
PROTOKÓŁ NR XI / 2003

z XI Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

odbytej w dniu 30 grudnia 2003 r.

Sesja odbyła się w dniu 30 grudnia 2003 r.

w pomieszczeniach Starostwa

i trwała od godziny 1500 do godziny 1730

Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych

na sesji było 14 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 XI sesji Rady Powiatu.

4) Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu. 

5) Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu.

6) Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady

Powiatu.

7) Interpelacje i zapytania.

8) Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok.

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

2004 rok.

10) Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji  Rozwoju  Gospodarczego i  Dróg Publicznych Rady

Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok.

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

Chełmińskiego na 2004 rok.

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

Chełmińskiego na 2004 rok.

13) Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego

na 2004 rok.



14) 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.

15) Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany ustalenia wynagrodzenia dla Starosty.

16) Sprawa powierzenia wykonywania zadań publicznych.

17) Sprawa ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2003. 

18) Sprawa zmiany uchwały dotyczącej określenia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

19) Sprawa powierzenia wykonywania zadań publicznych gminom.

20) Wolne wnioski.

21) Zakończenie. 

Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  dokonał  otwarcia  XI  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  12,  wobec  czego  liczba  radnych  jest  wystarczająca  do  podejmowania

prawomocnych uchwał. 

Do punktu 3.

Przyjęcie porządku obrad XI sesji Rady Powiatu.

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

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

obrad XI sesji. W związku z brakiem uwag stwierdził, że porządek obrad został przez Radę przyjęty

i przeszedł do realizacji następnego punktu. 

Do punktu 4.

Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu.



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

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.

Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu.

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

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 6.

Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o 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  poprzednich dwóch

sesjach  to  Zarząd  Powiatu  przekazał  wszystkie  uchwały  Wojewodzie  Kujawsko-Pomorskiemu

oraz : 

- Uchwałę  Nr  IX/76/03  w  sprawie  przyjęcia  powiatowego  programu  zapobiegania

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – przekazana została

wszystkim zainteresowanym, których dotyczy uchwała,

- Uchwałę Nr IX/77/03 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 wykonawcą budżetu,

- Uchwałę  Nr  IX/78/03  w  sprawie  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  –  przekazana  została  Regionalnej  Izbie

Obrachunkowej i wydziałowi finansowemu,

- Uchwałę  Nr  IX/79/03  w  sprawie  utworzenia  środków  specjalnych  

w jednostkach oświatowych – przekazana została Dyrektorom jednostek, których uchwała

dotyczy.



- Uchwała Nr IX/80/03 w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia Na Rzecz

Ochrony i  Promocji  Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Chełmińskiej  - została przekazana

Wydziałowi Spraw Społecznych.

- 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 –

przekazana została Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie,

- Uchwałę  Nr  X/82/03  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  –  przekazana

została Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

- Uchwałę Nr X/83/03 zmieniająca 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 wykonawcą budżetu. 

Następnie powiedział, że Zarząd Powiatu w okresie pomiędzy sesjami podjął następujące uchwały

w sprawie :

1) zmian  w  przeznaczeniu  środków  państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych na określone zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych,

2) upoważnienia  dyrektorów  szkół  do  powołania  przewodniczących  komisji  egzaminacyjnych

egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego,

3) trzy uchwały w sprawie zmiany 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) opinii o pozbawieniu dróg kategorii dróg powiatowych powiatu świeckiego i zaliczenie ich do

dróg wewnętrznych,

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) przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2004 rok.

Zarząd  Powiatu  przygotował  projekty  uchwał  Rady  Powiatu  w  Chełmnie  w  następujących

sprawach:

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

sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2003 rok,

2) powierzenia wykonywania zadań publicznych,

3) powierzenia wykonywania zadań publicznych gminom,

4) ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2003,



5) zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z  zakresu rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej

osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6) zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Ponadto Zarząd zajmował się następującymi sprawami :

- pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta  Gminy Lisewo wyrażając zgodę na  umieszczenie

urządzeń teleinformatycznych w siedzibie Starostwa, 

- kontynuował  prace  zmierzające  do  zrealizowania  uchwały  w  sprawie  sprzedaży

nieruchomości  należących  do  Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia  Praktycznego  w

Grubnie,

- podpisał  aneks  z  Zespołem  Opieki  Zdrowotnej  na  zmianę  terminu  sprały  pożyczki

przesuwając go do terminu dogodnego dla ZOZ – u, 

- wyraził zgodę na zakup sprzętu przez ZOZ ze środków pochodzących z dotacji przekazanej

przez Urząd Miasta Chełmna, 

- wyraził zgodę na rozszerzenie umowy dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych z

zakresu wykonania lektorowej mapy ewidencyjnej gruntów na potrzeby programu AJAX,

- wystąpił  do  Burmistrza  i  Wójtów  z  inicjatywą  powołania  Powiatowej  Komisji

Urbanistyczno – Architektonicznej jako organu doradczego. Sytuacja jest taka, że ustawa

nakazuje stworzenie takich Komisji przy Gminach. Ale stwierdzono, że ze względu na to,

że spraw, które ta Komisja musiałaby opiniować w gminach może być stosunkowo niewiele

zatem wygodniej  i  mniej  kosztownie  będzie  jeżeli  taką  Komisję  zorganizuje  po  prostu

Powiat,

- podpisał  aneks  do  porozumienia  z  Prezydentem  Miasta  Bydgoszczy  w  sprawie

współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych,

- pozytywnie rozpatrzono wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zakupu

samochodu patrolowego, 

- zapoznał  się  z  pismem  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie

zwiększenia  Funduszu  Pracy  o  kwotę  452.000  zł  z  przeznaczeniem  na  wprowadzenie

programu przeciwdziałania bezrobociu pod nazwą „Akcja zim 2003”. Jest  to ta ostatnia

transza, którą udało się zdobyć na roboty publiczne w roku bieżącym. Dzięki temu kilkaset

osób na przełomie listopada i grudnia miało z tego tytułu zatrudnienie i wynagrodzenie. Jak

powiedział była to dobra rzecz i w dobrym czasie. 



