
PROTOKÓŁ NR IX / 2003 

z IX Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 29 października 2003 r. 

Sesja odbyła się w dniu 29 października 2003 r.

w pomieszczeniach Starostwa

i trwała od godziny 1500 do godziny 1730

Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych

na sesji było 15 co stanowi 88 % 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 3:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad IX sesji Rady Powiatu.

4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu. 

5. Wręczenie nagród w Konkursie „Gmina Przyjazna Środowisku”.

6. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie

Powiatowej Policji w Chełmnie w okresie 9 miesięcy 2003 r. 

7. Informacja  o  aktualnej  sytuacji  na  powiatowym rynku pracy oraz  o  działalności  Powiatowego

Urzędu Pracy w Chełmnie.

8. Sprawa informacji o sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. 

9. Sprawa przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i

bezpieczeństwa obywateli. 

10. Sprawa zmiany Uchwały Nr IV/39/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 marca 2003 r. w

sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2003 r.

11. Sprawa zmiany Uchwały Nr XVIII/76/2000 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2000

r.  w  sprawie  określenia  trybu  prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej  oraz  formy  i  zakresu

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze.

12. Sprawa utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych.

13. Sprawa przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony i Promocji Dziedzictwa

Kulturowego Ziemi Chełmińskiej.
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14. Sprawa informacji o oświadczeniach majątkowych. 

15. Informacja o  pracy Zarządu Powiatu  w okresie  między sesjami  oraz  o realizacji  uchwał  Rady

Powiatu..

16. Interpelacje i zapytania.

17. Wolne wnioski. 

18. Zakończenie. 

Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – dokonał otwarcia IX 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 –  stwierdził  na  podstawie  listy  obecności,  że  na  17

radnych  obecnych  jest  14,  wobec  czego  liczba  radnych  jest  wystarczająca  do  podejmowania

prawomocnych uchwał. 

Do punktu 3.

Przyjęcie porządku obrad IX sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że porządek obrad IX sesji został radnym

dostarczony. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby wnieść zmiany w projekcie porządku obrad

IX sesji. 

Radny  p.  Z.  Gamański –  zaproponował  o  przesunięcie  punktu  6  –  informacja  o  pracy Zarządu

Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał, oraz punktu 7 – interpelacje i zapytania na

pozycję przed „wolnymi wnioskami”. Jak powiedział wniosek swój motywuje tym, iż są zaproszeni

goście i poprosił Radę o jego przyjęcie. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – w związku z brakiem innych propozycji poddał pod

głosowanie w/w wniosek. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek został przyjęty przez Radę jednogłośnie a w związku z

tym przyjęty został również porządek obrad IX sesji Rady Powiatu Chełmińskiego. 
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Do punktu 4.

Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – poinformował, że zgodnie ze statutem protokół z VIII

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

protokół za przyjęty. 

Do punktu 5.

Wręczenie nagród w Konkursie „Gmina Przyjazna Środowisku”.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – oddał głos Staroście Chełmińskiemu. 

Starosta  Chełmiński  –  powiedział,  że  w  roku  bieżącym zorganizowany  został  konkurs  „Gmina

Przyjazna Środowisku” i  został  on rozstrzygnięty. Przewodniczącym Komisji,  która rozstrzygała w

tym konkursie był p. Zdzisław Gamański a w skład Komisji oprócz pracowników Starostwa wchodzili

także  radni  będący członkami  Komisji  Budżetu  i  Finansów  oraz  Komisji  Rolnictwa  i  Leśnictwa.

Następnie oddał głos p. Z. Gamańskiemu. 

Radny  p.  Z.  Gamański –  powiedział,  że  w  bieżącym roku  został  rozpatrzony Konkurs  „Gmina

Przyjazna Środowisku” W Konkursie uczestniczyło 5 Gmin na 7 w Powiecie Chełmińskim. Pierwsze

miejsce za przedstawiony program oraz za to co Gmina realizuje zajęła Gmina Kijewo Królewskie,

drugie miejsce zajęło Miasto Chełmno, trzecie Gmina Papowo Biskupie. Ponieważ jeszcze zgłosiły się

do Konkursu dwie Gminy :  Stolno oraz Lisewo, chcąc zachęcić do wzięcia udziału w następnych

edycjach Konkursu to przyznano dla tych Gmin wyróżnienia w kwocie po 1.000 zł. Jak powiedział

mówca za pierwsze miejsce przyznano 4.000 zł, za drugie 3.000 zł i za trzecie 2.000 zł.

Następnie  Starosta  Chełmiński  p.  W.  Bińczyk,  Wicestarosta  Chełmiński  p.  Z.  Gamański  oraz

Przewodniczący Rady p. Z. Orzechowski dokonali wręczenia nagród.

Wójt Gminy Kijewo Królewskie p. M. Misiaszek – powiedział, że w imieniu nagrodzonych Gmin

oraz tych, które nie wzięły udziału chciałby bardzo serdecznie podziękować, szczególnie za pomysł,

ponieważ był on wspaniały. Powiedział, że mimo tego, iż to jego Gmina wygrała to traktuje to jako

nagrodę dla wszystkich samorządów. Jak powiedział, myśli, że wszyscy w Gminach oraz w Mieście

Chełmno  a  także  w  Starostwie  widzą  potrzebę  dbania  o  środowisko.  Nikt  nie  godzi  się  żyć  w

środowisku  zanieczyszczonym.  Jak  powiedział  on  tą  nagrodę  traktuje  jako  nagrodę  dla  tych

wszystkich, którzy podejmują wszelkie działania na rzecz środowiska. Jest  to wielka rzesza ludzi  i

dzięki nim zarówno my teraz jak i następne pokolenia będą żyły w czystym środowisku. 
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Do punktu 6.

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie

Powiatowej Policji w Chełmnie w okresie 9 miesięcy 2003 r.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że materiały dotyczące tego tematu radni

otrzymali  wcześniej  /załącznik  nr  3  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Komendanta  Powiatowego

Policji p. D. Borowskiego o zreferowanie tematu. 

o godz. 15:15 na obrady przybył Radny p. T. Derebecki 

Pan D. Borowski – powiedział, że w trakcie krótkiego wystąpienia postara się nakreślić zmiany jakie

nastąpiły w Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie, stan bezpieczeństwa czyli statystykę, oraz jak

powiedział chciałby przekazać informację o pewnych planach i zamierzeniach Komendy Powiatowej

Policji  w  Chełmnie.  Następnie  powiedział,  że  za  4  dni  minie  pół  roku  jak  objął  stanowisko

Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie. Uważa, że ten okres od 1 maja do dnia dzisiejszego

został dość owocnie i pozytywnie wykorzystany jeżeli chodzi o zmiany jakie zaszły w jednostce i jakie

już  w  coraz  mniejszym  stopniu  będą  zachodziły  i  ma  w  związku  z  tym  na  poprawę  stanu

bezpieczeństwa  w  Mieście  w  Powiecie  Chełmińskim.  Generalnie  osobiście  uważa,  że  stan

bezpieczeństwa publicznego jest to nic innego jak odczucie i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców,

bo dane  statystyczne jak wiadomo jest  to  gra i  magia  cyfr,  liczb.  Osobiście  uważa,  że  statystyka

policyjna powinna być i  w Chełmnie jest wykorzystywana do celów analitycznych, prognozowania

zagrożenia  przestępczością  oraz  przygotowania  miejsc  zagrożonych  aby  prewencyjnie  móc

oddziaływać, dlatego w pierwsze kolejności najważniejszą oceną będzie ocena mieszkańców miasta i

powiatu jeżeli  chodzi o poczucie bezpieczeństwa, czyli,  czy mieszkańcy czują się  bezpieczni  i  jak

oceniają pracę policji w drugiej kolejności wskaźniki oceny. Jak powiedział nie ukrywa, że po objęciu

stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie zauważył zresztą każdy kierownik ma swój

sposób pracy i styl zarządzania, że na bardzo niskim poziomie a to wynikało ze złej struktury była

praca Pionu Prewencyjnego. Określona liczba policjantów powoduje, że niekiedy tych policjantów nie

można skierować tylu ilu by każdy kierownik chciał, dlatego od miesiąca maja począwszy oczywiście

przy udziale kadry kierowniczej, doświadczonych oficerów Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie

przygotowano  zmianę  struktury  organizacyjnej.  Powiedział,  że  wychodzi  z  założenia,  że  rzeczą

najprostszą i najbardziej skuteczną jest proces działania zapobiegawczo, czyli tak zwana prewencja i to

prewencja  szeroko pojęta  i  szeroko rozumiana,  nie  tylko prewencja  w postaci  umundurowanego i

grzecznego funkcjonariusza na ulicy, patrolów pieszych, czy w powiecie patrolów zmotoryzowanych

ale również i  ta druga dziedzina pracy policyjnej – prewencja kryminalna, gdzie  w sposób bardzo

prosty i wyrazisty można przekazać bardzo szeroką rzeszę informacji mieszkańcom o zagrożeniach
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jakie mogą ich spotkać oraz o sposobie unikania tych zagrożeń. Przy przygotowywaniu zmiany, jeżeli

chodzi o zmiany struktury jednostki mówca kierował się zasadami, że zapobieganie przestępczości,

działanie  prewencyjne  jest  najważniejsze,  powoduje  ono,  że  nie  dopuszcza  się  do  popełnienia

przestępstwa.  Oczywiście  element  skuteczności  pracy  policji,  czyli  element  wpływający  na

wykrywalność  jednostki  jest  bardzo  ważny,  gdyż  działania  policji  muszą  być  ukierunkowane  na

wykrycie sprawcy i ten sprawca musi ponieść konsekwentnie zasłużoną karę. Następnie powiedział, że

jeżeli chodzi o odnoszenie do przepisów prawa to odchodzi do różnego rodzaju tragedii. Jeżeli są to

działania ukierunkowane na życie i  zdrowie,  ból,  cierpienie,  obrażenia,.  Jeżeli  na mienie  to  strata

jakiegoś mienia, strata niekiedy wartości niematerialnej, gdzie bezpowrotnie nie można w sposób dość

skuteczny odbudować  np.  kradzież  pojazdów,  włamania  do  obiektów  handlowych  czy  mieszkań.

Dlatego nie ukrywa, że dość mocno postawił na działania prewencyjne i jednocześnie w tym kierunku

zostały poczynione zmiany jeżeli chodzi o strukturę jednostki i tu nastąpiła zmiana ewolucyjna jeżeli

chodzi o jednostkę w Chełmnie, ponieważ jeżeli chodzi o Powiat to nastąpiła mała rewolucja, gdyż z 5

małych niekontargowanych rewirów dzielnicowych zostały utworzone dwa jak ma nadzieję bardziej

prężnie działająca posterunki policji.  Te zmiany strukturalne polegały generalnie na zlikwidowaniu

jeżeli chodzi o powiat trzech stanowisk kierowniczych i we to miejsce utworzenie trzech stanowisk

wykonawczych. W jednym przypadku dzielnicowego, w dwóch przypadkach stanowisk pracowników

operacyjno – dochodzeniowych, którzy pracują w posterunkach. Dodatkową zmianą była likwidacja

stanowiska kierowniczego jakim było stanowisko kierownika referatu ruchu drogowego, ponieważ jak

powiedział uważa, że zespół ruchu drogowego nie może pozostawać poza pionem prewencji. Referat

ten musiał wejść w skład struktury sekcji prewencji i siłą rzeczy również likwidując etat kierownika

referatu ruchu drogowego obowiązki nadzorcze i kontrolne nad tym pionem, który wszedł w strukturę

sekcji  prewencji przejął bezpośrednio zastępca naczelnika prewencji. A z tego etatu kierowniczego

utworzony  został  kolejny  etat  wykonawczy  –  piąte  stanowisko  oficera  dyżurnego.  Dodatkowo

dokonano przesunięcia dwóch etatów z pionu dochodzeniowo – śledczego zakładając, że teraz będzie

się  szło  w  kierunku  zapobiegania  i  z  tych  dwóch  etatów  utworzone  zostały  etaty  pracowników

prewencji i są to dwa etaty pracowników jeżeli chodzi o zespół prewencji kryminalnej przestępczości

nieletnich. Jak powiedział  obserwując to co się dzieje z  młodzieżą  powoduje, że trzeba dużo sił  i

