
PROTOKÓŁ NR X / 2003 

z X Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 26 listopada 2003 r. 

zwołanej w trybie nadzwyczajnym 

Sesja odbyła się w dniu 26 listopada 2003 r.

w pomieszczeniach Starostwa

i trwała od godziny 15:00 do godziny 15:40

Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych

na sesji było 14 co stanowi 82 % 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 X sesji Rady Powiatu.

4. Sprawa  zmiany uchwały dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i

społecznej osób niepełnosprawnych na realizację, których przeznacza się środki Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5. Sprawa zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6. 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. 

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie. 

Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  dokonał  otwarcia  X  sesji  Rady  Powiatu

Chełmińskiego zwołanej na podstawie art 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym zwołanej

na wniosek Zrządu Powiatu /załącznik nr 3 do protokołu/.. 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  12,  wobec czego liczba  radnych jest  wystarczająca  do podejmowania

prawomocnych uchwał. 

Do punktu 3.

Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Powiatu.

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

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

porządku obrad X sesji. W związku z brakiem chętnych postawił wniosek ażeby dodać pkt 7

“Wolne wnioski” a dotychczasowy punkt 7 “Zakończenie” otrzymałby kolejny numer czyli “8”.

Następnie zapytał czy wnioskodawca wyraża zgodę na taką zmianę. 

Starosta  Chełmiński –  powiedział,  że  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  wyraża  zgodę  na  taką

zmianę. 

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

pod głosowanie w/w wniosek. 

Za przyjęciem głosowało 12 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 X sesji Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Do punktu 4.

Sprawa zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i

społecznej  osób  niepełnosprawnych  na  realizację,  których  przeznacza  się  środki

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

1 /załącznik nr 4 do protokołu/. Następnie poprosił Wicestarostę Chełmińskiego o zreferowanie

tematu. 

Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że projekt tej uchwały przedstawiany jest w związku z

wpłynięciem decyzji z Ministerstwa w sprawie zwiększenia dotacji z PFRON – u o kwotę 58.455

zł. w dniu 5 listopada br. Ponadto proponuje się zdjęcie kwoty 10.000 zł z pozycji dotyczącej

udzielania osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo



rolniczej  w  związku  z  tym,  że  nie  ma  na  dzień  dzisiejszy  takiego  zapotrzebowania.  Dodał

następnie, że były trzy wnioski w tej sprawie ale osoby wycofały się z nich i aby te pieniądze nie

zostały odesłane do ministerstwa to proponuje się projekt uchwały zawarty w druku nr 1. 

Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  p.  T.  Derebecki –  oczytał  opinię  do

projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 5 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. T. Derebecki - odczytał

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

Radny p. M. Jabłoński – zapytał gdzie mają być te bariery architektoniczne likwidowane. 

Przewodniczący obrad p.  Z. Orzechowski – powiedział,  że w pracach Komisji,  w których

uczestniczyła również Kierownik PCPR w Chełmnie p. T. Syta było to omawiane i generalnie

według ustawy pieniądze powinny być skierowane do indywidualnych osób na ich wniosek dla

zniesienia  barier  architektonicznych.  Jest  to  termin bardzo krótki,  ponieważ  środki  te  trzeba

wykorzystać do końca grudnia br. A praktycznie do 22 grudnia ponieważ tak kończy się rok

rozliczeniowy. Co do sumy tych 18.000 zł dotyczącej dzieci to jak powiedziała p. Syta to takowe

zapotrzebowanie  będzie  i  te  środki  zostaną  wykorzystane.  Natomiast  problem  dotyczy  tych

50.000 zł i tutaj pojawił się pomysł wyrażony w opiniach Komisji, że można byłoby te środki

przeznaczyć na likwidację barier w ZOZ w Chełmnie a miałoby to dotyczyć wejścia do Szpitala

od strony ul. Osnowskiej ale tutaj pojawia się problem, który jest w tej chwili rozpracowywany

czy można  to  obejść  jeżeli  chodzi  o  stronę  prawną,  dlatego,  że  może  nastąpić  dyscypliny

budżetowej a tego nikt nie zrobi. Interpretacja tego przepisu z informacji jakie mówca posiada

jest taka, że te środki muszą być wykorzystane przez osoby indywidualne, ale mimo wszystko

temat jest w rozpatrywaniu i jeżeli  będzie taka możliwość to będą te środki przeznaczone na

ZOZ a jeżeli nie to dla indywidualnych osób. Problemem jest także to, że pieniądze te pojawiają

się nie wiadomo skąd 20 listopada,  tak jest  zresztą od wielu lat.  Gdyby one pojawiły się na

przykład  czerwcu  to  można  by  było  spokojnie  je  wykorzystać  bez  problemów.  Następnie

powiedział, że okres do wykorzystania tych pieniędzy jest naprawdę bardzo krótki. W związku z

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

Za przyjęciem głosowało 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/81/03 w

sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i

społecznej osób niepełnosprawnych na realizację, których przeznacza się środki Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 7 do protokołu/.