- Przyjął do wiadomości zarządzenie Wojewody w sprawie udzielenia zgody na dokonanie

sprzedaży 1/6 udziału zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy Starych

Plantach 9,

- Zapoznał się z decyzją Agencji  Restrukturyzacji i  Modernizacji  Rolnictwa o przyznaniu

środków z SAPARD – u.  Decyzja ta mówi o tym, iż  zrefundowane Powiatowi zostało

626.573,92 zł.,

- Przekazania środków z PFRON – u na potrzeby ZOZ w Chełmnie. Następnie powiedział,

że nie było możliwe przekazanie tych środków ze względu na to, iż okazało się, iż adres w

ustawie jest tak ściśle określony, że tego zrobić nie można było,

- Odwołał  się od decyzji  Ministra  Skarbu Państwa odmawiającej  Powiatowi stwierdzenia

nabycia  nieruchomości  położnej  przy  ul.  Dworcowej  27,  chodzi  o  budynku  po

Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego,

- Zatwierdził  plan podziału dotacji  celowej na stypendia młodzieży wiejskiej  na okres od

września do grudnia 2003 r.,

- Przesunął  na  wniosek  Wójta  Gminy  Kijewo  Królewskie  termin  spłaty  zobowiązania

finansowego na realizację wspólną drogi powiatowej na odcinku Trzebcz – Zegartowice na

pierwszy kwartał 2004 r.  Ze względu na zmianę systemu dotowania WFOŚiGW Gmina

Kijewo znalazła się w nieprzewidzianej sytuacji finansowej,

- Podpisał aneks do porozumienia z Policją na przekazanie dwóch samochodów patrolowych

oraz sprzętu komputerowego, który będzie wyposażeniem Komendy Powiatowej Policji, 

- Zapoznał się z informacją Ministra Finansów dotyczącą zwiększenia środków z rezerwy

oświatowej  subwencji  ogólnej  dla  jednostek  samorządu  terytorialnego.  Wzrost  tej

subwencji wynosi 33.625 zł,

- Wyraził  zgodę  na  sprzedaż  przez  Zespół  Szkół  Nr  2  w  Chełmnie  zbędnego  majątku

będącego na wyposażeniu warsztatów szkolnych.

Następnie powiedział, że wspominał już wcześniej, iż wiele uwagi zajmowała Zarządowi sprawa

sprzedaży nieruchomości w Grubnie. Poinformował, że Zarząd jest w trakcie trzeciego etapu tej

procedury a mianowicie negocjacji. Jak powiedział właśnie dlatego może w tej chwili ze względu

na dobro tych negocjacji tylko tyle, że rozpatrywane są dwie oferty. Odbyła się wstępna analiza

ofert  pisemnych i  pierwsze  spotkanie  z  oferentami.  Następne  spotkanie  odbędzie  się  przed  10

stycznia 2004 r., ponieważ ustalono, że termin odpowiedzi dla oferentów to właśnie 10 stycznia.

Następnie powiedział, że chciałby poinformować jak wygląda sprawa kontraktu dla ZOZ – u na rok

2004.  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  jest  negocjatorem  nieelastycznym  i  w  związku  z  tym  te

negocjacje  kontraktu  są  dosyć  specyficzne.  Dyrektorzy  Szpitali  Powiatowych  Województwa



Kujawsko  –  Pomorskiego  wstępnie  nie  chcieli  w  ogóle  podpisać  tego  kontraktu,  natomiast  w

związku z tym, że ta postawa negocjacyjna NFZ była jednoznaczna i argumenty podawane były

mocne  próbowano  dojść  do  porozumienia.  W  związku  z  tym jest  to  na  takim  etapie,  że  są

zakontraktowane 2 karetki  wypadkowe.  Dla  Powiatu Chełmińskiego oraz  Wąbrzeskiego Zespół

Reagowania Kryzysowego opracował dość innowacyjnie plan dyslokacji karetek, który umiejscowił

karetki po jednej w Chełmnie i Wąbrzeźnie a trzecia być zlokalizowana w Płużnicy. Nikt nie wie

dokładnie gdzie. Jak powiedział jedna z Chełmińskich karetek miałaby tam być i dodał, że sądzi, iż

argumenty racjonalne będą przemawiały za tym, aby ona obsługiwała ten teren ale nie stała tam.

Postawienie tam samochodu nie stanowi problemu, natomiast ulokowanie tam zespołu ratunkowego

było by już dużym problemem. Ponadto podpisana została zgodna na kontrakty na większość zadań

realizowanych przez ZOZ, z wyjątkiem kontraktów dla oddziału pediatrycznego i wewnętrznego i

tutaj toczą się nadal negocjacje. Generalnie rzecz ujmując można powiedzieć, że kontrakt dla ZOZ

– u jest niższy od tegorocznego o około 200.000 zł. czyli 2% i może nie byłoby aż tak groźnie ale

środki są tak rozlokowane sam ma przewidziany budżet o około 15% niższy niż w roku bieżącym.

Powiaty  Województwa  Kujawsko  –  Pomorskiego  chcą  apelować  do  NFZ  żeby  pozwoliła  na

przesunięcia między działami, po to żeby ten skromny kontrakt mógł być jakoś realizowany. 

Do punktu7.

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 8.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  poprosił  Zastępcę  Przewodniczącego  Komisji

Rewizyjnej o przedstawienie projektu uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego p. Z. Urbaniak

– przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 3 do protokołu/. 

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

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



Przewodniczący obrad stwierdził,  że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła  Uchwałę Nr XI/84/03

sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok /

załącznik nr 4 do protokołu/.

Do punktu 9.

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

2004 rok.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i

Finansów o przedstawienie projektu uchwały zawartego na druku nr 2 /załącznik nr 5 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego p.  P.  Madej –

powiedział,  że  Komisja  Budżetu  i  Finansów nie  ma  planu  swojej  pracy rozbitego na  miesiące

ponieważ praca tej Komisji jest inna, specyficzna, posiedzeń odbywa się znacznie więcej. Następnie

przeczytał  plan  pracy  punkty  1-14  i  dodał,  że  ulegają  zmianie  punkty  15-17  po  dzisiejszym

posiedzeniu Komisji, na którym zostały zgłoszone propozycje zmiany i zostały one przyjęte przez

Komisję. Następnie zapoznał radnych z proponowanymi zmianami aby :

- w pkt. 15 słowa „ Analiza sytuacji na powiatowym rynku pracy” zastąpić słowami „Analiza

sytuacji  na  powiatowym  rynku  pracy.  Ocena  działań  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w

przeciwdziałaniu bezrobociu i promocji zatrudnienia.”

- W  pkt.  16  słowa  „Opiniowanie  wniosków  dotyczących  pozyskiwania  środków

przedakcesyjnych”  zastąpić  słowami  „Opiniowanie  wniosków  dotyczących  pozyskania

środków  strukturalnych  i  pozyskiwanych  z  innych  źródeł  (MENiS,  urząd  wojewódzki,

urząd marszałkowski)”

- W pkt.  17 słowa „Analiza  sposobu wydatkowania  środków przedakcesyjnych” zastąpić

słowami „Ocena aktywności Zarządu Powiatu w zakresie pozyskiwania środków z Unii

Europejskiej i innych źródeł”. 

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

pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie wraz z autopoprawkami. 

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych  przy  braku  głosów  przeciwnych  i  1  głosie

wstrzymującym. 

