 2003,

– dokonał podziału między szkoły środków w wysokości 5.487 zł przeznaczonych na szkolenia 

rad pedagogicznych

– zatwierdził wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - dotyczy to Zespołu Pałacowo - 

Parkowego i postanowił o wyłożeniu go do publicznej wiadomości,

– przyjął do wiadomości pismo pana Mariana Konopackiego Kierownika Powiatowego Urzędu 

Pracy w Chełmnie w sprawie kształtowania się zatrudnienia i wynagrodzenia w Chełmińskim 

Urzędzie  Pracy.  Zarząd  Powiatu  zobowiązał  Kierownika  Konopackiego  do  nie  czynienia 

żadnych zmian kadrowych a jeżeli  jakiekolwiek zmiany kadrowe będzie  chciał  zrobić musi 

mieć na to zgodę Zarządu.

– przyjął uchwałę nr 55/2002 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego w postaci 

komputera. Jest to z inicjatywy Pani Grażyny Mazurkiewicz dla niepełnosprawnego chłopca. 

Ten komputer był w urzędzie zbyteczny.

w dniu 13 listopada br.:

– przyjął uchwałę nr 56/2002 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2003 rok,

– przyjął  do  wiadomości  kolejne  pismo  Kierownika  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  sprawie 

protokołów z kontroli przeprowadzonej przez Straż Pożarną i Spółdzielnię Kominiarzy. Zarząd 

zdecydował,  że tym wnioskiem musi zająć się nowy Zarząd. Są to zalecenia do wykonania 

różnego rodzaju robót.

Jak  powiedział  mówca  ma  na  koniec  bardzo  optymistyczną  informację.  W  rankingu  Agencji 

Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w programie "SAPARD - inwestycje drogowe" Powiat 



Chełmiński jest ze swoim wnioskiem na drugim miejscu w całym województwie. Ten ranking ulega 

zatwierdzeniu  przez Komitet  sterujący  Marszałka Województwa i  wszystko  wskazuje  na to,  że 

Powiat  Chełmiński otrzyma środki w wysokości 630 tys.  zł  z SAPARDU i  630 tys.  zł  wyłoży 

Powiat Chełmiński na drogę Żygląd - Unisław.

Prowadzący obrady p. L. Płocki - w związku z brakiem pytań przeszedł do realizacji następnego 

punktu.

Do punktu 7.

Informacja Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu.

Przewodniczący obrad p. L. Płocki - poprosił Starostę Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu.

Starosta Chełmiński - powiedział, że na XLI sesji i kadencji Zarządowi Powiatu zostały przekazane 

do realizacji dwie uchwały i zostały one przekazane Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu oraz:

- nr XXXVIII/261/2002 - zmieniającą Uchwałę Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego 

z  dnia  28  grudnia  2001  roku  w  sprawie  przyjęcia  budżetu  powiatu  na  2002  rok  -  przekazał 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz zainteresowanym stronom,

- nr XXXVIII/262/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/47/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 

24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych została 

przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz szkołom.

Do punktu 8.

Interpelacje i zapytania.

Przewodniczący  obrad  p.  L.  Płocki -  poinformował,  że  w  okresie  pomiędzy  sesjami  nikt  z 

radnych nie złożył interpelacji ani zapytania. W związku z tym zapytał czy ktoś chciałby uczynić to 

teraz. W związku z brakiem pytań przystąpił do realizacji następnego punktu.

Do punktu 9.

Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego.

Prowadzący obrady p. L. Płocki - powiedział, że projektu uchwały w w/w sprawie zawarty jest na 

druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/. Następnie powiedział, że na podstawie art. 14 ust.3 ustawy 

o  samorządzie  powiatowym  zostanie  dokonany  wybór  Przewodniczącego  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego. W związku z powyższym poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radny  p.  P.  Madej -  zaproponował  na  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Pana  Zbigniewa 

Orzechowskiego. Następnie powiedział, że większość z zebranych na sali Pana Orzechowskiego 

zna.  W ubiegłej  kadencji  był Przewodniczącym Rady Miasta w Chełmnie,  z  wykształcenia jest 

lekarzem.



Prowadzący obrady p. L. Płocki - zapytał czy p. Zbigniew Orzechowski wyraża zgodę.