środków włożyć jeżeli chodzi o ochronę i kontrolę młodzieży, dlatego powstało stanowisko etatowe

referenta ds. nieletnich, którego obowiązkiem w pierwszej kolejności jest praca z nieletnimi z tymi,

którzy już zostali zdemoralizowani, którzy weszli na drogę przestępczą dokonując czynów karalnych

ale również przede wszystkim działania prewencyjne. Jeszcze jedną taką zmianą jest dokadrowanie

pionu ruchu drogowego, gdyż z pionu kryminalnego jeden etat policjanta został przesunięty do zespołu

ruchu drogowego. W tej chwili są potrzebne dokadrowania komórki ruchu drogowego. Jak powiedział

osobiście  uważa,  że  policjant  ruchu  drogowego  to  jest  podwójna  korzyść.  Raz,  że  wpływa dość
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znacząco na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo nic innego tak nie wpływa na

kierowcę  jak  widok  policjanta  czy  oznakowanego  samochodu  policyjnego  i  automatycznie  to

bezpieczeństwo w rejonie ulega znacznej poprawie. A dodatkowo bardzo duży też element działania

prewencyjnego ma widok policjanta czy oznakowanego samochodu. Następnie dodał, że nic tak nie

wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańca jak widok w sąsiedztwie, miejsca zamieszkania, czy

miejsca pobytu umundurowanego funkcjonariusza policji. To były by zmiany jeżeli chodzi o strukturę

Komendy Powiatowej Policji  w Chełmnie. Ale żeby nie być gołosłownym wraca do rozmów jakie

prowadził od miesiąca maja z poszczególnymi wójtami tłumacząc potrzeby zmian, korzyści jakie może

przynieść ta zmiana. Nie może to się odbyć tylko na zasadzie zmiany nazwnictwa, że były to rewiry a

teraz jest posterunek. W pierwszej kolejności zadanie jakie sobie mówca postawił, to do końca roku,

najpóźniej  do  pierwszego  kwartału  przyszłego roku uzupełnić  wakaty w posterunkach policji  i  w

pionach wykonawczych. Czyli  w pierwszej  kolejności  posterunki  policji  muszą mieć pełną obsadę

etatową  czyli  kierownik,  pracownik  operacyjno  –  dochodzeniowy  i  po  sześciu  dzielnicowych  w

każdym z  posterunków, zarówno w Lisewie jak i  w Unisławiu.  Kolejną komórką, która musi  być

dokadrowana i uzupełnione muszą być wakaty jest to zespół ruchu drogowego i jak powiedział w tym

kierunku  będą  szły jego  działania.  Przychodząc  do  pracy do  Chełmna  w maju  mówca  tłumaczył

każdemu policjantowi, że nie będzie inwazji policjantów z Grudziądza, Każdy się obawiał tego, że jak

przyjdzie nowy Komendant to na pewno przywiedzie ze sobą kilka osób. Jak powiedział mówca być

może byłoby mu łatwiej,  ponieważ zna tych ludzi,  wie na ile może na nich liczyć. Natomiast  jak

powiedział mówca on powiedział odwrotnie. W pierwszej kolejności każdy z policjantów z Chełmna,

jeżeli chodzi o kadrę oficerską miał i ma szansę awansu. I tak też się stało. Na dzień dzisiejszy do

Komendy  Powiatowej  Policji  w  Chełmnie  przeszła  jedna  pani  policjantka  z  Komendy  Policji

Bydgoszcz – Śródmieście. Ona pracowała w pionie dochodzeniowo – śledczym. Przyszła do pionu

wykonawczego.  Pozostałe  stanowiska  kierownicze  zostały  obsadzone  na  zasadzie  awansu  przez

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie. Zmiany kadrowe oraz zmiany personalne

pozwoliły awansować 18 funkcjonariuszom. Jednak nie wszyscy awansowali. Dwie osoby odeszły na

emeryturę,  jedna  osoba,  która  wcześniej  pełniła  funkcję  kierowniczą  w  pionie  patrolowo  –

prewencyjnym przeniosła się do innej jednostki,  trzech funkcjonariuszy na własną prośbę określiło

chęć dalszej pracy. Chodzi o dwóch kierowników rewirów dzielnicowych, którzy pozostali w rewirach,

w których do tej pory byli kierownikami a teraz będą dzielnicowymi. No i jeden przypadek zastępcy

naczelnika  prewencji,  który wyraził  chęć  przejścia  na  niższe  stanowisko,  czyli  stanowisko oficera

dyżurnego. Tutaj łatwo zauważyć, że te zmiany nie tylko w strukturach ale też i zmiany personalne

wpłynęły dość korzystnie na atmosferę sytuacji jaka w tej chwili panuje w Komendzie w Chełmnie. Bo

w momencie, gdyby ta obawa policjantów z Chełmna się potwierdziła, że była by inwazja policjantów

w Grudziądza to nie było by dobrze dla Komendy w Chełmnie. A jeżeli to dobro dla Komendy w
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pierwszej  kolejności  preferować będą  policjanci,  to  kolejnym dobrem będzie  wpływ na  rzetelną  i

sumienną pracę a to z kolei będzie przełożenie na wzrost nie tylko poczucia bezpieczeństwa ale realny

wzrost bezpieczeństwa. Dlatego takie działania są podejmowane. Na dzień dzisiejszy jak powiedział

mówca  podejmuje  kroki  o  doprowadzenie  do  przejścia  do  Komendy  w  Chełmnie  policjantów

mieszkających na terenie  Powiatu  Chełmińskiego a  pracują  w sąsiednich  jednostkach.  Jest  dwóch

funkcjonariuszy  z  którymi  były  przeprowadzone  rozmowy.  Dodał,  że  on  zapewnia  im  prace  w

Powiecie, czyli jeden z funkcjonariuszy przejdzie z Torunia do Unisławia a drugi z Wąbrzeźna do

Lisewa.  Jak  powiedział  będzie  stosował  taką  politykę  kadrową,  że  tylko  i  wyłącznie  na  zasadzie

importu  policjanta  ale  tego,  który  mieszka  na  terenie  Powiatu  Chełmińskiego  a  pracuje  w  innej

jednostce.  Jest  jeszcze  w  kolejce  kolega,  który pracuje  w  Komendzie  Stołecznej  w  Warszawie  a

mieszka w Chełmnie. Jak powiedział mówca z jego punktu widzenia i gdyby tak pomyślał Komendant

Stołeczny to dla dobra służby ten policjant powinien pracować w Chełmnie. W momencie, gdy pracuje

w Warszawie otrzymuje on środki finansowe za brak kwatery, on musi korzystać z urlopu, który mu

się należy dodatkowo z tytułu rozłąki z rodziną i w pracy on nie myśli o tym, jak intensywnie i z

pełnym zaangażowaniem pełnić służbę na ulicach Warszawy, tylko co się dzieje w domu. A tak gdyby

można później go przenieść do Chełmna to jest to podwójna korzyć, ponieważ jak powiedział mówca

on jako kierownik jednostki  nie  musi  ponosić  kosztów na  opracowanie przygotowania kandydata,

ponosić kosztów przeszkolenia. To jest policjant, który z dnia na dzień przychodzi i pracuje. To tyle

jeżeli chodzi o zmiany personalne. Jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa to wszyscy otrzymali stosowne

sprawozdanie,  w  którym  określone  są  poszczególne  kategorie.  Rozbite  to  sprawozdanie  zostało

również na poszczególne gminy, żeby zobrazować zagrożenie w poszczególnych gminach. Dodatkowo

ujęte zostały działania jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bo to jest też bardzo ważna

dziedzina pracy policji, żeby poprawiać bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Z reguły pamiętamy o

tych najbardziej drastycznych zdarzeniach jakimi są zabójstwa. W ubiegłym roku na terenie działania

jednostki w Chełmnie miało miejsce jedno takie zdarzenie, zostało ono wykryte ale okazało się, że 15

osób zginęło w wypadkach drogowych. Czyli ostatnich 15 osób poniosło śmierć. A zdarzenie drogowe,

wypadek drogowy ze  skutkiem śmiertelnym jest  to  tragedia  dwóch  rodzin,  dwóch  stron.  Rodziny

denata i niekiedy gdy jest sprawca tego zdarzenia samego sprawcy i jego rodziny. To są tragedie. Są to

działania z winy nieumyślnej. Chwila nieuwagi, nadmierna prędkość, brawura i dochodzi do tragedii.

Dlatego miedzy innymi ta zmiana w strukturze, że jest ruch drogowy włączony do sekcji prewencji, że

pojawił się ósmy etat, jeżeli chodzi o etat policjanta, który ma pracować na drodze. Są to działania

ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa. Powiedział, że jest też trochę zmian jeżeli chodzi o

działania z dziedziny prewencji kryminalnej. Odbył się pierwszy i nie ostatni festyn z okazji święta

policji.  Będzie on zawsze miał  na celu przybliżenie policji do mieszkańców, pokazanie charakteru

pracy. Może w przyszłym roku będzie zrobiona otwarta Komenda. Jak powiedział, nie ukrywa, że przy
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każdym spotkaniu  z  młodzieżą,  począwszy od  przedszkolaka  a  skończywszy na  młodzieży  szkół

średnich Policja będzie starała się tłumaczyć tym młodym ludziom jak mają się zachować żeby nie

wejść  w  konflikt  z  prawem.  Rozpoczęto  realizację  programów prewencyjnych.  Takim nowum na

terenie Powiatu Chełmińskiego jest program „Niebieska skrzynka”. Jest to program ukierunkowany na

eliminację  ze  szkoły  różnego  rodzaju  zagrożeń,  począwszy  od  problemu  narkomanii,  poprzez

kradzieże,  rozboje,  wymuszenia,  problem fali.  Program ten  od  1  października  dzięki  uprzejmości

Dyrektora Zespołu Szkół w Unisławiu oraz Wójta Gminy Unisław został wdrożony w tej szkole. W

planie są jeszcze dwie szkoły, jedną na terenie Chełmna,  drugą na terenie Gminy Stolno,  gdzie w

najbliższym czasie będzie Policja chciała te programy kontynuować. Z działań prewencyjnych, które

zostały rozpoczęte przy udziale i wsparciu Stowarzyszenia „Bezpieczne Chełmno” rozpoczęto akcję

„Delfin  łagodzi  stres  i  ból”.  Chodzi  o  maskotki  –  symbol  Policji  w  Województwie  Kujawsko  –

Pomorskim. Jak powiedział  mówca policja doszła do wniosku, że w momencie  kiedy dojeżdża na

miejsce zdarzenia drogowego i wśród osób, które odniosły obrażenia znajduje się dziecko to otrzymuje

ono tą maskotkę, czyli tego niebieskiego delfina w białej czapce po to aby złagodzić ten stres jaki

powstaje u tego małego uczestnika ruchu drogowego w momencie gdy odnosi on obrażenia, kiedy

rodzice  jego  są  zabierani  do  szpitala.  Są  to  sprawdzone  programy  w  innych  jednostkach.

Stowarzyszenie sfinansowało zakup 70 sztuk maskotek i zostały one przekazane straży pożarnej, cześć

otrzymało pogotowie ratunkowe i część jest na wyposażeniu Policji. Jak powiedział mówca chciałby

aby te 70 delfinów pozostało do końca, żeby dzieci nie było jeżeli chodzi o ofiary zdarzeń drogowych.

Najnowszym  programem  ochrony  ofiar,  nieletnich,  pokrzywdzonych  jest  otwarcie  „niebieskiego

pokoju przesłuchań”. Zmiany personalne, które nastąpiły wpłynęły też na poprawę warunków pracy i

zostało jedno pomieszczenie, które zostało przeznaczone na pokój przesłuchań. Wszystkie niebieskie

elementy wyposażenia,  które  znajdują  się  w  całej  komendzie  zostały zebrane  w  tym „niebieskim

pokoju przesłuchań”. W poniedziałek było takie otwarcie bardziej uroczyste, oficjalne. Pokój ten jest

ciekawy, przytulny, usytuowany na piętrze na którym pracuje zespół dochodzeniowo – śledczy. Także

bez  problemu  każdy  z  funkcjonariuszy  w  momencie  kiedy  potrzebuje  przesłuchać  świadka,

podejrzanego może to zrobić w tym pokoju, jest on ogólnie dostępny dal osób w stosunku do których

prowadzone  są  czynności  procesowe.  Następnie  dodał,  że  za  pomocą  całej  kadry  kierowniczej  i

policjantów Komenda w Chełmnie będzie starała się pracować w kierunku zapewnienia wszystkim

mieszkańcom miasta i powiatu bezpieczeństwa. Policja będzie starała się podejmując różnego rodzaju

działania przede wszystkim prewencyjne, gdyż są one najbardziej skuteczne i najtańsze. Jeżeli chodzi

o dalsze zamierzenia to na pewno zwiększenie liczby patroli. Będzie to trudne, ponieważ jest mało

prawdopodobne, że będzie taka sytuacja, że będzie pełna obsada etatowa. Komenda Powiatowa Policji

w Chełmnie liczy 93 etaty i tylu policjantów pozostaje do obsługi wszystkich zdarzeń z całego etatu.