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

XI/85/03  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Powiatu

Chełmińskiego na 2004 rok. /załącznik nr 6 do protokołu/.



Do punktu 10.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji  Rozwoju Gospodarczego i  Dróg Publicznych Rady

Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Rozwoju

Gospodarczego i Dróg Publicznych o przedstawienie projektu uchwały w w/w sprawie. 

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych  Rady  Powiatu

Chełmińskiego p. M. Jabłoński – powiedział, że do przedstawionego projektu uchwały Komisja

wnosi  tylko  jedną  autoporawkę  a  mianowicie  w  miesiącu  lutym Komisja  chciałaby  się  zając

sprawami  dotyczącymi  bezpieczeństwa  przeciwpowodziowego.  Następnie  przedstawił  projekt

uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 7 do protokołu/.

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że nie znalazła się w planie Komisji nawet wzmianka o

obwodnicy Miasta Chełmna, Grubno – Brzozowo, gdzie o tej obwodnicy tak optymistycznie mówił

Wicestarosta p. Gamański. Jest to bardzo poważna sprawa a Komisja nie chce się tym zajmować.

Druga  sprawa  to  sprawa  następnej  drogi  przeznaczonej  do  modernizacji,  na  którą  należy

przygotować  dokumentację,  gdyż  można  zamknąć  sobie  drogę  do  środków  strukturalnych.

Wypracowanie  stanowiska  w  tym  zakresie  to  sprawa  Komisji.  Trzecia  sprawa  to  Powiatowy

Program Zapobiegania  Przestępczości  oraz  Porządku  Publicznego  i  Bezpieczeństwa  Obywateli,

który został przez Radę Powiatu przyjęty a który powinien być przez Komisję monitorowany. 

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych  Rady  Powiatu

Chełmińskiego p. M. Jabłoński – powiedział, że jeżeli chodzi o ten Program Bezpieczeństwa to

Komisja może się nim zajmować, ponieważ i tak spotyka się z Komendantem Policji, natomiast jak

powiedział  istnieje  Powiatowa  Komisja  Bezpieczeństwa,  która  przede  wszystkim  powinna

zajmować się monitorowaniem realizacji tego programu, dlatego Komisja nie brała tego pod uwagę.

Dwóch  członków Komisji  jest  członkami  tej  Powiatowej  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku,

której Starosta przewodniczy i nie wie czy powinno się to dodatkowo jeszcze wprowadzać ale nie

widzi przeszkód i jeżeli taka będzie wola Rady. Jeżeli chodzi o kwestię dalszych inwestycji to nie

zostało to  wprowadzone do planu pracy Komisji,  która  wyszła  z  założenia,  że  najpierw trzeba

skończyć jedną sprawę a później zobaczyć jak to się wszystko ułoży. Przecież nie wiadomo jeszcze

do końca czy uda się wszystko w przyszłym roku zrealizować. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię

obwodnicy to jak powiedział mówca ten temat mu umknął i nigdy nikt nie wspominał o tej sprawie

i nie bardzo wie o co z tym zrobić. 

Wicestarosta Chełmiński – powiedział,  że w lutym jest w planie pracy punkt dotyczący planu

modernizacji i remontów dróg na rok 2004 i w tu Komisja może wypracować plan modernizacji na

lata  następne  a  Zarząd  może  wcześniej  przygotować  propozycję  w  tej  sprawie  i  Komisja  się



ustosunkuje do propozycji Zarządu. Następnie powiedział, że dla niego nie jest jasny w styczniu

punkt dotyczący bieżącej informacji Dyrektora PZD w Chełmnie i zapytał czego ta informacja ma

dotyczyć i  jakiego okresu.  Zwrócił  także uwagę błędy maszynowe w planie  pracy i  poprosił  o

poprawienie. 

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych  Rady  Powiatu

Chełmińskiego  p.  M.  Jabłoński –  powiedział,  że  brak  jest  doprecyzowania  jeżeli  chodzi  o

informację Dyrektora PZD w Chełmnie i dodał, że chodzi o zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

to zawsze się o tej porze roku znajduje w pracach Komisji. Następnie zaproponował aby zapisać, że

chodzi  o  informację  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Chełmnie  dotyczącą  zimowego

utrzymania dróg powiatowych. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  powiedział,  że  zostały  postawione  pewne

wątpliwości, nie mniej jednak nie padały żadne wnioski formalne, ponieważ na tą chwilę można

tylko przyjąć, że była w tym temacie dyskusja. Następnie zapytał radnego p. Wojtaszewskiego czy

chciałby którąś z tych swoich propozycji postawić jako wniosek do planu pracy, czy wyjaśnienia

Przewodniczącego Komisji są wystarczające. 

Radny  p.  J.  Wojtaszewski –  powiedział,  że  stawia  formalny wniosek  aby w  planie  Komisji

rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych  umieścić  obwodnicę  Miasta  Chełmna  oraz

wytypowanie drogi następnej do modernizacji aby przygotować dokumentację. Jest to bardzo ważne

dlatego, że jeżeli to nie zostanie zrobione to nie będzie szans startować o fundusze strukturalne bez

projektu. Projekt na drogę trwa około pół roku, dlatego o tym mówi i jest przeświadczony, że robi

dobrze zwracając uwagę na bardzo ważny problem. 

Radny p. P. Piekarski – zapytał czy Komisja ta jest władna do stworzenia planu modernizacji

drogi. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  powiedział,  że  ogłosi  teraz  przerwę  na  której

zostanie  sprecyzowane  to  co  ma  być  wpisane  do  planu  pracy  Komisji.  Poprosił  radnego  p.

Wojtaszewskiego do siebie. 

Przerwa trwała 15 min. od godz. 16:50 – 17:05

o godz. 16:50 salę obrad opuścił radny p. P. Piekarski 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  powiedział,  że  zostały  podczas  przerwy

sprecyzowane dwa wnioski radnego p. Wojtaszewskiego dotyczące planu pracy Komisji Rozwoju

Gospodarczego i  Dróg Publicznych. Pierwszy wniosek o charakterze ogólnym brzmi  :  „Sprawy

związane  z  obwodnicą Miasta  Chełmna Grubno – Brzozowo” i  drugi wniosek aby w miesiącu



lutym w punkcie 1 dopisać „wypracowanie stanowiska w sprawie drogi powiatowej przeznaczonej

do kolejnej modernizacji kompleksowej”. 

Radny p. T. Derebecki – powiedział, że ma uwagę stylistyczną i zaproponował aby nie pisać, że

„kolejnej modernizacji” a „modernizacji kolejnej drogi”. 