Radny p. Z. Orzechowski - wyraził zgodę na kandydowanie.

Prowadzący obrady p. L. Płocki - w związku z brakiem innych kandydatur przystąpił do wyboru 

komisji  skrutacyjnej.  Zaproponował  aby  komisja  skrutacyjna  liczyła  trzy  osoby  i  poprosił  o 

zgłaszanie kandydatur.

Radny p. J. Wojtaszewski - zaproponował radnego p. K. Poliwko.

Radny p. K. Poliwko - nie wyraził zgody.

Radny p. G. Zalewski - zaproponował radnego p. M. Jabłońskiego.

Radny p. M. Jabłoński - wyraził zgodę.

Radny p. D. Śliwiński - zaproponował radnego p. G. Pore.

Radny p. G. Pora - wyraził zgodę.

Radny p. D. Śliwiński - zaproponował radnego p. P. Madeja.

Radny p. P. Madej - wyraził zgodę.

Prowadzący obrady p. L. Płocki - poddał pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej.

Za przyjęciem takiego składu głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie 

wstrzymującym.

Prowadzący  obrady  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  Chełmińskiego  większością  głosów  dokonała 

wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Prowadzący obrady p. L. Płocki - zaproponował przerwę do czasu ukonstytuowania się Komisji 

Skrutacyjnej oraz przygotowania kart do głosowania.

Przerwa trwała od godz. 16:20 - 16:30.

Prowadzący  obrad p.  L.  Płocki -  oddał  głos  Przewodniczącemu Komisji  Skrutacyjnej  p.  M. 

Jabłońskiemu.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. M. Jabłoński - powiedział, że Komisja przygotowała 

15  kart  do  głosowania,  na  których  znajduje  się  imię  i  nazwisko  kandydata  oraz  3  warianty 

zachowania się czyli: jestem za wyborem, jestem przeciw wyborowi, wstrzymuję się. Następnie 

powiedział, że głosować należy poprzez postawienie znaku "X" w krateczce przy wybranym przez 

siebie wariancie. Mówca pokazał, że urna jest pusta w środku.

Dokonano zapieczętowania urny.

Następnie  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  wyczytał  w  kolejności  alfabetycznej  radnych, 

którzy dokonali głosowania.

Prowadzący obrady p. L. Płocki - ogłosił przerwę na czas ustalenia wyniku głosowania.

Przerwa trwała od godz. 16:35 - 16:40.



Prowadzący obrady p. L. Płocki - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. M. Jabłoński - odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej 

/załącznik  nr  6  do  protokołu/.  Następnie  przekazał  protokół  wraz  z  kartami  do  głosowania 

Prowadzącemu obrady.

Uchwała Nr I/1/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Powiatu Chełmińskiego stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Prowadzący obrady p. L. Płocki - pogratulował Panu Zbigniewowi Orzechowskiemu. Następnie 

powiedział, że jest przekonany, iż przewodniczenie tej Radzie oddaje w dobre ręce.

Przewodniczący Rady Powiatu p. Z. Orzechowski - powiedział, że chciałby podziękować p. L. 

Płockiemu za przygotowanie tej sesji i za prowadzenie jej do tego momentu. Jak powiedział postara 

się nie zawieść i godnie reprezentować Radę na zewnątrz, jak i postara się zapewnić prawidłowe 

funkcjonowanie Rady tak jak to było dotychczas.

Prowadzący  obrady  p.  L.  Płocki -  poprosił  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  o  przejecie 

prowadzenia obrad.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - powiedział, że z tego miejsca chciałby podziękować 

wszystkim tym radnym, którzy  głosowali  na  niego.  Jak powiedział  postara  się  godnie  zastąpić 

poprzedniego  Przewodniczącego  Rady  p.  L.  Płockiego  i  dołoży  wszelkich  starań  ażeby 

funkcjonowanie Biura Rady było tak sprawne aby nie przeszkadzało w działalności Rady Powiatu. 

Następnie przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 10.

Sprawa wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty 

na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/. Następnie poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur na 

stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego.

Radny p. Z. Piechota - przedstawił kandydaturę radnego p. P. Piekarskiego. Powiedział, że każdy 

p. P. Piekarskiego zna, był radnym Rady Powiatu Chełmińskiego poprzedniej kadencji.