Ale można zwiększyć liczbę policjantów będących w służbie w terenie zagrożonym w sposób prosty z
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tego  względu,  że  w  momencie,  kiedy  następuje  dokładna  analiza  stanu  zagrożenie  lub  miejsc

zagrożonych to można skierować tam większą liczbę patroli. Działania będą podejmowane nie tylko na

zasadzie działań wzmożonych bo za chwilę będzie  następna akcja policyjna – akcja znicz.  Jest  to

dbanie o bezpieczeństwo nie tylko przy cmentarzach ale przede wszystkim na drogach. Jest to kolejne

takie  wyzwanie  dla  całej  Komendy.  W  dalszym  ciągu  Komenda  będzie  starała  się  wykonywać

wszystkie zadania w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Powiedział, że nie ukrywa, iż

będą  podejmowane  prężne  działania  jeżeli  chodzi  o  działania  prewencji  kryminalnej.  Już

prawdopodobnie w miesiącu listopadzie uda się utworzyć stronę internetową, gdzie za pośrednictwem

internetu będzie można wiele ciekawych informacji przekazywać wszystkim zainteresowanym. Do tej

pory w Komendzie internetu nie było. Pozyskano już na zasadzie testu NEOSTRADE i teraz zostanie

podpisana  umowa  i  zostanie  utworzona  strona  internetowa,  którą  Komenda  będzie  starała  się

rozbudować,  żeby  była  ona  ciekawa.  W  dalszym  ciągu  będą  podejmowane  też  działania

ukierunkowane na  ochronę  nieletnich,  młodzieży ale  nie  tylko młodzieży zdemoralizowanej,  która

popełnia czyny karalne ale przede wszystkim tej, która w tym środowisku pozostaje i jest zagrożona.

W celu takiej  realizacji  pełniej  programu „Niebieska skrzynka” do posterunku policji  w Unisławiu

skierowano  policjantkę,  która  przyszła  z  Komendy  w  Bydgoszczy.  Ona  ma  doświadczenie  w

prowadzeniu  postępowań  przygotowawczych  ale  ma  przygotowanie  pedagogiczne,  skończyła

resocjalizację i jej  głównym zadaniem jest  koordynacja programu „Niebieska skrzynka” w Zespole

Szkół w Unisłwiu. Jeżeli  spełni te oczekiwane zadania to zostanie przeniesiona do Chełmna, gdzie

dalej  będzie  kontynuowała  ten  program.  Docelowo  ma  być tym policjantem,  który będzie  dbał  o

nieletnich na terenie Powiatu Chełmińskiego. Jeżeli chodzi o interesantów to wyszedł z założenia, że

jakość obsługi interesantów dla policji jest w tej chwili tym elementem, który nic nie kosztuje a może

bardzo znacznie wpłynąć za zaufanie społeczeństwa do policji, które później się przejawia na bliższy

kontakt, przekazywanie informacji. Obsługa interesanta to jest też jeden z takich głównych zadań dla

policjantów, którzy pracują w Chełmnie. To nie chodzi tylko o obsługę interesanta w recepcji, która

istnieje w Komendzie ale musi być filozofia obsługi interesanta. Każdy policjant, który pracuje, który

ma służbę na ulicy, który ma kontakt z obywatelem, jest to służebna rola i on też ma quazi taką funkcję

recepcyjną, że  musi  w sposób taktowny, grzeczny, kulturalny obsłużyć interesanta.  Jak powiedział

zawsze  tłumaczył policjantom i  tłumaczy w ten sposób,  że w momencie  kontaktu w obywatelem,

pokrzywdzonym jest to człowiek zestresowany, w jakiś sposób został pokrzywdzony policjant ma w

ten sposób obsłużyć tego interesanta tak jak by sam chciał być obsłużony. A wiadomo każdy ma jakieś

wychowanie, kultury trochę z domu rodzinnego wyniósł i tu nie trzeba wielu rzeczy jak kilku słów

uprzejmości, uśmiech na twarzy. Ale to tylko w stosunku do osób pokrzywdzonych, bo jeżeli chodzi o

sprawców to tam musi być działanie zdecydowanie skuteczne. 
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Radny p. P. Piekarski – powiedział, że była mowa o wakatach w Policji. Następnie zapytał ile jest

tych wakatów i czy na wypełnienie ich są pieniądze. 

Pan D.  Borowski –  powiedział,  że  są  93  etaty policyjne są  w Powiecie  Chełmińskim.  Na dzień

dzisiejszy  są  4  wakaty.  Za  trzy  dni  na  rentę  odchodzi  pierwszy  zastępca  podinspektor  Andrzej

Kasprzyk. Przeszedł komisję lekarską, wcześniej poważny zabieg operacyjny, czyli za 3 dni będzie 5

wakatów. Mając w perspektywie przeniesienie policjanta z Torunia będzie znowu 4 wakaty. Są też

limity zatrudnień i Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie dostała możliwość zatrudnienia jednego

policjanta w listopadzie, bo w Komendach są przyjęcia 4 razy w roku : listopad, luty, maj, lipiec. W

lipcu zostały zatrudnione 2 osoby, bo taki Komenda dostała limit.  Teraz może Komenda zatrudnić

jedną osobę czyli  pozostaną 3 wakaty. Gdyby udało  się  pozyskać tego policjanta  z  Wąbrzeźna  to

pozostałyby  dwa  wakaty  i  to  byłby  stan  idealny.  Po  zmianach  organizacyjnych  w  Komendzie

Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Komenda w Chełmnie otrzymała 3 wakaty na dzień 1 stycznia

2003  r.  jednak  nigdy  nie  było  pełnego  zatrudnienia,  bo  w  perspektywie  przyszłego  roku

najprawdopodobniej,  jeżeli  nic  się  nie  zmieni,  jeżeli  Sejm  nie  będzie  manipulował  przy  ustawie

emerytalnej to mogą odejść dwie osoby na emeryturę, czyli znowu było by 5 wakatów. Na pewno

możliwość  przyjęcia  kolejnego  policjanta  może  pojawić  się  w  miesiącu  lutym  ale  Komenda

Wojewódzka w skali całego Województwa musi te wakaty solidarnie i sumiennie te wakaty rozdzielić

na wszystkie jednostki. W tej chwili działanie są ukierunkowane na pozyskanie policjantów, którzy

mieszkają na terenie powiatu Chełmińskiego a mieszkają w innych jednostkach, ponieważ to jest też

uzasadnienie do przeniesienia. Bo można by uzupełnić wakaty np. policjantami z Grudziądza ale to nie

w tym rzecz bo tez trzeba zachować tą dyplomację i nie wolno Komendom z sąsiednich jednostek

zabierać ludzi przeszkolonych, wykształconych.

Radny p. T. Derebecki – powiedział, że był od dawna problem z rewirami w gminach, były z tym

różne zawirowania. Zapytał czy ma już jakieś efekty, przemyślenia, czy obserwacje po wprowadzeniu

tej reorganizacji czyli wprowadzeniu dwóch dużych Posterunków i jak to w tej chwili funkcjonuje, czy

nastąpiła  poprawa,  czy  jest  szansa,  że  taka  struktura  będzie  optymalna  i  skuteczniejsza  niż  te

poprzednie  rewiry,  które  jak  wiadomo  nie  zawsze  spełniały  swoje  funkcje  i  było  sporo  skarg

mieszkańców zwłaszcza tych gmin w których tych rewirów nie było. 

Pan D. Borowski – powiedział, że generalnie to zawsze się odbija na wakatach, czyli jeżeli np. do tej

pory w powiecie  był  w Stolnie  kierownik  rewiru plus  dwóch policjantów w tym jeden wakat,  w

Lisewie kierownik rewiru plus dwóch i tam była pełna obsada, w Papowie był kierownik rewiru plus

dwóch w tym jeden wakat, Kijewo kierownik rewiru plus dwóch w tym jeden wakat, Unisław pełna

obsada, czyli brakowało praktycznie tych 3 policjantów. W momencie zmian, kiedy powstały te dwa

Posterunki, kompetencja posterunku jest kompetencją małej jednostki, małej komendy. Z tych trzech

etatów kierowniczych już nie zaprasza na odprawę 5 policjantów, tylko dwóch a tych 3 już pracuje w
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terenie. Kompetencje posterunku są większe niż rewiru a powstały etaty pracowników dochodzeniowo

– śledczych i dwóch funkcjonariuszy, którzy prowadzą postępowania przygotowawcze. Skróciła się

tym samym odległość  pokrzywdzonego,  świadka,  podejrzanego  do  policji,  ponieważ  osoby,  które

zostały poszkodowane w wyniku działania  przestępczego na  terenie  Unisławia,  Kijewa nie  muszą

przyjeżdżać do Chełmna one jadą do Unisławia. Nawet te osoby, które w Kijewie mieszkają nie muszą

być obsługiwane w Unisławiu, one mogą być obsłużone w punkcie przyjęć interesantów przesłuchane

przez  wyznaczonego  funkcjonariusza.  Dlatego  takim  działaniem  docelowym i  skutecznym będzie

uzupełnienie wakatów w pierwszej kolejności. Wiadomo, że przestępcy działają, niekiedy skuteczniej

od Policji, ponieważ wyprzedzają działania Policji, gdzie Policja chce pewne działania przygotować,

działania prewencyjne wprowadzić a się okazuje, że już zdarzenia nastąpiły. Następnie powiedział, że

nie  ukrywa,  iż  tej  policji  jest  za  mało.  Dobrym sposobem na  zwiększenie  liczby policjantów jest

umożliwienie pracy funkcjonariuszom na zasadzie dodatkowych służb ale jak powiedział on nie ma w

swojej  instytucji  czegoś  takiego  jak  godziny  nadliczbowe  a  ta  kategoria  godzin  nadliczbowych,

dodatkowych  służb  rozwiązałaby  problem  ilości  policjantów.  Bo  nie  trzeba  zatrudniać  120  tys.

policjantów,  chociaż  taki  poziom zatrudnienia  był  w 1990  roku,  gdzie  przestępczość  była  4  razy

mniejsza. W momencie kiedy są środki na dodatkowe służby to można je wprowadzić. Jest to korzyść

dla wszystkich zainteresowanych. Dla kierownika jednostki ponieważ w momencie przewidywanego

zagrożenia wprowadza element dodatkowych służb ale pozostaje teraz kwestia finansowania. Na tą

dodatkową służbę przychodzi funkcjonariusz przeszkolony, wyposażony, umundurowany, uzbrojony i

przychodzi  on w swoim czasie  wolnym, bez  konsekwencji  na  normalny tok  pracy. Dodatkowo w

trakcie tej dodatkowej służby zarabia środki, które zasilają budżet rodzinny, który jest skromny. Jest to

korzyść dla kierownika jednostki, dla policjanta i dla mieszkańców, bo ten policjant umundurowany

pełni  służbę  w danym rejonie,  zarabia  dodatkowe  środki,  które  są  opodatkowane,  są  legalne.  Jak

powiedział  wystąpił  już  z  prośbą  do wszystkich wójtów,  burmistrza  i  starosty o zagwarantowanie

środków w momencie tworzenia budżetów na rok 2004 na dodatkowe służby. Powiedział,  że część

osób może powiedzieć, że lepiej  kupić sprzęt,  komputer,  radiowóz,  opony zimowe,  paliwo i  są  to

rzeczy też bardzo ważne i pomagające w pracy policjanta. Ale co Komendzie po nowym samochodzie,

z  nowymi  oponami  i  pełnym zbiornikiem  paliwa  jak  nie  będzie  można  za  kierownicą  posadzić

funkcjonariusza ponieważ ilość godzin pracy w służbie regulują określone przepisy i jest to 40 godzin

tygodniowo. 