Radny  p.  M.  Jabłoński –  powiedział,  że  proponowałby aby wyłączyć  to  z  miesiąca  lutego,

ponieważ  kwestie  planu  modernizacji  i  remontów w roku  2004  one  dotycząc  zupełnie  innego

zakresu działania Komisji. To są takie drobne prace Komisji, na które poświęca ona sporo czasu,

żeby dojść do porozumienia i osiągnąć efekt końcowy zadowalający Powiat i Gminy. Zaproponował

aby pozostawić  Komisji  możliwość  wstawienia  tego  w  jakimś  innym miesiącu.  Zaproponował

następnie aby był to punkt 4 w miesiącu kwietniu. Następnie powiedział, że jeżeli ma się pojawić

punkt pod nazwą „sprawy związane z obwodnicą” to zapytał co to mają być za sprawy i czym ma

się konkretnie Komisja tam zająć. Czy Komisja ma odgrywać rolę jakiegoś koordynatora, czy prosić

kogoś na spotkania, czy to ma być tylko takie informacyjne dla Komisji  posiedzenie, na którym

dowie się na jakim etapie coś się dzieje. Zapytał czego radni oczekują od Komisji w tej kwestii.

Jeżeli chodzi o inne zagadnienia to Komisja wie co ma robić, natomiast tutaj jak powiedział mówca

ma  wątpliwości  czym  Komisja  ma  się  konkretnie  zająć,  ponieważ  to  jest  bardzo  ogólne

sformułowanie. 

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że chodzi mu o to żeby tak ważny problem jakim jest

obwodnica  był  w  planie  pracy Komisji.  Jak  powiedział  rozumie,  że  Komisja  nie  jest  żadnym

koordynatorem ani nadzorcą. Sprawami takimi kieruje Zarząd i należy zapytać się Zarządu na jakim

etapie  są  sprawy związane z  obwodnicą.  Natomiast  Komisja  będzie  miała  pełną  wiedzę na ten

temat. 

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

pod  głosowanie  wniosek  dotyczący  dopisania  do  planu  pracy  Komisji  sprawy  związanej  z

obwodnicą. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła

w/w wniosek i poddał pod głosowanie wniosek dotyczący dopisania do planu pracy Komisji sprawy

związanej z wypracowaniem stanowiska dotyczącego modernizacji kolejnej drogi powiatowej. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych przy 1 głosie przeciwnym i 7 wstrzymujących. 



Przewodniczący obrad p.  Z.  Orzechowski –  stwierdził,  że Rada Powiatu większością  głosów

przyjęła w/w wniosek i poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr

3 wraz z autopoprawkami. 

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych  przy  3  głosach  przeciwnych  i  1  głosie

wstrzymującym. 

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

XI/86/03 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych

Rady Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok. /załącznik nr 8 do protokołu/.

Do punktu 11.

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

Chełmińskiego na 2004 rok. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – poprosił Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury,

Sportu i Turystyki o przedstawienie planu pracy. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego

p. M. Jakubowska – przedstawiła projekt planu pracy zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 9 do

protokołu/.

Radny  p.  T.  Derebecki –  powiedział,  że  w  październiku  jest  planowana  organizacja  roku

szkolnego i zapytał czy to chodzi o Zespół Szkół nr 1 i 2 w Chełmnie. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego

p. M. Jakubowska – powiedziała, że tak i to jest błąd redakcyjny. 

Radny  p.  J.  Wojtaszewski  –  powiedział,  że  prosi  o  to  aby nie  odbierać  tego  co  mówi  jako

złośliwość.  Jak  powiedział  przeczytał  wszystkie  plany pracy Komisji  i  powstały przemyślenia,

którymi chciałby się podzielić z radnymi. Następnie powiedział, że błędem w planie pracy jest zapis

dotyczący opiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2003 rok w

marcu. Inne Komisje mają to zapisane w kwietniu i prawidłowo. Dodał także, że brakuje mu w

planie pracy elementów Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego. Następnie powiedział, że albo

radni nie znają strategii i nie chcą jej realizować ale to po co była ona uchwalana. Powiedział, że nie

umie w tej chwili sformułować wniosku tylko mówi, że nie ma w planie pracy założeń ze strategii i

należałoby przyjąć te założenia do realizacji. Powiedział także, że jeżeli jest to również Komisja

Kultury to dobrze byłoby gdyby zajęła się Skansenem w Kałdusie. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego

p. M. Jakubowska – powiedziała, że przez cały rok kalendarzowy Komisja ma zamiar spotykać się



z Dyrektorami Szkół i rozmawiać na różne tematy. Jeżeli chodzi o sprawy związane ze Strategią

Rozwoju Powiatu to ponieważ wszystkie szkoły mają obowiązek tworzenia plany rozwoju szkoły i

w tych planach rozwoju szkoły muszą być uwzględnione wszystkie priorytety przyjęte przez Radę

Powiatu,  które są zawarte w strategii  rozwoju powiatu,  więc Komisja  na bieżąco będzie o tym

rozmawiać  z  Dyrektorami  Szkół.  Więc  Komisja  uznała,  że  nie  musi  wpisywać  zagadnień  ze

strategii,  ponieważ każda ze szkół  ma taki  obowiązek. Następnie dodała,  że każda ze szkół ma

obowiązek stworzenia kilkuletniego planu rozwoju szkoły i to w tych szkołach musi się znaleźć.

Dodała, że jeżeli Rada uzna, że Komisja musi być to wyartykułowane w planie pracy Komisji to

można to zrobić, z tym, że tematyka rozwoju powiatu nie może zostać pominięta przez szkoły są

osadzone  w  tym  środowisku  i  muszą  mieć  takie  kierunki  działania  jakie  wyznacza  strategia

rozwoju. 

Radny p. Z. Gamański – powiedział, że ma uwagi natury technicznej dotyczące zapisów, które są

w planie pracy. Jest np. zapis „prace związane z budową sali gimnastycznej” i zaproponował aby

zapisać  „ocena  pracy  związanej  z  budową  sali  gimnastycznej”  ponieważ  Komisja  nie  będzie

pracowała  nad  budową  sali.  To  samo  jeżeli  chodzi  o  remonty  w  placówkach  oświatowych

zaproponował  aby  wpisać,  że  będzie  to  np.  analiza  i  to  samo  jeżeli  chodzi  o  przygotowanie

obiektów do sezonu też zaproponował aby wpisać ocena przygotowania obiektów do sezonu. Jest

także wpisane „organizacja roku szkolnego” a Komisja nie będzie opracowywać organizacji roku

szkolnego tylko ewentualnie kontrolować przygotowanie organizacji roku szkolnego. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego

p. M. Jakubowska – powiedziała, że plan pracy jest pisany hasłowo. Komisja nie jest kompetentna

do  tego  aby pracować  albo  też  nadzorować  prace  np.  nad  budową sali  gimnastycznej,  dlatego

Komisja zajmuje się zbieraniem informacji i analizowaniem tego co się dzieje, natomiast wszystkie

sprawy wykonawcze  należą  do  Zarządu.  Dlatego też  Komisja  zagadnienia  wpisywała  hasłowo,

ponieważ Komisja musi się interesować tym wszystkim. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że ponieważ w czasie dyskusji nie padły

żadne wnioski formalne poddał pod głosowanie w/w plan pracy. 