Do punktu 5.

Sprawa zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

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

zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o

zreferowanie tematu. 

Skarbnik  Powiatu –  powiedziała,  że  zgodnie  z  uchwałą  budżetową  rok  2003  zamyka  się

deficytem w kwocie 1.252.147 zł. I to będzie po korekcie zaproponowanej w projekcie uchwały

zawartym na druku nr 3. Ta kwota deficytu jest ona większa od poprzedniej uchwały o 147 zł. I

zostanie to omówione przy druku nr 3. Źródłem pokrycia tego deficytu jest między innymi kredyt

w wysokości  1.058.574  zł,  z  czego 437.574 zł  w miesiącu  lipcu  już  zostało  zaciągnięte  na

budowę drogi Żygląd – Unisław w ramach programu SAPARD a pozostała część 621.000 zł są

to  wydatki  bieżące  budżetu,  które  nie  mają  pokrycia w dochodach  i  w tej  wysokości  w tej

uchwale proponowany jest kredyt do zaciągnięcia w najbliższym czasie. 

Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  p.  T.  Derebecki –  oczytał  opinię  do

projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 9 do protokołu/. Następnie powiedział, że ma taką

uwagę, iż dobrze było by aby w porządku obrad w takiej sytuacji najpierw zamieszczany był

punkt dotyczący zmian w budżecie a później dopiero zaciągnięcie kredytu. 

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

Za przyjęciem głosowało 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/82/03 w

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. /załącznik nr 10 do protokołu/.

o godz. 15:15 na salę obrad przybył radny p. L. Płocki 

Do punktu 6.

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

3  /załącznik  nr  11  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Skarbnika  Powiatu  o  przedstawienie

projektu uchwały. 

Skarbnik Powiatu – powiedziała, że na stolikach został rozłożony projekt uchwały w druku nr

3a  i  jest  to  ta  część  wcześniejszego projektu,  który został  radnym dostarczony, który został

zmieniony autopoprawką Zarządu. Autopoprawka została spowodowana decyzją, która przyszła



do Starostwa 21 listopada br. i nie było możliwe ujęcie jej w dostarczonym radnym projekcie.

Autopoprawka  dotyczy  bardzo  ważnych  pieniędzy,  ponieważ  w  tej  decyzji  od  Wojewody

przyszło zwiększenie w wysokości 187.800 zł dla rodzin zastępczych. Część tych środków było

świadczeniem  za  listopad,  które  należy  wypłacić  jeszcze  w  tym  miesiącu  i  były  dwa

zmniejszenia środków. 27.732 zł zostało zmniejszone na geodezji i na opiekę społeczną, czyli

zasiłki opiekuńcze dla strażaków zmniejszono 9.274 zł. W druku 3a w stosunku do projektu,

który  został  przesłany  zmieniają  się  kwoty  na  pierwszej  stronie  i  są  one  zaznaczone  w

kółeczkach  oraz  w  załącznikach  także  zmiany  są  zaznaczone  w  kółeczkach  i  są  to  zmiany

polegające  na  wprowadzeniu  i  zmniejszeniu  kwot  wynikających z  w/w decyzji.  Powiedziała

także, iż do projektu przesłanego radnym był dołączony szczegółowy opis 

Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  p.  T.  Derebecki –  oczytał  opinię  do

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

Radny  p.  K.  Poliwko –  powiedział,  że  ma  pytanie  dotyczące  działu  710  –  Powiatowy

Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Zapytał czy jest to stanowisko tworzone ze względu na to, iż

od 1 stycznia 2004 r. przechodzą zadania z urzędu gminy do powiatu a jeżeli nie to czy powiat

jest przygotowany do przyjęcia tych zadań z gmin.

Skarbnik Powiatu – powiedziała, że pieniądze, które zostają tutaj wprowadzone w wysokości

8.587  zł.  na  wydatki  bieżące  i  4.000  zł  na  inwestycje  są  to  środki  na  utworzenie  nowego

stanowiska pracy ponieważ od stycznia zwiększa się ilość obowiązków i to jest prawda ale z

uwagi na to, że dotacja, którą powiat otrzymuje na to zadanie nie wystarcza na utworzenie dwóch

stanowisk pracy, które tam są utworzone już od 2 lat i część tych pieniędzy, która przyszła w

formie dotacji jest wprowadzana zamiast środków własnych powiatu, który dofinansowywał aby

utrzymać w tej gotowości, która jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego do wykonywania zadań

prawie 13 tys. zł.  Dotacja,  która została  w tej  chwili  wprowadzona w części  tylko pokrywa

potrzeby tych  dwóch  stanowisk  pracy i  wyposażenia,  które  jest,  ponieważ  w  zeszłym roku

otrzymano środki na jeden komputer i jedno stanowisko pracy a w tym roku powiat dostał na

drugie stanowisko pracy. Czyli teoretycznie z pieniędzy, które powiat otrzymuje jest możliwość

utrzymania w tej chwili dwóch stanowisk pracy, dwóch komputerów, które są zakupione na te

stanowiska  i  właściwie  powiat  jest  w  gotowości,  którą  mu  Wojewoda  wyznaczył  do

wykonywania zadań juz od dwóch lat, dlatego zaproponowane jest przez Zarząd wprowadzenie

dotacji i wyciągnięcie środków własnych. 