Radna p. M. Jakubowska – powiedziała, że ją interesuje bardzo dziedzina edukacji i tu zgadza się z

Komendantem, że zapobieganie i prewencja i wychowanie dzieci jest najważniejsze. Dodała również,

że  wyczytała  w  sprawozdaniu  oraz  mówił  o  tym  Komendant,  że  już  w  tym  roku  są  osoby

odpowiedzialne,  które mogą prowadzić prelekcje i  rozmowy z uczniami w szkołach.  Zapytała czy
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dyrektorzy szkół mogą się zgłaszać i prosić o takie spotkania i czy te spotkania będą realizowane z

policjantami umundurowanymi. 

Pan  D.  Borowski –  powiedział,  że  jak  najbardziej  można  zgłaszać  chęć  przeprowadzenia  takiej

prelekcji w danej szkole i policja jest w tej dziedzinie do dyspozycji szkół. 

Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę od godz. 15:50 – 16:00 

Do punktu 7.

Informacja o aktualnej sytuacji na powiatowym rynku pracy oraz o działalności Powiatowego

Urzędu Pracy w Chełmnie.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że materiały dotyczące tego tematu radni

otrzymali  wcześniej  /załącznik  nr  4  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Kierownika  Powiatowego

Urzędu Pracy w Chełmnie o zreferowanie tematu. 

Pan M.  Konopacki –  powiedział,  że  mówiąc  o  ogólnym problemie pracy to  najłatwiej  mówić  o

bezrobociu.  Jednocześnie  wcale  niechętnie  ten temat  podejmuje  się  ale  obecnie  trzeba go przejść.

Bezrobocie na koniec września w ujęciu statystycznym przedstawiając wynosi ono około 5300 osób.

Ono spadło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 100 osób tj. o około 2%, w

stosunku do grudnia ubiegłego roku o ponad 500 osób tj.  około 9% a w stosunku do najwyższego

poziomu jaki został odnotowany w historii tj. styczeń i luty tego roku 6200 osób to spadło na szczęście

o prawie 15 %. Jeżeli chodzi o tą informację to 57 % bezrobotnych stanowią kobiety a 43% mężczyzn

i taka sytuacja ciągnie się od wielu lat, że przewaga jest kobiet. Wśród bezrobotnych dominują młodzi

ludzie i tego na razie się nie zmieni, tak jest w skali kraju i tak będzie jeszcze przez kilka lat. Co trzeci

bezrobotny jest  w wieku do 24 lat,  odpowiednio takich do 34 lat  jest około 60%. Jeżeli  chodzi  o

wykształcenie  to  bezrobocie  jest  słabe  pod  tym względem,  bo  około  80%  ma  wykształcenie  co

najmniej  gimnazjalne,  czyli  podstawowe albo też zawodowe,  na które nie  ma zapotrzebowania na

pewne zawody, w sezonie bywa różnie. Bezrobocie jest również niekorzystne pod względem czasu

przebywania na bezrobociu Okazuje się, że połowa bezrobotnych nie ma pracy od ponad roku i w tym

co  trzeci  nie  ma  pracy od  2,  3  lat  i  dłużej.  Ponad  2/5  kobiet  od  2,3  lat  i  dłużej  nie  ma  pracy.

Niebezpieczne jest  to,  że co czwarty bezrobotny nigdy w życiu nie pracował.  Ta wiedza PUP jest

formalna, bo nie wiadomo, co się działo w przeszłości, ponieważ nie wszyscy dokumentują fakt pracy.

Jeżeli  chodzi o stronę socjalną to zasiłki  pobiera 16-17% osób. Jeżeli  chodzi  o ujęcie dynamiczne

bezrobocia to w okresie tych 9 miesięcy nastąpiły dość poważne zmiany, bo każda rejestracja, wyjście,

powrót  bezrobotnego  musi  być  odnotowywane  i  PUP  miał  w  tym okresie  do  czynienia  z  dosyć

wysokim napływem nowych bezrobotnych, jednocześnie więcej osób wyszło z bezrobocia a więc były

podjęcia pracy, co bardzo cieszy. Dynamika była wyższa 132%. W tych 9 miesiącach prawie 2700
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ludzi podjęło pracę, czasami okresową. Jest tu zasługa samorządów lokalnych, które prawie 800 osób

zatrudniały w systemie krótkotrwałym. No i jednak to bezrobocie w stosunku do tego najwyższego w

styczniu /lutym o 900 prawie spadło. Jak będzie dalej to trudno powiedzieć ale jak powiedział wydaje

mu się, że to bezrobocie jednak wzrośnie ale nie powinno osiągnąć już tych ekstremalnych wysokości.

Następnie powiedział, że sytuacja funduszu pracy się poprawiła, bo w roku 2001/2002 był limit na

formy przeciwdziałania bezrobociu i jego wykonanie wynosiło 1.400.000 zł, to w tym roku będzie to

poziom około 4.400.000 zł a być może i wyższy, jeżeli  będzie uwzględniony kolejny wniosek jaki

wczoraj  Starosta  Chełmiński  do  Ministra  Pracy  skierował.  Łącznie  środki  na  aktywne  formy  są

zwiększone  o  tzw.  refundacje  za  młodocianych i  łącznie  z  tym limitem na  młodocianych poziom

środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wynosi około 5.300.000 zł,  a w ubiegłym

roku wykonanie było 1.400.000 zł. plus młodociani 900.000 zł. czyli nastąpił prawie dwu i pół krotny

wzrost.  Taka  sytuacja  po  raz  pierwszy się  wydarzyła,  bo  najwyższym poziom został  do  tej  pory

zanotowany w 1998 roku i  wynosił  on 4.100.000 zł.  W okresie tych 9 miesięcy a szczególnie  od

wiosny czyli od pierwszych interwencji Starosty w marcu nastąpiła poprawa i tak było przez kolejne

miesiące dzięki inicjatywie także Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy ale i też własnej pracy PUP

w Chełmnie,  ponieważ też kilka było wniosków własnych skierowanych, między innymi na Firmę

ADRIANA z Kosowizny i na to też przyszły pieniądze. W związku z tymi wszystkimi wystąpieniami

ten limit aż do 5.300.000 zł urósł i być może jeszcze wzrośnie bo był pisany jeszcze jeden wniosek i

może uda się przeforsować go przez opinię Marszałka, który jest pośredniczącym a wniosek jest na

kolejne 450 tys. zł. Ten wniosek się nieco opóźni bo może potrwać to około 2-3 tygodni, środki będą

nieco  niższe  ale  musi  on  zostać  do  końca  grudnia  wykonany.  Powiedział,  że  były też  problemy

przejściowe o czym informowała prasa i tego nie można ukrywać, o tym się mówi, a problem był na

przełomie miesięcy lipiec, sierpień, wrzesień z pewną taką  zapaścią. Ale sytuacja jest w tej  chwili

uporządkowana i dobra. Za 9 miesięcy wydatki na aktywne formy wydatkowano około 1.500.000 zł. a

w samym miesiącu październiku kiedy już były interwencje ze strony Powiatu to sytuacja się zmieniła

o tyle, że już w tym miesiącu październiku otrzymał PUP w Chełmnie prawie 2.970.000 zł.  Jeżeli

chodzi o aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu a jest ich około 10 to sytuacja jest wyjątkowo

korzystna. Czy bezrobocie będzie spadać to nie wiadomo, bo sytuacja jest nie pewna, być może ono

wzrośnie ale bardzo dużo uczestników w tych formach jest a czego już długo nie było. W niektórych

formach, bo takie są starania PUP i do tego dopinguje także Powiatowa Rada Zatrudnienia muszą być

efektywne, czyli muszą zapewniać dalszą pracę na czas jak najdłuższy. To są tylko dane szacunkowe

ale po pracach interwencyjnych około 8% powinno dalej pracować i nie powinni oni wracać do PUP.

Jeżeli  chodzi o szkolenia to było ich około 250 i to dla firmy, która otrzymała pożyczkę czyli dla

ADRIANY. Jeżeli  chodzi o staże absolwenckie co z analizy wynika, że co piąty może będzie dalej

pracować a więc gro osób wróci do PUP. Staże są krótkie – 3 miesiące. Powiedział, że powstały w
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gminach centra wspierania przedsiębiorczości. To są nowe, jednoosobowe instytucje, ale ich rola może

być dobra  na  przyszłość,  żeby lokalny biznes  ale  i  bezrobotni  korzystali  z  dostępnej  wiedzy nie

koniecznie  poprzez  kontakt  z  PUP w Chełmnie  ale  właśnie  poprzez  te  centra  jakie  są  zmiany w

przepisach, jak przygotować się do szukania pracy, w jaki sposób dokumenty przygotować, w jaki

sposób złożyć wniosek o biznesplan. Powiedział, że podejmowane były też działania w pierwszym

półroczu w zakresie badań dotyczących zapotrzebowania samorządów lokalnych na ten rok. Były też

ankiety wysłane do 200 podmiotów - pracodawców z zapytaniem czy mają potrzebę zatrudnienia osób

i na 200 pracodawców zaankietowanych zaledwie 23 wyraziło zdanie, że tak coś będzie i być może

będą zatrudniać.  To nie  są  jednak wszyscy pracodawcy bo jest  ich  około 1.500 ale  nie  da się do

wszystkich wystąpić, natomiast  200 ważniejszych wybrano do tej  ankiety. Być może będzie trzeba

wybrać jeszcze inne formy aby docierać do tych pracodawców. Ankietowanych było także około 900

absolwentów kończących szkoły aby przejrzeć także ich oczekiwania i żeby była pełna świadomość, że

urząd pracy chce także z nimi rozmawiać. Dalej w sprawozdaniu pisze o posiedzeniach Powiatowej

Rady Zatrudnienia zwoływanych przez Starostę.  Rada ta  jest  to ciało powołane na początku roku,

składające się z 12 osób. Jak powiedział PUP uczestniczył także w opracowywaniu strategii rozwoju

powiatu. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  poprosił  o  wystąpienie  Dyrektora  Wojewódzkiego

Urzędu Pracy p. Adama Horbulewicza w celu przedstawienia problemów w skali województwa jeżeli

chodzi o bezrobocie. 

Pan A. Horbulewicz – powiedział, że podzieli swoją wypowiedź na 3 części. Podzieli się informacją

o sytuacji na wojewódzkim rynku pracy, powie co w imieniu samorządu województwa w tej chwili

robi wojewódzki urząd pracy dla powiatu i dla przeciwdziałania bezrobociu i co czeka w przyszłym

roku. Jeżeli chodzi o sytuacje na rynku pracy to w tej chwili stopa bezrobocia w województwie wynosi

około 21,8% , czyli około 202 tys. bezrobotnych, mówi dlatego około, że posiada wstępne dane na

połowę października a pełne dane za październik będą za tydzień i jak powiedział sądzi, że nie spadnie

to bezrobocie. Ofert pracy we wrześniu było 6000 to jest bardzo dużo, bo przeważnie 2-3 tysiące to jest

skala  miesięczna.  Zasiłki  w  tej  chwili  w  województwie  pobiera  tylko  13%  zarejestrowanych

bezrobotnych. Wzrosło bezrobocie długotrwałe. Jest to stała tendencja w każdym miesiącu i jest to

największy problem, ale wrzesień był tez pierwszym miesiącem od 5 lat kiedy ilość bezrobotnych i

stopa bezrobocia była niższa  w stosunku do tego samego miesiąca roku ubiegłego. Oznacza to, że

będziemy mieli do czynienia nadal z wysokim bezrobociem w województwie, nie powinno ono spaść

poniżej  200 tys.  zarejestrowanych osób na koniec roku a powody są dwa.  W tym roku łącznie w

województwie do dyspozycji funduszu pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu będzie

około  3  razy więcej  niż  w  roku  ubiegłym.  Tymi  pieniędzmi  zaktywizowano  wielokrotnie  więcej

bezrobotnych,  przede  wszystkim  absolwentów,  udzielono  więcej  pożyczek,  więcej  było  robót
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publicznych, prac interwencyjnych ale trzeba mieć świadomość, że były to umowy często okresowe i

powrót z tych umów to jest największe zmartwienie. Na dzisiaj nie wiadomo ile tych osób uda się

utrzymać w zakładach pracy ale jak powiedział zwykle większość z nich wraca i to na przełomie roku.