Za  przyjęcie  uchwały  głosowało  14  radnych  przy  braku  głosów  przeciwnych  i  1  głosie

wstrzymującym. 

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

XI/87/03 w sprawie  przyjęcia planu pracy Komisji  Edukacji,  Kultury,  Sportu i  Turystyki  Rady

Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok. /załącznik nr 10 do protokołu/.



Do punktu 12.

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

Chełmińskiego na 2004 rok

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Ochrony

Zdrowia i Pomocy Społecznej o przedstawienie planu pracy. 

Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Rady  Powiatu

Chełmińskiego p. T. Derebecki – przedstawił projekt planu pracy zawarty na druku nr 5 /załącznik

nr 11 do protokołu/.

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że w miesiącu lutym pkt. 2 nie powinno być „zapoznanie

się”, ponieważ zapoznać się z pracą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należało to zrobić

przed wyborami a teraz trzeba oceniać działania PCPR aby wynikał z tego jakikolwiek wniosek i

podobnie w marcu i kwietniu nie należy się zapoznawać tylko oceniać, ponieważ po to jest Rada.

Jak powiedział nie za bardzo rozumie po co w maju Komisja chce jechać do Unisławia i Kijewa.

POZ to zadania Gminy. Kolejny punkt mówi o spotkaniu z wszystkimi Kierownikami POZ - ów ...

(z  powodu awarii  nagrywarki  brak  jest  fragmentu przebiegu sesji)  ...  Następnie  powiedział,  że

uparty jest bo w każdej Komisji wnosi oto aby monitorować działania w Szpitalu Powiatowym a

może i w Urzędzie Powiatowym służące pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej na ochronę

zdrowia, ponieważ taka możliwość jest i będzie i było by dobrze gdyby to było pilnowane. 

Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Rady  Powiatu

Chełmińskiego p. T. Derebecki – powiedział, że sytuacja jest tu podobna jak w przypadku Komisji

Edukacji  i  dodał,  że  ma wątpliwości  czy Komisja  Ochrony Zdrowia  i  Pomocy Społecznej  jest

kompetentna do oceny. Przez zapoznanie się rozumie to, to że Komisja pojedzie i zobaczy gdzie

jest Dom Pomocy Społecznej czy Dom Dziecka tylko chodzi o zapoznanie się z aktualną sytuacją, z

problemami i z tym w czym Komisja i Rada Powiatu mogłaby pomóc. Określenie „ocena” zawiera

w sobie takie określenie restrykcyjne a nie o to chodzi. Co do wyjazdu do Kijewa i Unisławia to

Komisja dwa lata temu odwiedziła Ośrodki Zdrowia w Lisewie, Papowie i Stolnie i teraz Komisja

uznała, że to są oczywiście Ośrodki prowadzone przez Gminy i Powiatowi nic do tego ale jako

Komisja  Rady Powiatu,  w  której  gestii  jest  ochrona  zdrowia  na  terenie  całego  powiatu  więc

chciałaby poznać na miejscu jak te Ośrodki funkcjonują i to nie na zasadzie oceny tylko na zasadzie

poznania problemów i przygotowania gruntu pod spotkanie z Kierownikami wszystkich Ośrodków

Zdrowia z Powiatu Chełmińskiego i Dyrekcji ZOZ – u po to, żeby pewne rzeczy domówić i pewne

niedomówienia i konkurencyjne działania ograniczyć do minimum i nawiązać dobrą współpracę.

Jeżeli chodzi o Szpital i pozyskiwanie funduszy to jest to temat bardzo ważny tym bardziej w tej

sytuacji Szpitala, kiedy wiadomo, że tegoroczny kontrakt jest zły a przyszłoroczny ma być jeszcze



gorszy a więc każde dodatkowe środki jakie udałoby się pozyskać będą na wagę złota. Jeżeli jest

taka wola to można to dopisać do planu pracy. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że można tego dokonać autopoprawką. 

Przewodniczący  Komisji  Ochrony  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Rady  Powiatu

Chełmińskiego p. T. Derebecki – zaproponował aby w miesiącu styczniu dopisać jako punkt 3

„Analiza pozyskiwania środków zewnętrznych dla ZOZ w Chełmnie”. Jeżeli chodzi  o programy

profilaktyczne to, to spotkanie w czerwcu może być dobrym sposobem na omówienie programów

profilaktycznych w różnych Ośrodkach. Zaproponował aby w miesiącu czerwcu jako autopoprawkę

wpisać punkt 2 „Realizacja programów profilaktycznych w powiecie”.

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  poddał  pod głosowanie  w/w plan  pracy wraz  z

autopoprawkami. 

Za przyjęcie uchwały głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XI/88/03 w

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

Chełmińskiego na 2004 rok. /załącznik nr 12 do protokołu/.

Do punktu 13.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego

na 2004 rok.

Przewodniczący obrad p.  Z.  Orzechowski –  poprosił  Przewodniczącego Komisji  Rolnictwa i

Leśnictwa o przedstawienie planu pracy. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego p. Z. Urbaniak

– zapoznał radnych z projektem planu pracy zawartym na druku nr 6 /załącznik nr 13 do protokołu/.

Radny p. P. Madej – powiedział, że ma dwie uwagi do planu pracy. W miesiącu kwietniu jest

punkt  mówiący  o  systemie  rolnictwa  po  wejściu  do  Unii  Europejskiej  i  powiedział,  że

obowiązkowo na to spotkanie należy zaprosić Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ponieważ to będzie płatnik, i będzie to firma dobrze zorientowana w temacie. We wrześniu jest

wspólne spotkanie Komisji Rolnictwa i Leśnictwa i Izby Rolniczej i powiedział, że na to spotkanie

obowiązkowo musi  być zaproszona Agencja Rynku Rolnego,  ponieważ znacznie  więcej  będzie

miała w tym temacie do powiedzenia ta Agencja niż Izba Rolnicza.  Zaproponował  aby te dwie

rzeczy dopisać. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego p. Z. Urbaniak

– powiedział, że to było pod tym kątem robione, ponieważ wiadomo, że w listopadzie zacznie się



ten interwencyjny skup i pod tym kątem to było robione. Zaproponował jednak aby przyjąć plan

pracy w tym zapisie jakim jest a Komisja Rolnictwa i Leśnictwa te dwie instytucja na posiedzenia

zaprosi. 

