
Protokół nr III/2002

z III Sesji Rady Powiatu w Chełmnie

odbytej w dniu 30 grudnia 2002 r.

Sesja odbyła się w dniu 30 grudnia 2002 r. w pomieszczeniach Starostwa

i trwała od godz. 15:00 do godz. 16:15.

Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych na sesji było 17, 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  III  sesji  Rady  Powiatu  w  Chełmnie  omówiony  w  punkcie  3  przyjęto  w 

następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Powiatu.

4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.

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

6. Interpelacje i zapytania.

7. Sprawa  odwołania  radnego  Janusza  Wojtaszewskiego  ze  składu  osobowego  Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego.

8. Sprawa  określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg 

Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego.

9. Sprawa  określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego.

10. Sprawa  określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego.

11. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego na 2003 

rok.

12. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego na 

2003 rok.

13. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady 

Powiatu Chełmińskiego na 2003 rok.

14. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu 



Chełmińskiego na 2003 rok.

15. Sprawa  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Ochrony  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Rady 

Powiatu Chełmińskiego na 2003 rok.

16. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego 

na 2003 rok.

17. Sprawa  zmiany  Uchwały  Nr  XXXII/175/2001  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  z  dnia  28 

grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.

18. Sprawa uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego.

19. Sprawa zmiany Uchwały Nr V/6/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 lutego 1999 r. s 

sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

20. Wolne wnioski.

21. Zakończenie obrad.

Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski -  dokonał  otwarcia  III  sesji  Rady  Powiatu 

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

kierownictwo Starostwa.

Do punktu 2.

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - na podstawie listy obecności stwierdził,  że na 17 

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

prawomocnych uchwał.  Radni  p.  Jakubowska oraz p.  Śliwiński  spóźnią się a  swoje spóźnienie 

usprawiedliwiali.

Do punktu 3.

Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - zapytał czy ktoś z radnych chciałby dokonać zmiany 

w istniejącym porządku obrad.

Starosta Chełmiński - poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

zmiany  Uchwały  Nr  V/6/99  Rady  Powiatu  w  Chełmnie  z  dnia  24  lutego  1999  r.  s  sprawie 

przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - powiedział, że projekt tej uchwały zawarty jest na 



druku nr 13, który został radnym rozłożony na stoliki a uzasadnieniem do tego jest pismo Związku 

Powiatów Polskich, gdzie proszą aby do dnia 5 stycznia podać nazwisko przedstawiciela. Pismo 

Rada  Powiatu  otrzymała  27  grudnia,  dlatego  jest  potrzeba  wprowadzenia  takiego  punktu  do 

porządku  obrad.  W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  poddał  pod  głosowanie  poprawkę 

zgłoszoną przez Starostę Chełmińskiego.

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła poprawkę do porządku 

obrad.

Do punktu 4.

Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - poinformował, że zgodnie ze statutem protokół z I 

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

uważa protokół za przyjęty.

O godz. 15:15 na posiedzenie przybył radny p. D. Śliwiński.

Do punktu 5.

Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

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

tematu.

Starosta Chełmiński - powiedział, że Zarząd Powiatu w okresie między sesjami odbyły się trzy 

posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  dniach:  11,  18  i  30  grudnia  2002  r.  Zarząd  na  posiedzeniach 

zajmował się następującymi sprawami:

– podjął decyzję o dofinansowaniu Zespołu Szkół Nr 2 w Chełmnie kwotą 10.000 zł. Pieniądze te 

zostały przeznaczone na zakup komputerów do Centrum Informacji.

– Podjął propozycję uchwały, co ma odzwierciedlenie w korekcie budżetu o przeznaczeniu kwot 

pomocy dla mieszkańców Gminy Lisewo, którzy są ofiarami pożaru.

– Zajmował się korektą budżetu powiatu na dwóch posiedzeniach w dniu 18 grudnia i 30 grudnia, 

gdzie zostanie zaproponowana do materiałów jakie radni otrzymali autopoprawka, ponieważ w 

okresie  pomiędzy  posiedzeniami  pojawiły  się  nowe  fakty,  które  wymagają  uregulowania 

uchwałą Rady Powiatu.