Te trzy razy więcej  pieniędzy to  była zapowiadana kwota  i  tu  zaskoczenia  nie  było.  Są już  takie

powiaty, które wręcz nie chcę pieniędzy, ponieważ nie są w stanie ich wydać. Takiej sytuacji nie było

od kilku lat. Wojewódzki urząd pracy na rzecz powiatów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu w

tym roku robi trzy takie programy. Program aktywizacji obszarów wiejskich i ty Powiat Chełmiński

należy  do  czołowych  jeżeli  chodzi  o  korzystanie  z  tego  programu,  zatrudnienia  okresowe,  plany

rozwoju lokalnego, szkolenia i centra wspierania przedsiębiorczości. Było z powiatu chełmińskiego

dużo ofert, gminy korzystały, w konkursach startowały i jest to znaczne wsparcie tego, co można poza

środkami funduszu pracy zrobić. Pieniążki na ten program jeszcze są i za kilka dni zostaną otwarte

oferty  na  zatrudnienie  okresowe  i  szkolenia  i  zobaczymy czy  powiat  chełmiński  tez  z  tego  nie

skorzysta. Kolejna rzecz, która rusza dosłownie na dniach to jest program PHARE 2001. Podpisana już

została umowa z konsorcjum, które będzie ten program realizowało, jest to konsorcjum holenderskie i

to nie jest zaskoczenie, ponieważ w tej chwili żadna polska firma nie jest w stanie udźwignąć tej skali

szkoleń i działalności. Wygrywają te przetargi za pieniądze przedunijne firmy zagraniczne i ty wygrali

akurat  holendrzy,  którzy mają  podwykonawców firmy polskie  ale  całe  czołowe grono osób,  które

będzie realizowało ten program to są holendrzy. W ramach PHARE 2001 do października przyszłego

roku  przeszkolonych  zostanie  około  1.200  bezrobotnych,  będzie  udzielana  także  pomoc  kilkuset

pracodawcom  i  szkołom.  Będą  granty  dal  szkół  na  wyposażenie  w  komputery  związane  z  ich

rozwojem, także będzie dość ciekawy program, który powinien trochę pomóc poza tymi środkami z

funduszu pracy. Były też środki na gminne centra informacji z funduszu pracy, podzielone zostały.

Urząd zakłada, że uda się jeszcze pozyskać dodatkowe środki w przyszłym roku aby te gminne centra

mogły  dalej  pracować.  Rusza  także  program  INTERNET  3C  i  jest  to  program,  który  będzie

finansowany przez  Francuzów  i  Urząd  Marszałkowski  a  zadaniem jego  jest  pomoc  w tworzeniu

partnerstwa lokalnego. Następnie powiedział, że wszystkich czeka nowa ustawa, która ma się nazywać

„o promocji zatrudnienia” i która będzie zmianą w podejściu Rządu do walki z bezrobociem. Z samej

nazwy wynika, że zasadniczą sprawą będzie tworzenie nowych miejsc pracy i nastawienie się na grupy

najbardziej potrzebujące, czyli długotrale bezrobotnych, samotne matki, młodzież do 24 roku życia i

ludzie bezrobotni po 50 roku życia. To będą główne grupy na które będzie kierowany fundusz pracy.

Ten projekt ustawy powinien wczoraj stanąć na Rządzie, powinien być zatwierdzony. Z tego co mówca

wie, to na dzień dzisiejszy nie stanął, co powoduje kolejne zmartwienia, bo jak powiedział mówca ma

obawy czy w dwa miesiące uda się przejść z tą ustawą przez sejm, senat, prezydenta i przygotować 34

rozporządzenia, które mają do tej ustawy być. A ona zmienia trochę sytuację powiatu, ponieważ nie

ma możliwości podporządkowania powiatowego urzędu pracy wojewódzkiemu urzędowi i samorządu
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powiatu województwu zapisami dotyczącymi środków finansowych spowoduje się, że gro środków

będzie w województwie i to województwo będzie decydowało poprzez porozumienia ze starostami jak

one będą wydatkowane. Około 50% będzie w województwie plus trzeba założyć, że 20-30% trafi do

powiatu  a  reszta  będzie  na  zobowiązania  zeszłoroczne.  I  całość  tych  środków praktycznie  będzie

kierowana,  tych,  które  będą  w  województwie  na  wsparcie  programów  europejskich,  czyli

europejskiego funduszu społecznego. Co może być zmartwieniem jeżeli chodzi o przyszły rok i tu

zaapelował do radnych oraz Starosty jako zwierzchnika PUP. Otóż od przyszłego roku budżet PUP

będzie w budżecie powiatu, nie będzie odrębnym i od powiatów będzie zależało ile środków zostanie

przekazane na jego funkcjonowanie. Powiedział, że to nie jest mały problem. Otóż wojewódzki urząd

pracy dostanie wsparcie z Ministerstwa, dostanie etaty, pieniądze na realizację tych nowych zadań a

dla powiatu rząd nie przygotowuje takiego wsparcia z wyjątkiem 2 spraw. Pierwsza to dofinansowanie

w części uposażenia doradców i pośredników, którzy są zatrudnieni w urzędzie pracy, ale skala tego

zjawiska jest bardzo mała, więc w dofinansowanie nie będzie duże. Druga możliwość, która pojawi się

dopiero  w  drugiej  części  roku  to  refundacja  kosztów  uposażenia  pracowników,  którzy  będą

zaangażowani  w  przygotowanie  programów  unijnych,  ale  to  jest  rzecz  jeszcze  daleka.  Także

zmartwieniem powiatów w przyszłym roku będzie także utrzymanie urzędów pracy, jego działalność.

Jak powiedział mówca starają się pokazać Ministerstwu, że wsparcie dla województwa nie oznacza

wsparcia  dla  powiatów.  Na ostatniej  Wojewódzkiej  Radzie  Zatrudnienia  zostało przyjęte też  takie

stanowisko zwracające uwagę, że  powiatom trzeba pomóc i  będzie  to  czynione nadal  ale w gestii

powiatów  będzie  funkcjonowanie  urzędów  pracy  w  przyszłym  roku.  Powiedział,  że  będą  nadal

szkoleni  pracownicy  urzędów  pracy,  szczególnie  przygotowując  ich  do  pisania  tych  programów

unijnych, do wykorzystania środków. Jak powiedział robią to dobrze i w skali kraju są wiodącymi i

można powiedzieć, że tyle ile można to urząd z tego skorzysta i będą pracownicy dobrze przygotowani

a szczególnie kadra kierownicza. Powiatowe urzędy pracy nie podlegają wojewódzkim ale jest kilka

elementów, które można nazwać współpracą wynikającą ze sprawozdawczości, statystyki, współpracy

w programach, które łączą i współpraca ta przebiega bardzo dobrze. Praca w kwestiach wspólnych dla

województwa i powiatu Chełmińskiego oceniana jest bardzo dobrze. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – podziękował za przedłożone informacje. 

Do punktu 8.

Sprawa informacji o sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  przywitał  Dyrektora  ZOZ w  Chełmnie.  Następnie

poprosił Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie p. Mariolę Burc o przedstawienie w/w

informacji. 
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Pani M. Burc – powiedziała, że temat służby zdrowia zarówno w aspekcie jakości, dostępności jak i

poziomu finansowania usług medycznych budzi szereg kontrowersji i nie zawsze zgodnych z prawdą

komentarzy.  Ten  rok  dla  służby  zdrowia  jest  rokiem  szczególnym  dlatego  też  pozwoliła  sobie

przygotować krótki materiał o sytuacji ZOZ w Chełmnie w roku 2003 w oparciu o dane dotyczące

przychodów  jednostki,  kosztów  działalności  oraz  poziomu  zobowiązań  przy  jednoczesnym

porównaniu  z  danymi  z  roku  2002  r.  W roku  2003,  a  więc  w  4  roku  obowiązywania  ustawy o

Powszechnym Ubezpieczeniu  Zdrowotnym, system ochrony zdrowia miał  funkcjonować zgodnie z

oczekiwaniem pacjentów, świadczeniodawców oraz zarządzających, zgodnie z zasadą wolnego rynku,

a  środki  finansowe podążając  za  pacjentem miały wreszcie  dotrzeć  do  jednostek  służby zdrowia.

Paradoksalnie  jednak  przy  większej  ilości  środków  w  systemie  (około  2,7  mld  zł.)  poziom

finansowania świadczeń medycznych uległ znacznemu obniżeniu, a jednocześnie z dniem 1 kwietnia

2003 r.  wprowadzono ustawę o Narodowym Funduszu  Zdrowia z  miesiąca na miesiąc  zmieniając

zasady świadczenia  usług  medycznych oraz  sposób  ich  finansowania.  Jak  powiedziała  przypomni

tylko, iż w dniu 24 grudnia.2002 r. podpisano aneksy do umów z roku 2001 obejmujące I kwartał roku

2003,  które  obniżały  poziom  finansowania  jednostki  o  10%  oraz  zmieniały  zasady  przekazania

środków pieniężnych. W przypadku ZOZ Chełmno suma kilkuset tysięcy złotych przekazywana jest z

30 – dniowym opóźnieniem w stosunku do roku 2002, a więc pierwszą kwotę za wykonane usługi w

styczniu ZOZ otrzymał  dopiero 26 lutego b.r.  niejako kredytując budżet  państwa w wykonywaniu

usług przez dwa miesiące. W analogicznym okresie roku 2002 powyższa suma stanowiła zaliczkę na

poczet wykonywanych usług i była wypłacana o 30 dni wcześniej. Jednocześnie mimo wcześniejszych

zapowiedzi dotyczących zwiększenia środków w następnych kwartałach 2003 r. kolejnymi aneksami

utrzymano poziom finansowania z I kwartału b.r. W przypadku ZOZ Chełmno kontrakt podstawowy

na  rok  2003  wynosi  10.265.012  zł.  Dla  porównania  kontrakt  podstawowy w roku  2002  wynosił

11.003.006  zł.  a  wielkości  wykonane  oraz  zapłacone  wyniosły  11.851.180  zł.  Od  razu  można

zauważyć różnicę. Poza tym dodatkowe dochody ZOZ Chełmno do dnia 30 kwietnia 2003 r. stanowiły

usługi medyczne dodatkowe wykonywane poza kontraktem podstawowym dla pacjentów z innych Kas

Chorych,  żołnierzy  służby  zasadniczej  oraz  pacjentów  Branżowej  Kasy  Chorych,  ubezpieczonych

cudzoziemców oraz usługi wykonane dla aresztu śledczego. W roku 2002 przychody zakładu z tytułu

usług wykonanych dla powyższych pacjentów wynosiły około 300.000 zł.  Jednocześnie do dnia 25

maja  2003  r.  faktury  wystawione  przez  ZOZ  w  Chełmnie  z  tychże  pacjentów  zostały  uznane  i

zapłacone. Jednakże w dniu 21 maja.2003 r. ZOZ otrzymał komunikat, bez podania podstawy prawnej

gdzie  odmówiono  dalszego  finansowania  powyższych  usług,  nakazując  jednocześnie  wykonanie

świadczeń  medycznych  dla  powyższych  pacjentów  w  ramach  limitu  zawartego  w  umowie

podstawowej.  Zachowano  finansowanie  usług  medycznych  dla  aresztu  śledczego,  w  przypadku

obcokrajowców faktury są przyjmowane ale nie są płacone. ZOZ w Chełmnie otrzymuje informacje, że
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nie  ma  rozwiązania  prawnego  tego  problemu.  Jednocześnie  pomimo  powyższego  stanowiska,

dotyczącego pacjentów z innych oddziałów NFZ w przypadku usług szpitalnych, pomocy doraźnej

oraz ambulatoryjnej specjalistyki w miesiącu sierpniu b.r. NFZ podpisał aneks dotyczący świadczenia

usług  w  ramach  POZ  dla  pacjentów  innych  oddziałów,  powołując  się  na  ciągłość  świadczeń,  w

związku z czym wystąpiła duża niespójność interpretacji prawnej ustawy o NFZ, która daje podstawy

do roszczeń sądowych i być może ZOZ w Chełmnie wykorzysta tą podstawę. Na dzień dzisiejszy jest

informacja, że podobno w miesiącu listopadzie ZOZ otrzyma te pieniądze. W miesiącu wrześniu b.r. w

ramach zapowiadanej  od lipca tzw.  agregacji  umów, a więc łączenia zobowiązań Branżowej  Kasy