Przewodniczący obrad p.  Z. Orzechowski -  w związku z brakiem innych kandydatur zapytał 

radnego p. P. Piekarskiego wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny p. P. Piekarski - powiedział, że wyraża zgodę.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - zaproponował aby Komisja Skrutacyjna pozostała w 

niezmienionym składzie. Następnie zapytał radnych wchodzących w skład Komisji Skrutacyjnej 

czy wyrażają zgodę na dalsze uczestniczenie w pracach tej Komisji.

Radni wyrazili zgodę.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski -  ogłosił  przerwę  na  czas  przygotowania  kart  do 



głosowania.

Przerwa trwała 16:50 - 16:55.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. M. Jabłoński - powiedział, że Komisja przygotowała 

15  kart  do  głosowania,  na  których  znajduje  się  imię  i  nazwisko  kandydata  oraz  3  warianty 

zachowania się czyli: jestem za wyborem, jestem przeciw wyborowi, wstrzymuję się. Następnie 

powiedział, że głosować należy poprzez postawienie znaku "X" w krateczce przy wybranym przez 

siebie wariancie. Mówca pokazał, że urna jest pusta w środku.

Dokonano zapieczętowania urny.

Następnie  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  wyczytał  w  kolejności  alfabetycznej  radnych, 

którzy dokonali głosowania.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski -  ogłosił  przerwę  na  czas  ustalenia  wyników 

głosowania.

Przerwa trwała od godz. 17:00 - 17:05.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. M. Jabłoński - odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej 

/załącznik  nr  9  do  protokołu/.  Następnie  przekazał  protokół  wraz  z  kartami  do  głosowania 

Prowadzącemu obrady.

Uchwała Nr I/2/02 Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Chełmińskiego stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. P. Piekarski - powiedział, że chciałby podziękować za 

zaufanie  radnym  za  zaufanie  a  radnych,  którzy  nie  udzielili  mu  zaufania  zapewnił,  że  swoją 

postawą i  postępowaniem postara  się  udowodnić,  iż  sprosta  temu zadaniu.  Zadeklarował  swoją 

pomoc zarówno Przewodniczącemu Rady Powiatu, wszystkim radnym a szczególnie tym, którzy po 

raz pierwszy przystępują do pracy samorządowej oraz pracownikom Biura Rady.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - powiedział, że zgodnie z projektem porządku obrad 

przedstawionym przez Przewodniczącego Rady Powiatu poprzedniej kadencji w tym punkcie jest 

jeszcze przyjęcie uchwały na druku nr 2. Jak powiedział po konsultacji z radcą prawnym chciałby 

wyjaśnić aby nie było nieporozumień, iż tajne głosowanie było już jak gdyby zaakceptowaniem 

kandydatury a więc nie ma potrzeby przeprowadzania jeszcze jednego głosowania nad uchwałą.

Do punktu 11.

Sprawa wyboru Starosty Powiatu Chełmińskiego.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski -  powiedział,  że  punkt  ten  został  przez  radnych 

wprowadzony do porządku obrad dzisiejszej sesji i na podstawie art. 12 pkt. 2 oraz art. 27 ustawy o 



samorządzie powiatowym Rada Powiatu ma prawo powołać w dniu dzisiejszym Starostę Powiatu 

Chełmińskiego. W związku z tym poprosił o przedstawianie kandydatur.

Projekt uchwały w w/w sprawie zawarty jest na druku nr 5 /załącznik nr 11 do protokołu/.

Radny  p.  T.  Derebecki -  powiedział,  że  w  imieniu  koalicji  złożonej  z  ugrupowań  Forum 

Samorządowe  Powiatu  Chełmińskiego  oraz  Twoje  Chełmno  -  Twój  Powiat  2001  ma  zaszczyt 

rekomendować kandydaturę Pana Wojciecha Bińczyka na urząd Starosty Chełmińskiego.  Dodał 

również, iż osoba kandydata jest znana tym niemniej kilka słów od siebie chciałby powiedzieć. Jak 

powiedział Pan Wojciech Bińczyk jest absolwentem Akademii Techniczno - Rolniczej w Olsztynie 

a także studiów z zakresu zarządzania na Toruńskim UMK. Jest doświadczonym samorządowcem, 

przez ostanie 10 lat  pełnił  funkcję Wójta Gminy Chełmno.  Okres ten dla Gminy Chełmno był 

okresem szeregu inwestycji, które radykalnie poprawiły infrastrukturę wodociągową, telefoniczną. 