– Zapoznał się z propozycją Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości przeprowadzenia 

przetargu  na  sprzedaż  Zespołu  Pałacowo  -  Parkowego  w  Grubnie  i  w  sprawie  powołania 



Komisji  Przetargowej  do  przeprowadzenia  tego  przetargu.  Jak  powiedział  Zarząd  byłby 

wdzięczny  gdyby  radni  zechcieli  się  ewentualnie  w  wolnych  wnioskach  lub  w  dyskusji 

wypowiedzieć na temat tego projektu, bo jak wiadomo jest to projekt z poprzedniej kadencji.

– Zatwierdził aneks do porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie 

zmian sposobu finansowania zadań związanych z prowadzeniem punktów paszportowych.

– wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie remontu 

sali gimnastycznej MMKS przy ul. Harcerskiej.

– podjął uchwałę w sprawie korekty budżetu powiatu, na którą Zarząd ma upoważnienie czyli 

polegającej na przesunięciach w dziale.

Rany  p.  L.  Płocki -  powiedział,  że  ma  pytanie  jeżeli  chodzi  o  ten  aneks  do  punktów 

paszportowych. Dodał, że z tego co pamięta to Powiat w granicach 50% dopłacał do tej instytucji. 

Zapytał  co w tym aneksie jest  zawarte,  czy tam te kwoty się zmieniają na dzień dzisiejszy na 

korzyść powiatu.

Sekretarz Powiatu - powiedział,  że zmienił się w tym aneksie sposób finansowania. Starostwo 

dostawało te pieniądze na podstawie wystawionego rachunku w wysokości 1/4 etatu a w te chwili 

będzie  to  dotacja  dla  powiatu  tez  w  wysokości  1/4  etatu  i  już  jest  podany  konkretny  etat 

kalkulacyjny Urzędu Wojewódzkiego w kwocie ponad 2000 zł. Było liczone, że ta Pani wykonuje 

prace w punkcie paszportowym na 1/2 etatu a Starostwo dostaje refundację na 1/4 etatu z tym, że te 

kwoty są w miarę zbliżone jeżeli jest mowa o samym wynagrodzeniu, ponieważ ta Pani pracuje 

dosyć krótko i jest na bardzo niskiej stawce, więc 1/4 etatu to było 510 zł i to jest około połowa 

etatu tej Pani, która to obsługuje czyli wynagrodzenie się bilansuje z tym, co dostaje Starostwo z 

Urzędu Wojewódzkiego. Faktem jest, że zaraz będzie pytanie czy na środki rzeczowe są środki. 

Wnioski i wszystkie druki powiat dostaje ale należałoby policzyć jeszcze pomieszczenie i telefony 

wykonane przez tą Panią ale dla dobra społeczeństwa jest to robione.

Starosta  Chełmiński -  powiedział,  że  ten  aneks  sprowadza  się  do  standardów,  czyli  do  tego 

samego co porozumienia na inne zadania zlecone od Wojewody i na tych samych zadaniach to teraz 

działa. Poprzednio to było, ponieważ Zarząd to w ciągu roku załatwiał to była umowa taka ekstra. 

W tej chwili jak gdyby wchodzi to w normalny układ z Wojewodą, czyli jest to dotacja celowa na 

zadania.

Do punktu 6.

Interpelacje i zapytania.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski -  poinformował,  że  w  okresie  pomiędzy  sesjami 

wpłynęła  interpelacja  skierowana przez  radnego Zenona Urbaniaka.  Następnie  mówca odczytał 

treść interpelacji /załącznik nr 3 do protokołu/.



Radny p. Z. Urbaniak - powiedział, że pozwolił sobie złożyć tą interpelację w związku z tym, że 

jest dużo niedomówień. Część nowych radnych nie jest w ogóle w temacie. Jak powiedział nie 

potrafią odpowiedzieć wyborcom nic na ten temat a zarzutów jest dość dużo. Dodał, że wyjaśnienie 

to pozwoli na dokładną informację wyborców i być może raz kiedyś ten temat się urwie.

Przewodniczący obrad p.  Z.  Orzechowski -  powiedział,  że  nie  będzie  już  nad  tym tematem 

dyskusji. Interpelacja ta przejdzie swoją drogę proceduralną i prawdopodobnie zostanie skierowana 

do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia.

Radny p. T. Derebecki - powiedział, że także chciałby wnieść interpelację w sprawie sprzedaży. 