Chorych i  innych oddziałów NFZ ZOZ w Chełmnie  otrzymał propozycję zwiększenia kontraktu o

kwotę  25  tys.  złotych  zamiast  wspomnianych  wyżej  300  tys.  zł  przy  jednoczesnym  warunku

zakończenia  roszczeń  wobec  Branżowej  Kasy  Chorych  oraz  NFZ.  Jak  powiedziała  mówczyni

powyższej umowy nie podpisała z powodu niezgodności z wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi

zapłaty  za  należności  tzw.  bezsporne,  obejmujące  wykonane  świadczenia  w  ramach  procedur

położniczych i noworodkowych – kwota 70.030 zł., 55.200 zł. procedury OIOM, 77.200 zł. procedury

pilne  wykonane  dla  pacjentów  innych  oddziałów  NFZ  oraz  procedury  zabiegowe  wykonane  dla

pacjentów Branżowej Kasy Chorych. Czyli w sumie jest to kwota ponad 200 tys. zł. Te faktury do dnia

dzisiejszego  pozostają  w  Kasie  Chorych,  nie  zostały  nam  odesłane.  Reasumują  przychody  ZOZ

Chełmno w roku bieżącym są niższe o kwotę  1.700.000 zł.  W przypadku wielu jednostek służby

zdrowia,  fatalna  sytuacja  finansowa  wynika  z  monopolistycznych  praktyk  płatnika,  a  nie  z

niegospodarności, niewłaściwego zarządzania czy marnotrawienia środków jak to jest nagłaśniane w

mediach. Przy zachowanych zasadach finansowania z roku 2002 ZOZ w Chełmnie wobec podjętych

kroków w zakresie redukcji kosztów bez ograniczenia jakości oraz dostępności usług medycznych w

roku  2003  miałby  pełną  szansę  wypracowania  zysku.  Jedynym  warunkiem  jest  aby  płatnik  nie

hamował popytu na nasze usługi. Rok 2003 dla pacjenta, świadczeniodawcy czyli ZOZ w Chełmnie

jest  rokiem  agonii  systemu  przy  jednoczesnym  braku  zdecydowania  rządzących:  wprowadzić

kapitalizm czy socjalizm. Dla kierownika zakładu jest to okres szczególnie trudny bowiem z jednej

strony  są  ograniczenia  prawne  gwarantujące  nieograniczony  dostęp  do  usług  medycznych,

odpowiedzialność cywilna zakładu, gdzie zakład pracy będzie musiał  ponosić koszty w związku ze

szkodą  jaką  dozna  pacjent  w  przypadku  złej  organizacji  pracy,  braku  dostępności  itp.  oraz

przeciwwaga w poziomie finansowania świadczeń. W przypadku ZOZ Chełmno koszty działalności

podstawowej w roku 2002 wynosiły 13.040.000 zł., natomiast kontrakt zaproponowany na rok 2003

wynosił 10.265.012 zł.  także znaczący brak. Dodatkowo od miesiąca stycznia wzrosły koszty stałe

związane ze zwiększeniem kosztów pracy. Od 1 stycznia czas pracy w ZOZ w Chełmnie skrócił się

średnio  o  2  godziny  i  25  minut  tygodniowo  w  związku  z  czym  wzrosły  świadczenia  na  rzecz

pracowników.  Działania,  które  zostały  podjęte  w  zakresie  redukcji  kosztów  przy  jednoczesnym
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zachowaniu poziomu usług medycznych, bez ograniczenia dostępności do świadczeń, określone są w

wyniku finansowym zakładu. Stan zobowiązań na dzień 31 sierpnia 2003 wynosi 2.976.300 zł. przy

zobowiązaniach  na  dzień  1.01.2003  r.-  2.617.000  zł.  Różnica  wynika  z  uzyskanej  pożyczki  oraz

kredytu bankowego,  które to  na dzień 1 stycznia  nie były zaciągnięte.  Jednocześnie zobowiązania

wymagalne wobec dostawców pozostają  od 31.01.2003 r.  na poziomie  niezmiennym w wysokości

1.200.000 zł. Należności z tytułu dostaw i usług, które ZOZ w Chełmnie powinien otrzymać z NFZ

wynoszą  1.643.300  zł.  z  tego  wymagalne  to  są  732.700  zł.  ZOZ  Chełmno  wystąpił  również  o

odszkodowanie wynikające z tzw. “szkody legislacyjnej” w wyniku wprowadzenia ustawy “203” i jest

to kwota 2.300.000 zł. Realizowany jest też plan redukcji kosztów od kilku miesiącu wrześniu koszty

wynosiły 963.700  zł.  przy średnich  kosztach  działalności  podstawowej  w roku 2002 na  poziomie

1.087.181 zł. Także 120 tys. zł dla zakładu, który nie ograniczył dostępności usług, nie zmienił swojej

struktury organizacyjnej bardzo duży sukces. Jednocześnie sprzedaż usług medycznych pozostała na

poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego i wynosi 1.014.317,07 zł. I tu były już zysk, którego

niestety nie otrzyma ZOZ w Chełmnie, bo za wszystkie należności być może nei otrzyma pieniędzy.

Realizacja  planu  finansowego  w  zakresie  redukcji  kosztów  możliwa  była  dzięki  zaangażowaniu

znaczącej części załogi ZOZ - u oraz wprowadzeniu zmian organizacyjnych w zakresie kontraktów i

dyżurów  zakładowych,  racjonalnej  gospodarki  lekami  a  w  tej  chwili  jest  także  w  przygotowaniu

podstawa racjonalnej antybiotykoterapii, która jeszcze pozwoli ograniczyć około 10% kosztów leków,

redukcji kosztów stałych w zakresie gospodarki energią cieplną, w związku z czyn sytuacja finansowa

na tle  innych jednostek,  które w tym roku w systemie funkcjonują jest  dobra.  Jak powiedziała  na

zakończenie  chciałabym  dodać,  iż  mimo  trudnej,  chaotycznej  rzeczywistości  finansowej  nie

ograniczono  dostępu do  świadczeń  medycznych,  przekraczane  są  limity w niektórych jednostkach

organizacyjnych,  nie  pobierane  są  opłaty  od  pacjentów  a  jednocześnie  podnoszona  jest  jakość

świadczonych usług W związku z wymaganiami, które będą obowiązywały przy umowach na rok 2004

ZOZ w Chełmnie uzyskał akredytację Ministra Zdrowia dotyczącą świadczenia usług diagnostycznych

oraz akredytację w zakresie kształcenia kadr medycznych, gdzie nie wszystkie oddziały w szpitalach

powiatowych  taką  akredytację  otrzymały.  ZOZ  Chełmno  wzbogacił  się  o  nowy  sprzęt  dzięki

darowiźnie ze strony Stowarzyszenia „Bezpieczne Chełmno” oraz darowiźnie  z  Wielkiej  Orkiestry

Świątecznej  Pomocy. ZOZ w Chełmnie uczestniczy także w akcji  “Szpital  z  sercem” promowanej

przez Gazetę Wyborczą. Dokonano remontu bieżącego w niektórych oddziałach dzięki zaangażowaniu

miejscowych sponsorów. Dokonano remontu prosektorium a w tej chwili jest remontowana kuchnia. 

Radny p. J. Wojtaszewski – zapytał jakiej pomocy Dyrektor ZOZ w Chełmnie oczekuje od władz

powiatu – to  jest  pierwsze  pytanie.  Poprosił  także  o wyjaśnienie  zapisów w wojewódzkim planie

zdrowotnym na 2004 rok, w którym to programie można przeczytać, że w grupie niemowląt zmarłych

w  pierwszym  roku  życia  najwyższy  współczynnik  umieralności  odnotowano  w  powiatach  :
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Chełmińskim 22.3 przy średniej krajowej 7.66 i średniej wojewódzkiej 8,28. Drugi taki niepokojący

fakt, to, to, że wśród kobiet najwyższy współczynnik umieralności z powodu nowotworu sutka także

występuje w powiecie chełmińskim, mimo, że przewyższa nas powiat nakielski. Kolejna sprawa to

nowotwór żeńskich narządów płciowych stanowi problem w wielu powiatach ale chełmiński jest tu na

czele. 

Pani M. Burc – powiedziała, że odniesie się do danych statystycznych zawartych w wojewódzkim

planie zabezpieczenia zdrowotnego i dodała, że są to dane z roku 2000, także nie są to świeże dane

zwłaszcza jeżeli  chodzi  o  współczynniki  umieralności  wśród kobiet.  Jeżeli  chodzi  o współczynnik

niemowląt to są to też stare dane i niestety współczynnik statystyczny świadczy nie o umieralności

niemowląt na terenie powiatu chełmińskiego tylko o dużej liczbie wad wrodzonych, stwierdzanych na

terenie powiatu chełmińskiego, dlatego, że czynniki liczone są w odniesieniu do miejsca urodzenia, nie

do  miejsca  zgonu,  czyli  nie  rzutuje  to  na  działalność  Szpitala  w Chełmnie.  Jeżeli  chodzi  o  dane

statystyczne dotyczące rzeczywiście badań cytologicznych czy rak piersi to zgłaszalność pacjentek jest

różna.  Świadczy to tylko i  wyłącznie o tym, że jeżeli  chodzi  o powiat  chełmiński  to  świadomość

społeczna  mimo  prowadzonych  akcji  mammograficznych  jest  niska  a  zgłaszalność  późna.  Niska

świadomość  społeczna  mimo  nagłośnienia  medialnego.  Nie  świadczy  to  o  działalności  ZOZ  w

Chełmnie, ponieważ Szpital miał bardzo duży kontrakt obejmujący kilka tysięcy pacjentek. I jest też

dosyć duży kontrakt  na poradnię cytologiczną.  Zgłaszają się panie młode niekoniecznie z  terenów

wiejskich także  z  miasta  z  bardzo różnych zaawansowaniem nowotworów,  w tym również  piersi.

Praktycznie  zgłaszają  się  do  Szpitala  w momencie  rozsianej  choroby nowotworowej  i  to  niestety

rzutuje na statystykę. Jeżeli chodzi o pomoc powiatu to w miarę możliwości. 

Radny p. P. Madej – jak powiedział we wskaźnikach podanych za 8 miesięcy jest duży wzrost w

sprawach czynszów i dzierżaw, w sumie prawie o 100%. 

Pani  M.  Burc –  powiedziała,  że  nie  jest  ekonomistą  i  rzeczywiście  przeoczyła  błąd  głównego

księgowego, ponieważ czynsze i dzierżawy są w Szpitalu stałe i widocznie się pomylił, ponieważ już

sam leasing karetki  jest  znacznie  większy niż  jest  zaplanowana rata miesięczna. To jest  błąd przy

tworzeniu planu finansowego i osoby tworzącej i akceptującej. 

Radny p. P. Madej – powiedział, że zgadza się z tymi wszystkimi trudnościami, za 8 miesięcy wynik

finansowy Szpitala jest ponad 200 tys. w minusie, natomiast we wrześniu Szpital jest już na plusie

ponad 120 tys. zł. Następnie zapytał jaki wynik przewiduje na koniec roku 2003 r. 

Pani M. Burc – powiedziała, że wynik będzie dodatni, ponieważ ZOZ występując do sądu ma prawo

doliczyć sobie oczywiście nie całą kwotę o którą się występuje. Dodała, że zastanawia się z głównym

księgowym o jaką sumę będzie można zwiększyć ten wynik finansowy. To jest kwota 2.300.000 zł. 

Radny p. P. Madej – zapytał czy jest szansa, że wyrok może być na korzyść Szpitala. 
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Pani  M.  Burc –  powiedziała,  że  wyroki  są  już  na  korzyść  Szpitali  ale  chodzi  o  kwestię  czasu

odzyskania  pieniędzy.  Do  końca  roku  NFZ  otrzymał  polecenie  jak  gdyby  sprawę  uregulować.

Natomiast wyroki są w aspekcie odszkodowania ze strony Narodowego Funduszu jak i wyrok sądu

najwyższego dotyczący odpowiedzialności skarbu państwa. 