W tym czasie rozbudowano i zmodernizowano szkoły, powstały nowe sale gimnastyczne. Oprócz 

tego Pan Bińczyk ma też doświadczenie w pracy w samorządzie powiatowym. Był radnym Rady 

Powiatu Chełmińskiego poprzedniej kadencji. Z uwagi na to długoletnie, duże doświadczenie w 

pracy  samorządowej  i  kontakty  wieloletnie  z  Gminami  wchodzącymi  w  skład  Powiatu 

Chełmińskiego koalicja uważa, że osoba Pana Bińczyka warunkuje dobrą partnerską współpracę 

pomiędzy powiatem i poszczególnymi gminami, w tym Gminą Miasta Chełmna wchodzącymi w 

skład powiatu chełmińskiego. Jak powiedział uważa, iż jest to o tyle ważne, iż wiadomo, że z tą 

współpracą w ostatnich latach bywało różnie. Mówca dodał również, iż dla dobra powiatu i lokalnej 

społeczności taka współpraca, którą gwarantuje Pan Bińczyk jest bardzo cenna.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - w związku z brakiem innych kandydatur zapytał czy 

Pan  Wojciech  Bińczyk  wyraża  zgodę  na  kandydowanie  na  funkcję  Starosty  Powiatu 

Chełmińskiego.

Pan W. Bińczyk - wyraził zgodę.

Przewodniczący obrad p.  Z.  Orzechowski -  w związku z  wyrażeniem chęci  dalszej  pracy w 

Komisji Skrutacyjnej tych samych radnych poddał pod głosowanie w/w skład.

Za przyjęciem tego samego składu Komisji Skrutacyjnej głosowało 15 radnych przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - ogłosił przerwę na czas przygotowania materiałów do 

głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

Przerwa trwała od godz 17:10 - 17:15.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. M. Jabłoński - powiedział, że Komisja przygotowała 



15  kart  do  głosowania,  na  których  znajduje  się  imię  i  nazwisko  kandydata  oraz  3  warianty 

zachowania się czyli: jestem za wyborem, jestem przeciw wyborowi, wstrzymuję się. Następnie 

powiedział, że głosować należy poprzez postawienie znaku "X" w krateczce przy wybranym przez 

siebie wariancie. Mówca pokazał, że urna jest pusta w środku.

Dokonano zapieczętowania urny.

Następnie  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  wyczytał  w  kolejności  alfabetycznej  radnych, 

którzy dokonali głosowania.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski -  ogłosił  przerwę  na  czas  ustalenia  wyników 

głosowania.

Przerwa trwała od godz. 17:25 - 17:30.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. M. Jabłoński - odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej 

/załącznik  nr  12  do  protokołu/.  Następnie  przekazał  protokół  wraz  z  kartami  do  głosowania 

Prowadzącemu obrady.

Uchwała  Nr  I/3/2002  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  w  sprawie  wyboru  Starosty  Powiatu 

Chełmińskiego stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski -  powiedział,  że w imieniu Rady Powiatu chciałby 

podziękować Panu Wojtaszewskiemu,  ustępującemu Staroście  Powiatu Chełmińskiego za wkład 

pracy dla Powiatu. Dodał również, iż myśli, że Pan Wojtaszewski jako radny powiatowy przyczyni 

się także swoim doświadczeniem do rozwoju Powiatu Chełmińskiego. Następnie nowemu Staroście 

Chełmińskiemu p. W. Bińczykowi życzył wszystkiego najlepszego oraz dobrej kontynuacji pracy 

na rzecz powiatu.

Ustępujący Starosta Chełmiński p. J. Wojtaszewski - pogratulował Staroście Chełmińskiemu p. 

W. Bińczykowi wyboru. Następnie powiedział, że umiejętności Starosty oraz wszystkie przez niego 

włożone siły pozwolą na dalszy rozwój powiatu. Życzył Staroście powodzenia w przemyśleniach. 