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

projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

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



Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/83/03 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 13 do protokołu/.

Do punktu 7.

Wolne wnioski. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  oddał  głos  Radnemu Sejmiku  Województwa

Kujawsko – Pomorskiego, który o to poprosił. 

Pan  R.  Trybuła –  odczytał  stanowisko  Komitetu  Protestacyjnego  Rolników  Powiatu

Chełmińskiego /załącznik nr 14/. Następnie powiedział, że jak wiadomo na samorządy niższego

szczebla spada dużo zadań , które wcześniej były w gestii ministerstw i innych instytucji a co za

tym idzie  oczywiście  obiecano, że podatki  CIT i  PIT zwiększą  się  w udział  procentowy dla

samorządów i będzie to pozytywne. Jak powiedział ma uzasadnione powody aby wątpić w to,

ponieważ  po  wejściu  do  Unii  jak  powiedział  większość  z  nas  zdaje  sobie  sprawę,  że  dużo

przedsiębiorstw padnie a co za tym idzie podatki będą mniejsze i jak powiedział jego zdanie jest

takie, że zwiększony udział procentowy, który ma być od podatków CIT i PIT nie pokryje strat,

które  wynikną  ze  względu  na  bankructwa  i  zamykanie  wielu  przedsiębiorstw,  które  nie

wytrzymają  konkurencji  i  zawyżonych  w  niektórych  przypadkach  norm  jakościowych.  Jak

powiedział to stanowisko to nie jest sprawa polityki, bo żyjemy tutaj i jeżeli nie ma pomocy z

góry to zostanie się z problemami jeszcze większymi niż do tej pory. Poprosił aby na najbliższej

sesji  lub później  radni  zajęli  stanowisko w w/w sprawie i  przesłali  do odpowiednich władz.

Może jeszcze nie jest za późno aby się zreflektować i pewne sytuacje zatrzymać, zmienić. 

Przewodniczący obrad p.  Z. Orzechowski – powiedział,  że nie przewiduje w tym temacie

dyskusji, ponieważ automatycznie ta sprawa została przekazana do prac w Komisji Rolnictwa i

Leśnictwa, która przygotuje ewentualnie stosowne stanowisko. 

Radny  p.  K.  Poliwko –  powiedział,  że  minął  już  termin  przystąpienia  do  konkursu  na

świadczenia medyczne i  wiadomo, że w skali  kraju nie wszystkie Szpitale do tego konkursu

przystąpiły. Zapytał czy Szpital Chełmiński przystąpił. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że przystąpił. 

Radny p.  P. Piekarski – powiedział,  że na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego

przystąpiły wszystkie Szpitale. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że jego osobista dygresja na ten temat

jest taka, że nikt nie powinien do niego przystąpić. Następnie powiedział, kontrakty mają być

podpisywane 30 grudnia a zaczną działać od 1 stycznia na zupełnie nowych zasadach, o których



nie  do  końca  nawet  Fundusz  Zdrowia  wie  jak  ma  to  być.  Poinformował  radnych,  że  jest

propozycja telewizji MARTON, która tworzy program Świąteczny i proponują Radzie Powiatu

aby zaśpiewała kolęd. Dodał, że propozycja jest taka, ązeby w którąś sobotę radni spotkali w

Kinie RONDO i tam będzie nagranie. Jak powiedział jeżeli byłaby wola Rady w tej sprawie to

aby wszyscy wzięli udział. Z tego co wie Radzie Miasta także została taka propozycja złożona.

Czas nagrania zajmie około 2 godzin. Nastepnie zaproponował aby poprzez podniesienie ręki

radni wyrazili swoją wolę. 

Za głosowało 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących

o godz. 15:30 na salę obrad przybyła radna p. M. Jakubowska 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że następna sesja jest planowana na

dzień 30 grudnia 2003 r., na której planowane jest przyjęcie planów pracy Komisji oraz uchwały,

które są przygotowywane przez Zarząd Powiatu. 

Radny p. P. Piekarski – powiedział, że jest to dobry pomysł ze śpiewaniem kolęd, bo okaże się,

że radni nie są rybami głos mają. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – ponieważ nie przewiduje zwoływania sesji przed

Świętami złożył życzenia Świąteczne wszystkim zebranym.

Do punktu 8.

Zakończenie. 

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

zamknął X sesję Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