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że w ogóle nie jest dla niego zrozumiały treść spotkania

w miesiącu  marcu  „omówienie  systemu doraźnego  kanałów zbiorczych takich  jak  Fryba”.  Jak

powiedział wie, że chodzi o meliorację. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego p. Z. Urbaniak

– powiedział, że nie chodzi o meliorację. 

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że jeżeli nie chodzi o meliorację to już w ogóle nie wie o

co chodzi i jak powiedział to sformułowanie jest nieszczęsne. Następnie powiedział, że w kwietniu

jest system rolnictwa jest zapis „system rolnictwa” i zapytał jaki system, ponieważ jest rolnictwo

Unii Europejskiej a nie system. Zapytał także po co to spotkanie na temat skupu interwencyjnego

we wrześniu i powiedział, że należy chyba przenieść to na czerwiec a nie na wrzesień kiedy jest już

po wszystkim. Jak powiedział była mowa na początku tej kadencji, że rolników będzie się miało

pod szczególną ochroną i Powiat zapewni wszystko aby tak było. Jak powiedział uważa, że nie

zostało dla rolników nic zrobione w Powiecie. W poprzedniej kadencji rozmawiano o tym i nic nie

zrobiono ale teraz też nic nie jest robione, nawet powiat nie jest w tej chwili w stanie zaproponować

powiatowego  punktu  informacji  europejskiej,  to  wszystko  co  jest  przez  nami  czyli  dopłaty,

zrównoważony rozwój, „Natura 2000”, to są środki dla rolników a nic nie robi się w powiecie dla

rolników i uważa się, że jest tak poprawnie a powiat jest taką instytucją, która powinna rolnikom

udzielić jak najwięcej informacji. Powiedział także, że znowu nie ma elementów strategii powiatu.

W strategii jest mowa, że Powiat stoi rolnictwem wysoko wyspecjalizowanym i podejmowane będą

różne działania a żaden element ze strategii nie jest w planie pracy Komisji. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego p. Z. Urbaniak

–  powiedział,  że  Komisja  nawiązała  kontakt  a  zadaniem  Izb  rolnych,  które  działają  w

województwie ale i na terenie powiatu są spotkania z fachowcami z ODR – u i już się ciągną prawie

cztery miesiące i tam jest pełna informacja o tym jakie dopłaty, kto otrzyma i na jakich zasadach.

Na tych spotkaniach rolnicy otrzymują specjalne broszury, które są też dostępne w Urzędach Gmin.

Powstał ten pion ale wszystko zależy od zaangażowania i chęci rolników, ponieważ na ostatnim

spotkaniu w Brzozowie gdzie jest 70 rolników i gdzie zorganizowano dwa spotkania na jednym

było 7 rolników a na drugim 12 rolników – takie jest zainteresowanie. Nie można mówić, że w tej

chwili nie jest nic robione, ponieważ odbyło się spotkanie wyjazdowe Komisji do Firmy FAROL w

Falęcinie,  gdzie pokazano nowe odmiany zbóż.  W związku z tym Komisja  złożyła wniosek do

Zarządu  i  odbędą  się  w  tym roku  w  zimę  spotkania  dla  wszystkich  chętnych  rolników  gdzie

przedstawiciel FAROL – u poinformuje o odmianach i zastosowaniu środków odmiany roślin oraz



wydajności zbóż. Jeżeli chodzi o kanały zbiorcze to są to bardzo ważne kanały i jeżeli w marcu nie

zapadnie decyzja  o  ich koszeniu  oraz  wymulaniu  to na przełomie  kwietnia  i  czerwca powstają

zalewiska i to spotkanie ma na celu zasięgnięcie informacji o tym co i kiedy w tych kanałach będzie

robione i czy są na to środki. Jeżeli chodzi o spotkanie dotyczące skupu zbóż to będą nowe zasady

skupu zbóż i mają się te skupy odbyć od listopada. Następnie powiedział, że ODR organizuje dużą

ilość spotkań dla rolników i to nie jest rolą starosty czy komisji, żeby organizować zebrania bo to są

działy rolnicze powołane do tego i opłacane z budżetu państwa. Ale trzeba się tym interesować.

Informacje o organizowanych szkoleniach są bardzo nagłaśniane. 

Radny p. Z. Gamański – powiedział, że na jednym z posiedzeń Zarządu była ta sprawa szkoleń dla

rolników omawiana i o tym radni zostali  powiadomieni przez Starostę na sesji. Było dwukrotne

spotkanie z przedstawicielem ARiMR w Starostwie i gdzie był przedstawiony plan szczegółowy

szkoleń przez  p.  Tomczyka.  I szkolenia takie  się  odbywają a rolą gmin i  sołectw jest  poprosić

rolników na te spotkania. Zarząd ze swojej strony stara się także coś robić w tym temacie. Jak

powiedział uważa, że bezcelowe jest tworzenie w Starostwie jakiś struktur do szkolenia, ponieważ

do tego są wyspecjalizowane jednostki. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego p. Z. Urbaniak

– powiedział, że na szkoleniu jednym tu w Starostwie wypełniane były dokumenty i jest to bardzo

proste  i  zajmuje  mało  czasu  bo  wszystko  było  wytłumaczone  ale  musi  być  zainteresowanie

rolników. Będzie na pewno problem i dużo szumu wokół tego ponieważ okazuje się, że kończą się

już  spotkania na wsiach  i  jak  przyjdzie  kwiecień  i  ostateczny termin dostarczenia  wniosków o

dopłaty to zrobi się problem, ponieważ ten który nie był nie wie jak wypełnić. Osoby organizujące

szkolenia apelują o to aby rolnicy przychodzili, ponieważ później nie będzie czasu. Podziękował

także Starostom i pracownikom Starostwa za to, że na te spotkania są przygotowywane nieodpłatnie

mapki geodezyjnie i kompetentna osoba wszystko tłumaczy z tym związane. 

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

wniosków formalnych poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

Za  przyjęcie  uchwały  głosowało  14  radnych  przy  braku  głosów  przeciwnych  i  1  głosie

wstrzymującym. 

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

XI/89/03  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Rady  Powiatu

Chełmińskiego na 2004 rok. /załącznik nr 14 do protokołu/.



Do punktu 14.

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 7 /

załącznik  nr 15 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.

Następnie poprosiła o naniesienie poprawek w załączniku nr 2 na stronie nr 3 w rozdziale 80145

„komisje egzaminacyjne” w opisie do paragrafu zamiast „zakup usług remontowych” powinno być

„zakup usług pozostałych” i powiedziała, że jest to błąd pisarski. W załączniku nr 11 „planowane

spłaty zobowiązań w latach” w roku 2003 w pkt. 1 lit. F „odsetki” powinno być zamiast 103.521 zł,

45.314 zł oraz w pkt. 2 lit. B „odsetki” zamiast 4.710 z, 4.917 zł. Zmiany te wynikają z załącznika

nr 2 gdzie skorygowano planowane odsetki do wysokości faktycznie wykonanych. 