Radny  p.  P.  Piekarski –  powiedział,  że  chciałby  kilka  słów  powiedzieć  na  temat  cytologii  i

profilaktyki raka narządu rodnego, ponieważ radny p. J. Wojtaszewski pytał. Więc faktycznie powiat

chełmiński  jest  może na czele  w województwie  bydgoskim ale sprawa dotyczy w zasadzie  całego

kraju. Wzrasta profilaktyka jeżeli chodzi o powiat chełmiński. ZOZ w Chełmnie 3 lata temu oprócz

zakontraktowanych świadczeń badań cytologicznych wykonał duży program cytologiczny, przebadano

dodatkowo około 4.000 kobiet. W tej chwili jak powiedział pracownia cytologiczna kończy limit w

październiku przyznany przez NFZ na badania cytologiczne i będzie trzeba się zastanowić czy będzie

się nadal pobierało na zasadzie takiej jak Fundusz robi, że szpitale wykonują a on nie płaci. Następnie

dodał, że jest jedna charakterystyczna rzecz, że wzrasta dostępność do badań cytologicznych jeżeli

chodzi o najczęstszy rak czyli szyjki macicy, poza rakiem piersi, wzrasta ilość badań cytologicznych,

nie  spada  natomiast  śmiertelność  z  powodu  raka  szyjki  macicy  a  spowodowane  jest  to  tym,  że

populację kobiet można podzielić na dwie grupy czyli kobiety, które chodzą i korzysta z profilaktyki

cytologicznej i kobiety ze złych warunków socjalnych z tzw. marginesu, które nie chodzą do lekarza i

ten margines choruje i tam nie można dotrzeć i one nie przychodzą na badania i z tej drugiej populacji

kobiet bierze się ta największa śmiertelność. Zachorowalność jest jednakowa w całej populacji, ale

kobiety chodzące do lekarza i korzystające z profilaktyki to nawet jeżeli mają rozpoznany nowotwór

szyjki macicy to jest w takim stopniu, że gwarantowane jest 100% wyleczenie. Następnie poprosił o

przedstawienie  ile  na  dzień  dzisiejszy  NFZ jest  winny ZOZ w Chełmnie,  ile  wynoszą  te  sprawy

legislacyjne, bo to są pieniądze, które należą się ZOZ w Chełmnie za wykonaną pracę, ponieważ ideą

wprowadzenia reformy ubezpieczeń społecznych 4 lata temu było to, że pieniądz idzie za pacjentem.

Dodał, że chciałby też wiedzieć jaka była by sytuacja ZOZ – u jeżeli te pieniądze by spłynęły tak jak

jest to zawarte w kontrakcie i w umowie. 

Pani M. Burc – powiedziała, że to jest 732.700 zł., natomiast kwota na podwyżki to jest 2.300.000 zł.

732 tys. zł. z czego bezsporne należności, czyli te tzw. przypadki pilne, o których też w mediach było

mówione,  że  będą  płacone  to  jest  około  300  tys.  zł,  są  to  bezsporne  czyli  bez  konieczności

udowadniania, że są to przypadki pilne. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  podziękował  Dyrektorowi  ZOZ  w  Chełmnie  za

wystąpienie i ogłosił przerwę. 

Przerwa trwała 10 min. od godz. 16:45 – 16:55
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Do punktu 9.

Sprawa  przyjęcia  powiatowego  programu  zapobiegania  przestępczości  oraz  porządku

publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 1 /

załącznik nr 5 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę o wprowadzenie do tematu. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że projekt tej uchwały jest konsekwencją tego czym zajmuje się

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Jest to kontynuacja tego co było przedmiotem prac

w  roku  ubiegłym czyli  diagnozowanie  stanu  bezpieczeństwa  na  terenie  powiatu  chełmińskiego  i

Komisja ta w skład której wchodzą przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji,  Straży Pożarnej,

Powiatowej  Stacji  Sanitarno  –  Epidemiologicznej,  Prokuratury  czyli  generalnie  tych  wszystkich

jednostek,  które  za  szeroko  pojmowane  bezpieczeństwo  w  powiecie  w  jakiś  sposób  odpowiadają

wypracowała  powiatowy  program  zapobiegania  przestępczości  oraz  porządku  publicznego  i

bezpieczeństwa  obywateli.  Program  ten  ma  charakter  planu  strategicznego,  który  miałby  być

realizowany w długiej perspektywie czasowej i w związku z tym dopiero poszczególni realizatorzy

tego programu będą poproszeni o przedstawienie szczegółowych harmonogramów pracy i czynności,

które do realizacji tego programu będą służyły. Następnie poprosił Radę o przyjęcie tego programu. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych p. M. Jabłoński – odczytał

opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/.

Radny p. T. Derebecki – powiedział,  że program ten jest potrzebny i dobrze, że powstał. Jest  on

ogólnikowy ale  jak  powiedział  liczy  na  to,  że  będzie  uszczegółowiony  w  dalszych  etapach,  ale

najważniejsze  w tym wszystkim jest  to  aby był  realizowany konsekwentnie.  Jest  na  pewno  kilka

rzeczy, które można by było zrobić już teraz, beznakładowo prawie. Jak powiedział głównie chodzi mu

o młodzież  i  to  co można  zrobić  na  pewno to  ograniczyć dostęp młodzieży do alkoholu  i  tu  nie

potrzeba żadnych programów tylko trzeba realizować ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Dostęp do

narkotyków należy ograniczyć, bo jak można wyczytać w sprawozdaniu narkotyki stają się problemem

w powiecie chełmińskim i na to szczególnie należy zwracać uwagę przy wdrażaniu tego programu. Nie

wymaga to szczególnych nakładów i należy karać tych, którzy nie przestrzegają prawa. 

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

Przewodniczący obrad stwierdził,  ze  Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IX/76/03 w

sprawie przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i

bezpieczeństwa obywateli /załącznik nr 7 do protokołu/. 
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Do punktu 12.

Sprawa zmiany Uchwały Nr IV/39/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 marca 2003 r. w

sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2003 r.

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

załącznik  nr  8  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Skarbnika  Powiatu  o  przedstawienie  projektu

uchwały. 

Skarbnik  Powiatu –  powiedziała,  że  do  tego  projektu  jest  dołączony  szeroki  opis  do  każdego

załącznika i zostało to dostarczone wcześniej radnym i jak by były pytania to na nie odpowie. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. P. Madej – odczytał opinię do projektu uchwały w

w/w sprawie /załącznik nr 9 do protokołu/. 

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 jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IX/77/03 w

sprawie  zmiany Uchwały Nr  IV/39/03  Rady Powiatu  Chełmińskiego  z  dnia  12  marca  2003  r.  w

sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2003 r / załącznik nr 10 do protokołu/.

Do punktu 13.

Sprawa zmiany Uchwały Nr XVIII/76/2000 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2000

r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze.

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

załącznik nr 11 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o zreferowanie tematu. 

Skarbnik Powiatu – powiedziała, że z uwagi na zmienione terminy w ustawie o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego na lata 1999 – 2003 projekt uchwały w w.w sprawie należało dostosować do

zmienionych terminów w ustawie.  Terminy w ustawie o dochodach zostały zmienione i  dotyczyły

przesyłania niezbędnych informacji do powiatu na podstawie których Zarząd może utworzyć projekt

budżetu  i  aby wykonać  wszystkie  zadania,  które  będą  potrzebne  do  przygotowania  tego  projektu

należało  przesunąć  w wcześniejszej  uchwale  terminy.  I tak  w §  1  pierwszy termin  lit.  a  dotyczy

przedłożenia  przez  Skarbnika  Powiatu  całościowego  projektu  budżetu  Zarządowi  Powiatu  na

podstawie informacji, które Minister Finansów i Wojewoda prześlą do powiatu do dnia 1 grudnia 2003

r.  Drugi  termin  czyli  lit.  b  dotyczy  terminu  przedłożenia  przez  Zarząd  projektu  budżetu
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Przewodniczącemu Rady. Trzeci termin lit. c dotyczy czasu, do którego powinny się spotkać wszystkie

Komisje, zapoznać z projektem, określić opinię lub ewentualne wnioski do budżetu. Czwarty termin

czyli lit. d dotyczy czasu do którego powinna się spotkać Komisja Budżetu i Finansów , zapoznać z

opiniami  i  wnioskami poszczególnych komisji,  zaopiniować i  swój wniosek przedłożyć Zarządowi

Powiatu. Następny termin dotyczy terminu, do którego Zarząd zapoznaje się z opinią Komisji Budżetu

i Finansów, z wnioskami i przedkłada projekt Przewodniczącemu Rady z ewentualnie uwzględnionymi

wnioskami. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. P. Madej – odczytał opinię do projektu uchwały w

w/w sprawie /załącznik nr 12 do protokołu/. 

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 jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IX/78/03 w

sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/76/2000 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2000 r. w

sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o

przebiegu  wykonania  budżetu  Powiatu  Chełmińskiego  za  pierwsze  półrocze  /załącznik  nr  12  do

protokołu/.

Do punktu 14.

Sprawa utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych. 

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

załącznik nr 14 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie do tematu.

Skarbnik Powiatu – powiedziała, że projekt tej uchwały został sporządzony przez Zarząd na wniosek

Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, która do tej pory nie mogła utworzyć z dochodów

określonych w tej uchwale środka specjalnego przy swojej jednostce. Można by było napisać tylko

uchwałę zmieniającą i włączyć Poradnię do poprzedniej  uchwały ale z uwagi na to, że poprzednia

uchwała była już wielokrotnie zmieniana to Zarząd zaproponował tekst jednolity wszystkich zmian,

które były wcześniej określone do tej uchwały i dzisiaj ten projekt jest Radzie przedstawiany. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. P. Madej – odczytał opinię do projektu uchwały w

w/w sprawie /załącznik nr 15 do protokołu/. 

Radny p. T. Derebecki – powiedział, że ma wątpliwości co do § 2 pkt. 2, gdzie jest napisane, że

źródłem  jak  powiedział  rozumie,  iż  chodzi  o  źródło  dochodu  dla  środka  specjalnego  jednostek

organizacyjnych powiatu wymienionych w § 1 może być dochód z  mienia  oddanego jednostce do
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dysponowania na podstawie odrębnych przepisów. Zapytał czy to musiało się znaleźć w oddzielnym

punkcie, czy nie mogło być w tym punkcie 1 § 2. Jak powiedział trochę dziwnie to wygląda pomijając

to, że pewnie chodziło o źródło dochodu ale tego dochodu nie ma akurat. W § 2 pkt 1 wymienia się

źródła dochodu a w pkt. 2 następuje powtórzenie, że źródłem dla środka specjalnego jest dochód z

mienia. 

Radca Prawny p. T. Sobiecki – powiedział, że nie wie dlaczego to tak jest sformułowane w tej chwili

ale może to wynikać z  tego, że przy tworzeniu tego projektu opierano się  na ustawie o finansach

publicznych i tam są zapisane te dochodu i prawdopodobnie tam jest taka systematyka i zostało to

wprost zaczerpnięte i dlatego tak jest. Dodał również, iż nie jest to niepoprawne. 

Radny p. T. Derebecki – powiedział, że nie ma tu jakiegoś błędu ale trochę dziwnie to wygląda i

dodał, ze jeżeli ten punkt 2 miałby zostać to dla uściślenia proponuje dodać, że chodzi rzeczywiście o

źródło dochodu. 

Skarbnik  Powiatu –  powiedziała,  że  jeżeli  było  by  napisane  „źródłem  dochodu”  to  byłoby

powtórzenie,  ponieważ jest  napisane :  „źródłem dla środka specjalnego jednostek organizacyjnych

powiatu wymienionych może być dochód z mienia”. 

Radny p. T. Derebecki – powiedział, że zgadza się z tym. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski -  w  związku  z  brakiem innych  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 jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IX/79/03 w

sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych. /załącznik nr 16 do protokołu/.

Do punktu 15.

Sprawa przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony i Promocji Dziedzictwa

Kulturowego Ziemi Chełmińskiej . 