Większość  pytań zadał  już  radny p.  Z.  Urbaniak,  natomiast  jak powiedział  mówca chciałby w 

uzupełnieniu poruszyć jeszcze dwie kwestie. Pierwsza to sposób wyceny czy cena jaką zapłacili 

lokatorzy, mieszkańcy. Okazuje się, że oni trochę na innych warunkach kupowali te mieszkania. 

Oczywiście skorzystali z tej 90% bonifikaty czy ulgi bo taka była wola poprzedniej Rady i jak 

powiedział jest to powszechnie stosowana procedura przez samorządy ale tak czy inaczej zapłacili 

cenę i tak względnie dużo wyższą niż nabywca pozostałej części budynku, bo z tego co się mówca 

orientuje to cena mieszkań była liczona od pierwotnej wyceny, która była znacznie wyższa od ceny 

za jaką sprzedano pozostałą  część budynku. Z tego punktu widzenia jako mieszkańcy zapłacili 

znacznie drożej  niż  nabywca tej  pozostałej  znacznie atrakcyjniejszej jeżeli  chodzi  o  możliwość 

wykorzystania części. Druga kwestia jest taka, że niejako przy okazji tej sprzedaży nastąpiło kilka 

zawirowań związanych głównie z ogrzewaniem tych mieszkań. Jak powiedział mówca wie, że był 

kilkudniowa przerwa w dostawach ciepła. Mieszkańcy z tego co się orientuje postawieni zostali w 

sytuacji podbramkowej i musieli szybko załatwiać sobie we własnym zakresie ogrzewanie, jakieś 

piece czyli zmienić zupełnie sposób ogrzewania tych mieszkań. Następnie powiedział, że obawia 

się, iż sprawa nie jest załatwiona. Wie, że trwa korespondencja pomiędzy tymi mieszkańcami a 

Starostwem Powiatowym w tej sprawie, a także w sprawie rozliczenia kosztów ogrzewania, które 

zdaniem mieszkańców pokryli już z góry za ten sezon obecny. W związku z tym jak powiedział 

chciałby zadać dodatkowe pytania :

1. Jakie ustalono warunki płatności i czy cała kwota ze sprzedaży wpłynęła już na konto Starostwa.

2. Czy właściwie zostały zabezpieczone interesy lokatorów a szczególnie dotyczące:

– sposobu naliczenia ceny za nabywane mieszkania,

– zapewnienia ogrzewania mieszkań,

– rozliczenia  poniesionych przez  lokatorów kosztów związanych  z  ogrzewaniem mieszkań w 

obecnym sezonie grzewczym.

Następnie dodał, że nie neguje samego faktu sprzedaży, bo taką uchwałę podjęła poprzednia Rada 

w tym jak powiedział mówca on i wtedy wydawało się, ze jest to jedyne rozsądne rozwiązanie. 

Natomiast budzi wątpliwości nie tylko mówcy ale części radnych i z całą pewnością lokatorów i 



mieszkańców Chełmna cena przede wszystkim za jaką sprzedano tą nieruchomość a także sama 

procedura,  to  znaczy  pośpiech  w  sfinalizowaniu  tej  sprzedaży.  Jak  powiedział  myśli,  że  tym 

rzeczywiście powinna zająć się Komisja Rewizyjna, jest do tego znakomita okazja, ponieważ za 

moment będzie uchwalany plany pracy. Dodał, że taki punkt w planie pracy Komisji Rewizyjnej 

mógł by się znaleźć. Interpelacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący obrad p.  Z.  Orzechowski -  poprosił  radnych aby interpelacje  składać  nawet 

przed samą sesją do mówcy, żeby miał kopie.  Następnie powiedział,  że interpelacja radnego p. 

Urbaniaka jest krótka i zwięzła i jak powiedział myśli, że Komisja Rewizyjna nie musi mieć tego 

specjalnie w swoim w planie pracy.

Radny p.  T.  Derebecki -  powiedział,  że  interpelacja  zgodnie  ze  Statutem Powiatu  może  być 

złożona ustnie na sesji.

Radny  p.  J.  Wojtaszewski -  powiedział,  że  nie  odnosi  się  do  zgłoszonych  interpelacji  przez 

radnych Urbaniaka i Derebeckiego a po prostu bardzo się cieszy, że te wnioski padły aby tak jak 

powiedział radny p. Urbaniak uległo to całkowitemu wyjaśnieniu i żeby Pani Adriana Ośmiałowska 

już nie miała więcej co pisać albo raz napisze a dobrze. Następnie powiedział, że w dalszym ciągu 

chodzi o Zespół Szkół Nr 2 w Chełmnie. Dodał również, że chciałby się dowiedzieć jakie jest 

stanowisko Zarządu Powiatu po takiej wywieszce na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. 