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

w w/w sprawie /załącznik nr 16 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 XI/90/03 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 17 do protokołu/.

Do punktu 15.

Sprawa przyjęcia uchwały w sprawie zmiany ustalenia wynagrodzenia dla Starosty.

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

załącznik nr 18 do protokołu/. Następnie powiedział,  że przedstawiony projekt uchwały zawiera

zmianę,  która  wynika  z  konieczności  dostosowania  wysokości  dodatku  specjalnego  do

obowiązujących przepisów. Do tej pory Starosta miał przyznany dodatek w wysokości 15% sumy

wynagrodzenia a ustawa mówi, że ten dodatek musi mieć między 20-40%. Po wszystkich korektach

wzrost wynagrodzenia Starosty będzie w skali miesiąca 3 zł. 

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

w w/w sprawie /załącznik nr 19 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 XI/91/03

przyjęcia uchwały w sprawie  zmiany ustalenia  wynagrodzenia dla  Starosty /załącznik  nr  20 do

protokołu/.

Do punktu 16.

Sprawa powierzenia wykonywania zadań publicznych

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

załącznik  nr  21  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Starostę  Chełmińskiego  o  wprowadzenie  do

tematu.

Starosta Chełmiński – powiedział, że uchwała ta dotyczy powierzenia części zadań, które mają

być realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Chełmnie a ze względu na brak

wyposażenia  przez  tą  Poradnię  realizowane  nie  jest  i  dotychczas  również  na  podstawie

porozumienia były realizowane przez Miasto Toruń i Zarząd chciałby póki co ten stan utrzymać,

ponieważ dotyczy to 6-10 przypadków w ciągu roku jak dotychczas, koszty, które powiat ponosi to

kwota około 1000-1100 zł. W planach na 2004 rok zaplanowano w budżecie 1.400 zł. na realizację

tego zadania,  natomiast  oprzyrządowanie  Poradni  kosztowałoby w granicach 5000 – 6000 zł.  i

jeżeli takie pieniądze w wydatkach rzeczowych by się znalazły to pewnie sprzęt został by zakupiony

i  zadania  te  realizowane  byłyby  w  Chełmnie.  Póki  co  Zarząd  proponuje  nadal  utrzymać  to

porozumienie z Miastem Toruniem. 

Radny p. T. Derebecki – powiedział, że jest mowa o miesięcznym okresie wypowiedzenia tego

porozumienia  i  zapytał  czy  nie  ma  obawy,  że  w  przypadku  jakiegoś  niepomyślnego  zbiegu

okoliczności będzie za mało czasu na poszukanie jakiegoś alternatywnego rozwiązania i czy ten

miesięczny termin nie jest zbyt krótki. 

Skarbnik  Powiatu –  powiedziała,  że  termin  nie  jest  krótki  dlatego,  że  Poradnia  w  Chełmnie

posiada specjalistów i wykonywanie tych orzeczeń jest uniemożliwione tylko tym, że nie posiada

odpowiednich testów. Jak już Starosta powiedział zakup takich testów to koszt około 5-6 tys. zł i

Zarząd będzie się zastanawiał nad zakupieniem takich testów po ostatecznych kwotach subwencji

oświatowej, która przyjdzie i ewentualnie będzie rozważał możliwość zakupienia ich, dlatego ten

termin  jest  bardziej  dla  Powiatu  Chełmińskiego  bardziej  wygodny niż  dla  Poradni  w  Toruniu,



ponieważ w jej interesie jest  zarabianie na siebie, natomiast  Powiatowi zależy na tym aby mieć

możliwość jak najszybszego wypowiedzenia porozumienia kiedy zostaną pozyskane testy. 

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 XI/92/03

powierzenia wykonywania zadań publicznych. /załącznik nr 22 do protokołu/.

Do punktu 17.

Sprawa ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2003. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 10 /

załącznik nr 23 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o zreferowanie tematu. 

Skarbnik Powiatu – powiedziała,  że  z różnych przyczyn trzy rodzaje wydatków nie mogą być

zrealizowane do końca roku 2003 i został przygotowany projekt uchwały o tym, aby te wydatki nie

wygasały z rokiem 2003 i są to :

- wymiana  okien  w  budynku  przy  ul.  Harcerskiej  1  w  wysokości  8.000  zł.  Cześć  tych

środków pochodzi  z  Funduszu  Prewencyjnego od  ubezpieczyciela,  który przeznacza  te

pieniądze na zabezpieczenie tego budynku. Jednym z tych wydatków będzie zamontowanie

okien antywłamaniowych do pomieszczeń tego wymagających. Żaden z wykonawców nie

chciał  się  tego  podjąć  jeszcze  w  roku  2003  i  aby  to  zrealizować  wymagane  jest

przedłużenie tego terminu. Niewykorzystanie tych pieniędzy będzie powodowało, że będzie

trzeba ten fundusz zwrócić. 

- odszkodowania i kary to jest to odszkodowanie dla pracownika, które zostało wypłacone i

w wyniku jego odwołania się od decyzji sądu zwrócone zostały środki na konto Starostwa.

Niemniej jednak z uwagi na to, że proces sądowy nie został jeszcze zakończony może być

taka możliwość, że będzie trzeba temu pracownikowi to zapłacić i dlatego propozycja jest

aby do czerwca 2004 ten wydatek nie wygasł. 

- Ostatni wydatek dotyczy zakupu samochodu patrolowego dla Powiatowego Zarządu Dróg

w Chełmnie w wysokości 60.000 zł z uwagi na to, że część tych pieniędzy pochodzi z tego,

że zima dopisuje tak jak widać i nie są konieczne wydatki na zimowe utrzymanie dróg w

Zarządzie Dróg zostały poczynione w ten sposób dosyć duże oszczędności, które pozwoliły

na przeznaczenie tych środków na zakup samochodu. Z uwagi na to, że to jest dosyć duża



kwota  60.000  zł  i  obowiązuje  ustawa  o  zamówieniach  publicznych  nie  jest  możliwe

przeprowadzenie  jej  do  końca  roku,  dlatego  jest  propozycja  Zarządu  aby one  też  nie

wygasały do końca czerwca 2004 r. 

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

w w/w sprawie /załącznik nr 24 do protokołu/. 

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych  p.  M.  Jabłoński -

odczytał opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 25 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 XI/93/03 w

sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2003 /załącznik

nr 26 do protokołu/.

Do punktu 18.