Jak powiedział myśli, że na kolejnej sesji Rada usłyszy ekspoze Starosty, które wskaże, że wybór 

był słuszny i jedyny.

Starosta Chełmiński p. W. Bińczyk - powiedział, że w pierwszych słowach chciałby podziękować 

Ustępującemu  Staroście  Chełmińskiemu  za  to,  że  prowadził  sprawy  powiatu  tak  jak  radni 

poprzedniej kadencji tego oczekiwali. Jak powiedział chciałby jednocześnie podziękować radnym 

za obdarzenie takim zaufaniem i za wybór na stanowisko Starosty Chełmińskiego. Oświadczył, że 

dołoży  wszelkich  starań  żeby  sprawy  powiatu  były  najważniejszymi  sprawami  i  aby  Powiat 

Chełmiński  rozwijał  się  dalej  i  aby  wszystkim żyło  się  w nim coraz  lepiej.  Dodał,  że  tak  jak 

Starosta  Wojtaszewski  powiedział  ekspoze wolałby rzeczywiście  przedłożyć Radzie  Powiatu na 

następnym posiedzeniu ze względu na to,  że jak powiedział  mówca nie ukrywa, iż jest  bardzo 



wzruszony. Jak powiedział po raz pierwszy został Starostą a nie codziennie się nim zostaje, zatem 

poprosił o cierpliwość i dodał, że na następnej sesji ekspoze wygłosi.

Do punktu 12.

Sprawa wyboru Wicestarosty Powiatu Chełmińskiego.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - poprosił Starostę Chełmińskiego o wyasygnowanie 

kandydatury na stanowisko Wicestarosty Chełmińskiego.

Projekt uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Chełmińskiego zawarte jest na druku nr 6 

/załącznik nr 14 do protokołu/.

Starosta Chełmiński p. W. Bińczyk - powiedział,  że chciałby zgłosić wniosek o powołanie na 

stanowisko  Wicestarosty  Chełmińskiego  Pana  Zdzisława  Gamańskiego,  byłego Wiceburmistrza. 

Pan  Zdzisław  Gamański  ma  wyższe  wykształcenie,  ukończył  ART  w  Bydgoszczy.  Ukończył 

również  studia  podyplomowe  z  organizacji  i  zarządzania  w  Warszawie.  Jest  oficerem  wojska 

polskiego.  Przez  4  lata  był  Wiceburmistrzem  Miasta  Chełmna  odpowiedzialnym  za  realizację 

inwestycji  miejskich,  zagospodarowanie  przestrzenne,  gospodarkę  miejską,  ochronę  środowiska 

oraz  roboty  publiczne.  W  związku  z  tym,  że  pracował  w  Urzędzie  Miasta  ma  już  duże 

doświadczenie w pracy samorządowej i  jak powiedział  mówca jest  doskonałym kandydatem na 

Wicestarostę Powiatu Chełmińskiego.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - w związku z brakiem innych kandydatur zapytał czy 

Pan  Zdzisław  Gamański  wyraża  zgodę  na  kandydowanie  na  stanowisko  Wicestarosty 

Chełmińskiego.

Radny p. Z. Gamański - wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący obrad p.  Z.  Orzechowski -  w związku z  wyrażeniem chęci  dalszej  pracy w 

Komisji Skrutacyjnej tych samych radnych poddał pod głosowanie w/w skład.

Za przyjęciem tego samego składu Komisji Skrutacyjnej głosowało 15 radnych przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - ogłosił przerwę na czas przygotowania materiałów do 

głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

Przerwa trwała od godz 17:35 - 17:40.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. M. Jabłoński - powiedział, że Komisja przygotowała 

15  kart  do  głosowania,  na  których  znajduje  się  imię  i  nazwisko  kandydata  oraz  3  warianty 

zachowania się czyli: jestem za wyborem, jestem przeciw wyborowi, wstrzymuję się. Następnie 



powiedział, że głosować należy poprzez postawienie znaku "X" w krateczce przy wybranym przez 

siebie wariancie. Mówca pokazał, że urna jest pusta w środku.

Dokonano zapieczętowania urny.