Następnie odczytał  treść ogłoszenia o następującym brzmieniu :  "po rozmowach z samorządem 

uczniowskim wyraziłem zgodę na dystrybucję kalendarzyków cegiełek wśród uczniów i rodziców 

naszej szkoły. Bardzo proszę aby uczeń, który nabył cegiełkę był zwolniony z odpytywania tylko z 

jednego przedmiotu. Kolejna zakupiona cegiełka zwalnia ucznia z odpytywania lecz nie może być 

to ten sam przedmiot. Nauczyciel po okazaniu przez ucznia cegiełki obcina górny prawy róg, co 

sprawi, że uczeń nie będzie mógł wykorzystywać wielokrotnie tej samej cegiełki. Mamy nadzieję, 

że  taka  forma  motywacji  dla  uczniów  przyczyni  się  do  dużej  sprzedaży  a  co  za  tym  idzie 

pozyskiwania potrzebnych środków na dokończenie Centrum Informacji" Następnie zwrócił się do 

Starosty i powiedział, że niedługo są matury i powiedział, że może udało by się coś wymyślić na 

matury.  Powiedział,  że  interesuje  go  jakie  jest  stanowisko  Zarządu  na  temat  tej  informacji 

wywieszonej w pokoju nauczycielskim i w jaki sposób zostały rozliczone te cegiełki. Bo to jest 

bardzo ciekawe. Następnie stwierdził, że mimo, że Starosta Chełmiński odpowiedział mówcy na 

interpelację w sprawie zbiórki publicznej w listopadzie to nadal mówca twierdzi, że zbiórka ta była 

nielegalna a Starosta próbował tak jak gdyby obronić Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Chełmnie. 

To jest kolejny dowód na to, że w tej szkole dzieje się nienajlepiej.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - powiedział, że zgodnie ze Statutem Starosta ma 7 dni 

na udzielenie odpowiedzi na zapytanie radnego p. Wojtaszewskiego bo jak powiedział myśli, że 

Starosta nie jest w stanie dzisiaj na to pytanie udzielić odpowiedzi. W związku z brakiem innych 



pytań przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 7.

Sprawa  odwołania  radnego  Janusza  Wojtaszewskiego  ze  składu  osobowego  Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego.

Przewodniczący obrad p.  Z.  Orzechowski -  powiedział,  że  w związku z  tym,  że  rezygnację 

dotyczącą  pracy  w  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  złożył  radny  p.  J. 

Wojtaszewski, co potwierdził pismem z dnia 12 grudnia 2002 r. przedkłada Radzie projekt uchwały 

zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/. W związku z brakiem dyskutantów poddał 

projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych  przy  braku  głosów  przeciwnych  i  4  głosach 

wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  większością  głosów  przyjęła  Uchwałę  Nr 

III/26/02 w sprawie odwołania radnego Janusza Wojtaszewskiego ze składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 6 do protokołu/.

Do punktu 8.

Sprawa określenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych 

Rady Powiatu Chełmińskiego.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 2 

/załącznik nr 7 do protokołu/. Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie.

Radny p. T. Derebecki -  powiedział,  że w punkcie 1 w § 1 jest błąd literowy i  powinno być 

"oznakowanie" a nie "oznkowani"

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

uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/27/02 w 

sprawie  określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych 

Rady Powiatu Chełmińskiego. /załącznik nr 8 do protokołu/.



Do punktu 9.

Sprawa  określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 3 

/załącznik nr 9 do protokołu/. Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie.

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  p.  P.  Madej -  powiedział,  że  odczyta  stare 

brzmienie i nowe tego co ma być zmienione. Stare brzmienie " § 1 ustala się, że przedmiotem 

działania Komisji Budżetu i Finansów będą następujące zagadnienia:

– sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową Zarząd Powiatu i jednostek organizacyjnych 

podległych Zarządowi".

Następnie  powiedział,  że  Komisja  zmienia  ten  podpunkt  i  będzie  on  brzmiał  w  ten  sposób: 

"działalność  finansowa  Zarządu  Powiatu  i  jednostek  organizacyjnych  podległych  Zarządowi 

Powiatu".