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

załącznik nr 17 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę o zreferowanie tematu. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że przedstawiony projekt jest efektem rozmów, które prowadzone

były  w  celu  zrealizowania  pomysłu  na  stworzenie  przy  Górze  Świętego  Wawrzyńca  skansenu

archeologicznego i  pomysł  ten opierał  się  głównie na  tym aby utworzyć odrębną jednostkę,  która

zajmowałaby  się  wyłącznie  tym tematem  po  to,  żeby  pracownicy  żadnej  z  jednostek  samorządu

terytorialnego, które zainteresowane są utworzeniem tego skansenu nie realizowali tego zadania na

marginesie  swoich  obowiązków  służbowych.  Ma  być  to  stowarzyszenie  jednostek  samorządu
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terytorialnego. Osobami, które mogą go tworzyć są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, jako

założyciele i członkowie. Mogą być też członkowie wspierający i honorowi na zasadach ogólnych i

tutaj  jak  wiadomo  Miasto  Chełmno  i  Gmina  Chełmno  zdeklarowały  chęć  przystąpienia  do  tego

stowarzyszenia. Opracowany został również projekt statutu tego stowarzyszenia, bo sam statut będzie

mógł być uchwalony dopiero przez walne zgromadzenie założycieli. W związku z tym jak powiedział

wszystkie wstępne prace zostały zakończone zatem został przedłożony ten projekt uchwały. 

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 większością głosów przyjęła Uchwałę Nr IX/80/03

w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony i  Promocji  Dziedzictwa

Kulturowego Ziemi Chełmińskiej /załącznik nr 18 do protokołu/.

Do punktu 16.

Sprawa informacji o oświadczeniach majątkowych. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że zgodnie a art. 25 c ustawy o samorządzie powiatowym na ręce

Starosty Chełmińskiego wpłynęło 41 oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby z różnych grup.

Są  oświadczenia  członków  Zarządu  Powiatu,  pracowników  jednostek  organizacyjnych  i  osób

wydających  decyzje  administracyjne  w  imieniu  starosty.  Wszystkie  oświadczenia  złożone  w

ustawowym terminie czyli do 30 kwietnia 2003 r., bądź w 30 dni od dnia powołania lub zatrudnienia i

dotyczy to Sekretarza Powiatu. Wszystkie oświadczenia zostały przeanalizowane i po zweryfikowaniu

i usunięciu drobnych błędów zostały zaakceptowane i ich kopie przesłane do odpowiednich urzędów

skarbowych. Z tych urzędów również są potwierdzenia, że do złożonych oświadczeń nie wnosi się

żadnych zastrzeżeń. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że na 17 radnych oświadczenia złożyło 16

radnych. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie, czyli do 30 kwietnia 2003 r.

Nie złożył oświadczenia radny p. Piotr Madej. Błędy występujące w oświadczeniach zostały na bieżąco

skorygowane. Wobec radnego, który nie złożył oświadczenia zastosowano sankcję wynikającą z art. 25

f ust. 1 pkt. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym radny ten utracił dietę do czasu

złożenia  oświadczenia.  Powiedział,  że  ze  strony Naczelnika  Urzędu  Skarbowego w Chełmnie  nie

zostały wniesione żadne uwagi. Także Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu nie złożył żadnych

uwag  ale  dotyczyło  to  dwóch  pracowników  starostwa  mieszkających  na  terytorium  powiatu

świeckiego. Jeżeli chodzi o oświadczenia Starosty oraz Przewodniczącego Rady to zostały przesłane

26



do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego to zostały one złożone w terminie a występujące w nich błędy

zostały skorygowane. 

Do punktu 17.

Informacja o pracy Zarządu Powiatu  w okresie  między sesjami oraz informacja z  realizacji

uchwał Rady Powiatu. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.

Starosta Chełmiński – powiedział, że jeżeli chodzi o uchwały podjęte na VIII sesji to Zarząd Powiatu

przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz : 

- Uchwałę Nr VIII/72/03 zmieniającą Uchwałę Nr IV/39/2003 Rady Powiatu Chełmińskiego z

dnia 12 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2003 r. – przekazana została

Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz zainteresowanym stronom,

- Uchwałę Nr VIII/73/03 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/24/99 Rady Powiatu w Chełmnie z

dnia  26  maja  1999  r.  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa

Powiatowego w Chełmnie – przekazana została wszystkim wydziałom Starostwa,

- Uchwałę  Nr  VIII/74/03  w  sprawie  zmiany Uchwały Nr  XXXVII/223/2002  Rady Powiatu

Chełmińskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r.  w sprawie powołania Pani Marii Kowalskiej  na

stanowisko  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  w  Chełmnie  –  przekazana  została

Wydziałowi Organizacyjnemu oraz  podana została informacja do publicznej  wiadomości  o

zmianie dni urzędowania,

- Uchwała  Nr VIII/75/03 w sprawie powołania  Sekretarza  Powiatu  – przekazana została  do

Kadr tut. Starostwa oraz samej zainteresowanej.

W okresie między sesjami Zarząd Powiatu w Chełmnie spotkał się na 5 posiedzeniach i podjął w tym

okresie 6 uchwał w sprawie :

1) sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego,

2) powołania komisji przetargowej,

3) dokonania zmian do Uchwały Nr IV/39/2003 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 marca 2003

marca 2003 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2003 rok,

4) dokonania zmian do Uchwały Nr IV/39/2003 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 marca 2003

roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2003 rok,

5) zmiany Uchwały Nr 11/03 Zarządu powiatu w Chełmnie z dnia 2 kwietnia  2003 r.  w sprawie

przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2003 rok,

6) przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości

stanowiących własność powiatu.  Uchwała to  była niezbędna do procedur  ustalających kontrakt

roku następnego.
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Zarząd Powiatu przygotował 4 projekty uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:

- przystąpienia  do  utworzenia  Stowarzyszenia  Na  Rzecz  Ochrony  i  Promocji  Dziedzictwa

Kulturowego Ziemi Chełmińskiej,

- zmian w Uchwale Rady Powiatu Nr XVIII/76/2000 z  dnia 28 czerwca 2000 r.  w sprawie

określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz formy i zakresu informacji o

przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za pierwsze półrocze,

- utworzenia środków specjalnych w jednostkach oświatowych,

- zmian uchwały Nr IV/39/2003 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 marca 2003 roku w

sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2003 rok

Ponadto Zarząd Powiatu:

1. pracował nad treścią ogłoszenia o przetargu w sprawie sprzedaży Zespołu Pałacowo – Parkowego

wraz  z  nieruchomościami  stanowiącymi  Gospodarstwo  Pomocnicze  przy ZS CKP w Grubnie,

zatwierdził  specyfikację  i  szczegółowe  warunki  sprzedaży.  Po  stwierdzeniu  bezskuteczności

pierwszego przetargu na w/w nieruchomość Zarząd analizował sytuację realizacji uchwały powiatu

w tej kwestii i  mając na względzie to, iż rozporządzenie wykonawcze do ustawy o gospodarce

nieruchomościami mówi, iż w przypadku nieskuteczności pierwszego przetargu na zbycie mienia

organizuje się przetarg drugi w terminie nie wcześniejszym niż miesiąc od pierwszego przetargu i

nie późniejszym niż 6 miesięcy po pierwszym przetargu Zarząd postanowił rozstrzygnięcia w tej

kwestii po konsultacjach z Komisjami Rady Powiatu. Przetarg był 16 października a więc przetarg

drugi  będzie  możliwy  dopiero  po  terminie  16  listopada,  zatem jest  czas  na  spokojną  analizę

sytuacji i rozstrzygnięcie tej kwestii. 

2. podpisał  porozumienie  z  Gminą  Unisław  w  sprawie  dofinansowania  inwestycji  wspólnej

„Modernizacja drogi powiatowej Unisław - Żygląd – etap VI” i dotyczyłoby to inwestycji, która

byłaby realizowana jeżeli dojdzie do skutku przy pomocy Funduszu SAPARD. 

3. na podstawie wniosku Dyrekcji Zespołu Szkół CKP w Grubnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na

rozpoczęcie  od  1  października  2003  r.  Zaocznego  Technikum  Rolniczego  o  4-letnim  cyklu

kształcenia. To jest również efekt przyjęcia przez Radę Powiatu uchwały o założeniu tej szkoły.

Decyzja o tym, żeby tą szkołę uruchomić od 1 października wyniknęła z tego, że od 1 września

nabór był zbyt mały, w tej chwili jest on już wystarczający. Zgłosiły się 32 osoby, w związku z

czym można przyjąć, że szkoła ta będzie działalnością, która nie będzie przynosiła strat. 

4. upoważnił pana Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego w Grubnie do wystąpienia z wnioskiem

do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy hurtowego,

czyli tegoż gospodarstwa. To jest realizacja zapowiedzi tego, że to gospodarstwo cały czas pracuje

i realizuje wszystkie swoje zadania niezależnie od tego jakie czynności wykonywane są w związku

z zamiarem sprzedaży. 
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5. wystąpił  z pismem do Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej w sprawie zobowiązań

finansowych  związanych  z  realizacją  zadań  na  rzecz  programów  aktywnego  przeciwdziałania

bezrobociu. Tutaj już Kierownik PUP nadmienił,  że był moment dosyć napięty, gdzie Gminom

realizującym w dużej mierze zadania związane z tymi aktywnymi formami a głównie chodzi o

roboty publiczne zaczynało brakować pieniędzy, to co spektakularnie się objawiło w Chełmnie, co

relacjonowane było przez media. Było to swoiste nieporozumienie, gdzie w zasadzie żadne terminy

ustalone w umowach z Urzędem Miasta nie zostały jeszcze naruszone ale niepokój  Burmistrza

spowodowany był tym, że praktycznie rzecz biorąc pieniądze, które miał przeznaczone w budżecie

na realizację tych zadań były na wyczerpaniu i obawiał się, że jeżeli powiat nie wywiąże się ze

swoich zobowiązań to on będzie miał wtedy problemy jako że zbliżał się również termin wypłat

pracowników  zatrudnionych  właśnie  przez  Urząd  Miasta.  Wszystko  zakończyło  się  dobrze,

ponieważ pieniądze dotarły w takich ilościach, że praktycznie rzecz biorąc w tej chwili realizowane

są te umowy zgodnie z oczekiwaniami wszystkich gmin, czyli refundacje następują na bieżąco. 

6. przychylił  się  do wniosku Wójtów Gmin z  terenu powiatu  chełmińskiego a mianowicie  Gmin

Stolno,  Kijewo  Królewskie  i  Lisewo  w  sprawie  udostępnienia  pomieszczenia  w  Starostwie

Powiatowym w celu zamontowania przez TP S.A. urządzeń telekomunikacyjnych, które umożliwią

korzystanie stałego dostępu do Internetu. 

7. dokonał podziału rezerwy przeznaczonej na dofinansowanie klubów sportowych, 

8. podpisał Aneks nr 1 do umowy z dnia 20.05.2003 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa  dot.  sfinansowania  ze  środków  SAPARD  modernizacji  drogi  Unisław  -  Żygląd.

Poinformował także, iż obydwa wnioski złożone na SAPARD na dokończenie drogi w/w drogi

zostały przez pracowników Agencji zweryfikowane pozytywnie, w związku z tym Zarząd czeka już

tylko na decyzje finansowe. 

9. Złożył  kolejny  wniosek  o  zwiększenie  funduszu  pracy  w  PUP  w  Chełmnie  na  realizację

dodatkowych robót publicznych na ostatnie dwa miesiące tego roku i jest to wniosek na 450 tys. zł.

Jeżeli te pieniądze by się znalazły a wszystko wskazuje nato, że przynajmniej w części się znajdą

to dodatkowe osoby znajdą zatrudnienie  w tym newralgicznym dla ludzi  bezrobotnych okresie

świątecznym. 

10.  dokonał podziału kwoty z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na

działalność ekologiczną w szkołach. 

11. wyraził  zgodę  na  utworzenie  od  dnia  1.01.2004  r.  dwóch  zespołów  rewalidacyjno  -

wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,

12. na wniosek Urzędu Gminy Unisław Zarząd Powiatu wydał postanowienie dot. uzgodnienia decyzji

o warunkach zabudowy dla budowy stawu rybnego w miejscowości Bruki Unisławskie. 
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Do punktu 16.

Interpelacje i zapytania.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  powiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  interpelacje  do  nie

wpłynęły żadne. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie. W związku

z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji następnego punktu. 

Do punktu 17.

Wolne wnioski. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  w  związku  z  brakiem  dyskutantów  przeszedł  do

realizacji następnego punktu. 

Do punktu 18.

Zakończenie. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął IX

sesję Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski

30