Następnie  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  wyczytał  w  kolejności  alfabetycznej  radnych, 

którzy dokonali głosowania.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - ogłosił przerwę na czas ustalenia wyników głosowania.

Przerwa trwała od godz. 17:45 - 17:50.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. M. Jabłoński - odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej 

/załącznik  nr  15  do  protokołu/.  Następnie  przekazał  protokół  wraz  z  kartami  do  głosowania 

Prowadzącemu obrad.

Uchwała  Nr  I/4/02  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  w  sprawie  wyboru  Wicestarosty  Powiatu 

Chełmińskiego stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Wicestarosta Chełmiński p. Z. Gamański - podziękował za wybór na stanowisko Wicestarosty. 

Jak  powiedział  jest  to  dla  niego  wielki  zaszczyt,  że  będzie  mógł  współrządzić  ze  Starostą 

Chełmińskim i Radą Powiatu Starostwem Ziemi Chełmińskiej.  Dodał, że jest to dla niego duże 

wyzwanie, ponieważ w tym obszarze dotychczas nie działał  ale jak powiedział  ma nadzieję, że 

także radni pomogą aby Starostwo i Ziemia Chełmińska była wspólnie i godnie reprezentowana.

Do punktu 13.

Sprawa wyboru członków Zarządu Powiatu Chełmińskiego.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - poprosił Starostę Chełmińskiego o przedstawienie 

kandydatur na członków Zarządu Powiatu Chełmińskiego.

Projekt  uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Chełmińskiego zawarty jest  na 

druku nr 7 /załącznik nr 17 do protokołu/.

Starosta  Chełmiński  p.  W.  Bińczyk -  powiedział,  że  ma  przyjemność  przedstawić  trzy 

kandydatury na członków Zarządu Powiatu Chełmińskiego. Pana Dariusza Śliwińskiego, który od 

10 lat związany jest z Urzędem Gminy w Papowie Biskupim. W kadencji 1994 - 1998 był radnym 

Rady Gminy w Papowie  Biskupim,  członkiem Komisji  Budżetu.  W kadencji  1998 -  2002 był 

radnym  Powiatu,  Wiceprzewodniczącym  Rady  Powiatu.  Pracował  w  Komisji  Rozwoju 

Gospodarczego i Dróg Publicznych oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. Od 1999 

roku jest Sekretarzem Gminy Papowo Biskupie. Drugim zaproponowanym kandydatem jest Pan 

Grzegorz  Zalewski,  Dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Lisewie,  od  20  lat  związany  z  Powiatem 

Chełmińskim a ściślej z Gminą Lisewo. Zna problemy środowiska wiejskiego z różnych pozycji. 

Od początku istnienia samorządów lokalnych ściśle z nimi współpracował, przez co poznał prace 



samorządów  dokładnie.  Był  członkiem  Komisji  Ośrodka  Gminy  Lisewo,  przedstawicielem 

Wojewody  w  Społecznej  Radzie  Ośrodka  Zdrowia.  Jest  to  człowiek  o  szerokich  horyzontach 

myślowych, prowadzi Gminny Punkt Informacji Europejskiej. Trzecim kandydatem jest Pan Antoni 

Zimon z Gminy Stolno. Jest rolnikiem, od 17 lat pracował w zawodzie mechanika w Spółdzielni 

Kółek  Rolniczych  w  Stolnie  a  ostanie  6  lat  pracuje  na  stanowisku  konserwatora  sieci 

wodociągowej. Z samorządami na kontakt od wielu lat ze względu na to, że od 12 lat sprawuje 

funkcję Sołtysa wsi Robakowo a w latach 1994 - 2002 był radnym Gminy Stolno.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - ogłosił przerwę na czas przygotowania materiałów do 

głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

Przerwa trwała od godz 18:00 - 18:05.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. M. Jabłoński - powiedział, że Komisja przygotowała 

15  kart  do  głosowania,  na  których  znajdują  się  imiona  i  nazwiska  trzech  kandydatów oraz  3 

warianty zachowania się  czyli:  jestem za wyborem, jestem przeciw wyborowi,  wstrzymuję się. 

Następnie  powiedział,  że  głosować  należy  poprzez  postawienie  znaku  "X"  w  krateczce  przy 

wybranym przez siebie wariancie. Mówca pokazał, że urna jest pusta w środku.