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

uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/28/02 w 

sprawie  określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego. /załącznik nr 10 do protokołu/.

Do punktu 10.

Sprawa  określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 4 

/załącznik nr 11 do protokołu/. W związku z brakiem dyskutantów poddał projekt uchwały w w/w 

sprawie pod głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/29/02 w 

sprawie  określenia  przedmiotu  działania  Komisji  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego. /załącznik nr 12 do protokołu/.



Do punktu 11.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego na 2003 rok.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 5 

/załącznik  nr  13  do  protokołu/.  Następnie  powiedział,  że  ze  względów  technicznych  nastąpiła 

pomyłka  i  został  wysłany  materiał  roboczy  Komisji  Rewizyjnej,  natomiast  został  dostarczony 

radnym  na  stoliki  w  systemie  tabelarycznym  plan  pracy  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego za co przeprosił.  Następnie powiedział,  że radny p. P. Piekarski pyta czy trzeba 

uwzględnić w planie  pracy sprawę poruszoną w interpelacjach i  dodał,  ze  nie  musi  koniecznie 

znaleźć  się  w  planie  pracy,  ponieważ  interpelacje  złożone  musza  już  w  systemie  statutowym 

przekazane do wyjaśnienia Komisji Rewizyjnej a więc nie musi znaleźć się to w planie pracy, gdyż 

jak  powiedział  pismem  w  dniu  jutrzejszym  skieruje  sprawę  do  rozpatrzenia  przez  Komisję 

Rewizyjną. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos.

Radny p. T. Derebecki  - powiedział, że z tego co się orientuje zlecenie jakiejś kontroli doraźnej 

wymaga uchwały Rady Powiatu, więc jeżeli teraz sprawa ta nie zostanie wprowadzona do planu 

pracy to będzie musiała Rada podjąć oddzielną uchwałę w tej sprawie.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - powiedział, że radca prawny mówi, że jeżeli chodzi o 

tą sprawę to należałoby to przyjąć uchwałą, a ponieważ w interpelacji radnego jest kontrola uchwał 

za rok 2002 to zaproponował aby w styczniu w planie pracy dopisać jako autopoprawkę "kontrola 

wykonania uchwał Rady Powiatu o zbyciu mienia powiatowego (uchwały za 2002 rok). Poddał tą 

propozycje pod głosowanie. Natomiast sprawa zbycia budynku to już jest kwestia kontrolna i może 

pójść normalnym trybem.

Za  przyjęciem  poprawki  głosowało  13  radnych  przy  braku  głosów  przeciwnych  i  3  głosach 

wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła poprawkę.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie 

wraz z przegłosowaną autopoprawką.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/30/02 w 

sprawie  przyjęcia  planu pracy  Komisji  Rewizyjnej  Rady Powiatu  Chełmińskiego na  2003 rok. 

/załącznik nr 14 do protokołu/.



Do punktu 12.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego na 

2003 rok.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 6 

/załącznik nr 15 do protokołu/. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/31/02 w 

sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego na 2003 

rok. /załącznik nr 16 do protokołu/.

Do punktu 13.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji  Rozwoju Gospodarczego i  Dróg Publicznych Rady 

Powiatu Chełmińskiego na 2003 rok.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 7 

/załącznik nr 17 do protokołu/. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/32/02 w 

sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady Powiatu 

Chełmińskiego na 2003 rok. /załącznik nr 18 do protokołu/.

Do punktu 14.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu 

Chełmińskiego na 2003 rok.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 8 

/załącznik nr 19 do protokołu/. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.



Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/33/02 w 

sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego na 2003 rok. /załącznik nr 20 do protokołu/.

Do punktu 15.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu 

Chełmińskiego na 2003 rok.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 9 

/załącznik nr 21 do protokołu/. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/34/02 w 

sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Ochrony  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego na 2003 rok. /załącznik nr 22 do protokołu/.

Do punktu 16.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego 

na 2003 rok.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 7 

/załącznik nr 23 do protokołu/. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/35/02 w 

sprawie przyjęcia  planu pracy Komisji  Rolnictwa i  Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego na 

2003 rok. /załącznik nr 24 do protokołu/.

Do punktu 17.

Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 

2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 11 a 

/załącznik nr 25 do protokołu/, który został radnym rozłożony na stolikach w dniu dzisiejszym. 



Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o omówienie w/w projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu p. B. Cecerko - omówiła projekt uchwały w w/w sprawie według załączników. 

Następnie powiedziała, że są w tym projekcie uchwały wykazane zmiany w stosunku do projektu 

uchwały zawartym na druku nr 11 /załącznik nr 12 do protokołu/, który został radnym wcześniej 

dostarczony do domów.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. P. Madej - odczytał opinię do projektu w w/w 

sprawie /załącznik nr 26 do protokołu/.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/36/02 w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/175/2001 Rady Powiatu Chełmińskiego z  dnia  28 grudnia 

2001 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2002 rok. /załącznik nr 27 do protokołu/.

Do punktu 18.

Sprawa uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 12 

/załącznik  nr  28  do  protokołu/.  Następnie  powiedział,  że  w  związku  z  odwołaniem  w  dniu 

dzisiejszym  ze  składu  osobowego  Komisji  Rewizyjnej  radnego  p.  J.  Wojtaszewskiego  istnieje 

potrzeba uzupełnienia składu osobowego w/w Komisji. Następnie poprosił o wskazanie kandydata.

Radny p.  L.  Płocki -  zaproponował  kandydaturę  p.  Dariusza  Danielewicza  i  poprosił  Radę  o 

przyjęcie tej kandydatury.

Radny p. D. Danielewicz - wyraził zgodę na kandydowanie.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  większością  głosów  przyjęła  Uchwałę  Nr 

III/37/02  w  sprawie  uzupełnienia  składu  osobowego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego. /załącznik nr 29 do protokołu/. Pogratulował radnemu wyboru na członka Komisji 

Rewizyjnej.



O godz. 16:05 na obrady przybyła radna p. M. Jakubowska

Do punktu 19.

Sprawa zmiany Uchwały Nr V/6/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 lutego 1999 r.  s 

sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 13 

/załącznik nr 30 do protokołu/. Następnie poprosił o wskazanie kandydata.

Radny p. Z. Gamański - zaproponował kandydaturę p. Wojciecha Bińczyka.

Starosta Chełmiński p. W. Bińczyk - wyraził zgodę na kandydowanie.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  większością  głosów  przyjęła  Uchwałę  Nr 

III/37/02 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/6/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 lutego 1999 r. 

s sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich. /załącznik nr 31 do protokołu/.

Do punktu 20.

Wolne wnioski.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski -  powiedział,  że  chciałby  podać  trzy  wnioski.  W 

związku z  tym,  że  istnieje  potrzeba  powołania  Komisji  Statutowej  to  poprosił  radnych,  którzy 

wyrażali by chęć pracy w tej Komisji najpóźniej do 15 stycznia na piśmie złożyli taką deklarację w 

Biurze Rady ażeby można było zorientować się, kto z radnych chciałby pracować w tej Komisji w 

związku z potrzebą zmian w statucie. Następnie powiedział, że Starosta Chełmiński przysłał pismo 

informujące o zakończeniu kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia, która jest społecznym organem 

opiniodawczo  -  doradczym  w  ramach  zatrudnienia.  W związku  z  tym  istnieje  także  potrzeba 

powołania  członków  Powiatowej  Rady  Zatrudnienia  reprezentujących  Radę  Powiatu 

Chełmińskiego. Poprosił radnych, którzy wyrażaliby chęć pracy w tej Komisji aby zgłaszali się do 

dnia  10  stycznia.  Poinformował  także,  że  w  Biurze  Rady  znajdują  się  materiały  dotyczące 

bezrobocia z Powiatowego Urzędu Pracy i  jeżeli,  któryś z radnych jest nimi zainteresowany to 

mogą zostać dla niego powielone.

Radny p. K. Poliwko - powiedział, że ma jeszcze jeden wniosek. Następnie powiedział, że dobrze, 

iż powiat interesuje się klęskami żywiołowymi mieszkańców Lisewa ale chciałby wspomnieć, że w 

Papowie  Biskupim w święta  spłonęło  gospodarstwo,  gdzie  straty  wynoszą  45  tys.  zł.  Poprosił 



Starostę aby tą sprawą również się zajął.

Do punktu 21.

Zakończenie obrad.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - złożył życzenia Noworoczne wszystkim zebranym. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął III sesję Rady Powiatu Chełmińskiego.

Protokołowała

Anna Swołek 

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski 

 

 