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 11 /

załącznik  nr  27  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Wicestarostę  Chełmińskiego  o  zreferowanie

tematu. 

Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że w związku z otrzymaniem dodatkowych środków w

miesiącu  listopadzie  czyli  pod  sam  koniec  roku  nie  było  możliwości  wykorzystania  przez

mieszkańców Powiatu  wszystkich  środków,  dlatego jest  propozycja  zmniejszenia  wydatków na

niektórych  zadaniach  i  zwiększenie  tym  samych  wydatków  związanych  z  dofinansowaniem

mieszkańców w sprzęt rehabilitacyjny dla dorosłych oraz na likwidację barier architektonicznych.

Powiedział, że niedokonanie tych przesunięć spowoduje konieczność zwrócenia tych środków do

PFRON – u. 

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że ma wątpliwość i zapytał czy w tytule uchwały powinna

być przywołana uchwała, która jest zmieniana. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że będzie trzeba kilka minut poczekać na

stanowisko radcy prawnego w tej sprawie. 



Radny p. Z. Urbaniak – powiedział, że chciałby wykorzystać w formie informacji pewną rzecz.

Jak powiedział na ostatniej sesji p. R. Trybuła złożył pismo i w związku z tym pismem mówca

wystąpił  do  Posła  Mojrzeszowicza  oraz  p.  K.  Ardanowskiego  i  w  związku  z  tym,  że  spadła

drastycznie  cena  trzody  chlewnej  mówca  dostał  informację  z  ostatniego  posiedzenia  Komisji

Sejmowej na ten temat i materiały te zostały powielone dla wszystkich radnych. Jak powiedział ma

informację, że następne posiedzenie się odbędzie też na ten temat. 

Radca Prawny p. G. Jarczyńska – powiedziała, że uciekła kwestia przywołania numeru uchwały i

dnia kiedy została podjęta i powiedziała, że zostanie to uzupełnione jeżeli radni pozwolą. 

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że jak najbardziej można tak zrobić. 

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 XI/94/03 w

sprawie zmiany Uchwały Nr VII/70/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w

sprawie  określenia  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób niepełnosprawnych,  na

realizację  których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych /załącznik nr 28 do protokołu/.

Do punktu 19.

Sprawa powierzenia zadań publicznych gminom. 

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

załącznik nr 29 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu. 

Starosta  Chełmiński –  powiedział,  że  projekt  tej  uchwały  wynika  z  tego,  iż  w  ustawie  o

samorządzie powiatowym znalazł się zapis, iż powierzanie zadań publicznych innym podmiotom

samorządowym należy do wyłącznej  właściwości rady powiatu. Dotychczas te powierzenia były

wykonywane przez zarząd i w związku z tym, że nastąpiły dosyć znaczne zmiany kompetencyjne w

niektórych ustawach istnieje konieczność zmiany tych porozumień. Zarząd doszedł do wniosku, że

należy to uregulować tak jak nakazuje ustawa czyli uchwałą Rady Powiatu. Zmiany polegają na

tym, że w ustawie prawo wodne cześć zadań została przypisana gminom i zakres zadań dotychczas

powierzanych znacznie  się  zmniejszył.  W ustawie prawo budowlane podobnie jak w ustawie o

komunikacji zabroniono powiatowi przekazywania kompetencji gminom, zatem to też musiało ulec

zmianie.  Zgodnie  z  pozostałymi  ustawami  też  należy  uporządkować  te  porozumienia  do

możliwości,  które  powiat  ma  i  które  gminy  chcą  przejąć.  Następnie  powiedział,  że  chciałby



zaproponować autopoprawkę Zarządu polegającą na tym, że z tekstu § 1 wykreślić należy słowo

„Chełmno” ze względu na to, że Gmina Chełmno doszła do wniosku, że ponieważ jest tak niewiele

tych zadań i przestrzennie Gmina i Powiat mieści się w tym samym miejscu, że chce zrezygnować z

prowadzenia powierzonych dotychczas Gminie Chełmno zadań. Zarząd dowiedział się o tym dzisiaj

rano zatem wcześniej nie można było tej korekty Radzie zaproponować. Jak powiedział mówca w

związku  z  tym proponuje  autopoprawkę,  o  której  mówił  wcześniej  a  także  usunięcie  projektu

załącznika nr 1 do tej uchwały i w związku z tym zmianę numeracji kolejnych załączników o jeden

mniejszą. 

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że w § 9 przywołuje się zarząd gminy a powinien być

wójt.

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 XI/95/03 w

sprawie powierzenia zadań publicznych gminom. /załącznik nr 30 do protokołu/.

Do punktu 20.

Wolne wnioski. 

Radny p. D. Danielewicz – powiedział, że kończy się rok a w tym roku odbyto kilka spotkań z

wyborcami,  na  większości  tych  spotkań  padały  prośby o  stworzenie  inspektoratu  ZUS –  u  w

Chełmnie. Następnie powiedział,  że zwraca się z prośbą do Rady i Zarządy Powiatu o podjecie

działań w celu zorganizowania takiego inspektoratu. Następnie powiedział,  że w Województwie

Kujawsko – Pomorskim takie inspektoraty są już w Toruniu, Brodnicy, Świeciu, Żninie, Tucholi,

Inowrocławiu,  Nakle  oraz  jest  biuro  terenowe  w  Golubiu  –  Dobrzyniu.  Jak  powiedział  jeżeli

powstał by w Chełmnie taki inspektorat, to były by nowe miejsca pracy dla około 9 osób, była by

bliższa  droga dla  zainteresowanych, ponieważ w tej  chwili  jak składa się  wnioski  o  pomoce z

SAPARD – u a wejdą jeszcze inne możliwości potrzebne są zaświadczenia, po które trzeba jechać

do Grudziądza, ponieważ poprzez to skromne biuro mieszczące się w budynku Urzędu Gminy w

Chełmie  czas  oczekiwania  na  takie  zaświadczenia  trwa  około  2  tygodni.  Jak  powiedział

zorganizowanie takiego inspektoratu byłoby bardzo korzystne dla Powiatu Chełmińskiego. Dodał,

że  odbyła  się  rozmowa  z  Wojewodą  Kujawsko  –  Pomorskim w  listopadzie,  który zaoferował

wsparcie tej inicjatywy, taką pomoc obiecał również poseł K. Łuczak. Wiadomo już w takim razie



do kogo zwrócić się o wsparcie w tej sprawie. Następnie złożył wniosek na ręce Przewodniczącego

Rady Powiatu /załącznik nr 31 do protokołu/.

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

do realizacji następnego punktu.

Do punktu 21.

Zakończenie. 

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

XI sesję Rady Powiatu Chełmińskiego. Następnie złożył wszystkim życzenia noworoczne. 

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