Dokonano zapieczętowania urny.

Następnie  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  wyczytał  w  kolejności  alfabetycznej  radnych, 

którzy dokonali głosowania.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski -  ogłosił  przerwę  na  czas  ustalenia  wyników 

głosowania.

Przerwa trwała od godz. 18:10 - 18:15.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. M. Jabłoński - odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej 

/załącznik  nr  18  do  protokołu/.  Następnie  przekazał  protokół  wraz  z  kartami  do  głosowania 

Prowadzącemu obrad.

Uchwała Nr I/5/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu 

Chełmińskiego stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Do punktu 14.

Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Starosty.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty 

na  druku  nr  8  /załącznik  nr  20  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Skarbnika  Powiatu  o 

wprowadzenie do tematu.

Skarbnik  Powiatu  p.  B.  Cecerko -  powiedziała,  że  uchwała  w tej  sprawie  poprzedniej  Rady 



Powiatu jest już nieaktualna w części dotyczącej dodatku specjalnego a brzmiała ona w ten sposób: 

"oraz  dodatek  specjalny  w  wysokości  15%  kwoty  wynagrodzenia  zasadniczego  i  dodatku 

funkcyjnego na okres do zakończenia kadencji obecnej Rady Powiatu i nie dłużej niż na okres 1 

roku  w wysokości  843zł".  Powiedziała,  że  w związku z  tym jest  przygotowany nowy projekt 

uchwały w identycznym brzmieniu jeżeli chodzi o punkty mówiące o wynagrodzeniu zasadniczym, 

dodatku  funkcyjnym,  dodatku  stażowym i  następującym brzmieniu  części  mówiącej  o  dodatku 

specjalnym  "oraz  dodatek  specjalny  w  wysokości  15%  sumy  wynagrodzenia  zasadniczego  i 

dodatku funkcyjnego na okres 1 roku w wysokości 843 zł". jak powiedziała suma wynagrodzenia 

Starosty nie zmienia się, zmienia się tylko brzmienie dotyczące dodatku specjalnego. Dodała też, iż 

podjęcie tej uchwały umożliwi naliczenie prawidłowego wynagrodzenia Staroście.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - w związku z brakiem dyskutantów poddał projekt 

uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę 

Nr I/6/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty /załącznik nr 21 do protokołu/.

Do punktu 15.

Sprawa wygaśnięcia mandatów radnych.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - powiedział, że Pan Krzysztof Wypij złożył na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu poprzednie kadencji pismo, w którym zrzekł się mandatu radnego 

/załącznik nr 22 do protokołu/. Mówca odczytał w/w pismo. Następnie przedstawił projekt uchwały 

sprawie  wygaśnięcia  mandatu  radnego  /załącznik  nr  23  do  protokołu/.  W związku  z  brakiem 

dyskutantów poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę 

Nr I/7/02 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego /załącznik nr 24 z protokołu/.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - powiedział, że Pan Mieczysław Misiaszek złożył na 

ręce Przewodniczącego Rady Powiatu poprzednie kadencji pismo, w którym zrzekł się mandatu 

radnego /załącznik nr 25 do protokołu/. Mówca odczytał w/w pismo. Następnie przedstawił projekt 

uchwały  sprawie  wygaśnięcia  mandatu  radnego  /załącznik  nr  26  do  protokołu/.  W związku  z 

brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.



Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę 

Nr I/8/02 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego /załącznik nr 27 do protokołu/.

Do punktu 16.

Wolne wnioski.

Radny  p.  D.  Śliwiński -  podziękował  za  wybór  na  stanowisko  członka  Zarządu  Powiatu 

Chełmińskiego.

Radny  p.  G.  Zalewski -  podziękował  za  wybór  na  stanowisko  członka  Zarządu  Powiatu 

Chełmińskiego.

Radny  p.  A.  Zimon -  podziękował  za  wybór  na  stanowisko  członka  Zarządu  Powiatu 

Chełmińskiego.

Do punktu 17.

Zakończenie obrad.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad zamyka I sesję Rady Powiatu Chełmińskiego.

Protokołowała

Anna Swołek 

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski 

 

 


