
PROTOKÓŁ NR XII / 2004 

z XII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 3marca 2004 r. 

Sesja odbyła się w dniu 3 marca 2004 r.

w pomieszczeniach Starostwa

i trwała od godziny 1500 do godziny 1830

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 XII sesji Rady Powiatu.

4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu.

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

Powiatu.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Sprawa przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok.

8. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

9. Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Powiatu

Chełmińskiego za 2003 rok.

10.Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg

Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego za 2003 rok.

11.Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady

Powiatu Chełmińskiego za 2003 rok.

12.Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Ochrony Zdrowia  i  Pomocy Społecznej

Rady Powiatu Chełmińskiego za 2003 rok.

13.Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Rady  Powiatu

Chełmińskiego za 2003 rok.



14.Sprawa zmiany Uchwały Nr VI/63/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 czerwca 2003 r. w

sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego.

15.Sprawa zmiany Uchwały Nr V/47/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r. w

sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w tabeli

punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych

w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego.

16.Sprawa 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. 

17.Sprawa wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, stanowiących

własność Powiatu Chełmińskiego, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 100/25 i  nr 100/28,

położonych w obrębie Grubno, gmina Stolno. 

18.Sprawa zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

19.Sprawa zmiany Uchwały nr VII/24/1999 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 maja 1999 roku w

sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie. 

20.Sprawa przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

21.Sprawa zmiany uchwały dotyczącej określenia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych,  na  realizację  których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

22.Sprawa  ustalania  zasad  przyznawania  stypendiów  za  wybitne  osiągnięcia  w  różnych  sferach

edukacyjnych  dla  szczególnie  uzdolnionych  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  i  studentów

zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego. 

23.Sprawa powołania Doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. rozwoju lokalnego.

24.Wolne wnioski.

25.Zakończenie. 

Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  dokonał  otwarcia  XII  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.  Dodał  także,  że  ze  względu  na  zwolnienia  lekarskie  w  dniu  dzisiejszym

nieobecni są radni D. Danielewicz oraz G. Pora. 

Do punktu 3.

Przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Powiatu.

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

dostarczony, chciałby jednak wprowadzić następujące zmiany w w/w porządku :

- w  pkt.  7  po  opinii  Komisji  Budżetu  i  Finansów  dopisać  „opinia  Regionalnej  Izby

Obrachunkowej

- w pkt. 21 wykreślić słowo „zmiany” oraz po słowie „określenia” dopisano „zadań”. 

Dodał również, iż poprawiony porządek obrad radni mają rozłożony na stolikach. Następnie zapytał

czy ktoś  z  radnych chciałby wnieść  zmiany w projekcie  porządku obrad  XII sesji.  W związku z

brakiem uwag  stwierdził,  że  porządek  obrad  został  przez  Radę  przyjęty wraz  z  wprowadzonymi

poprawkami i przeszedł do realizacji następnego punktu. 

Do punktu 4.

Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu.

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

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.

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 poprzedniej sesji to Zarząd

Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz : 

- Nr XI/90/03  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 zainteresowanym stronom,

- Nr XI/92/03 w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznych – w ramach wykonania

przedmiotowej  uchwały Zarząd Powiatu podpisał  porozumienie  z  Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Toruniu, a podpisane porozumienie przekazał do opublikowania w Kujawsko-

Pomorskim Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym,

- Nr  XI/93/03  w  sprawie  ustalenia  wydatków,  które  nie  wygasają  po  zakończeniu  roku

budżetowego 2003 – została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Powiatowemu

Zarządowi Dróg,



- Nr XI/94/03 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 do wykonania,

- Nr  XI/95/03  w  sprawie  powierzenia  wykonywania  zadań  publicznych  gminom  –  została

przekazana  gminom:  Kijewo  Królewskie,  Unisław,  Papowo  Biskupie,  Lisewo,  Stolno,  a

podpisane porozumienia  w/w sprawie  zostały przekazane  do  opublikowania  w Kujawsko -

Pomorskim Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Następnie powiedział, że Zarząd Powiatu w okresie pomiędzy sesjami spotkał się na 9 posiedzeniach i

podjął 4 uchwały w następujących sprawach:

1. Zmieniającą Uchwałę Nr IV/39/2003 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 marca 2003 roku

w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2003 rok,

2. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,

3. upoważnienia  osób  do  reprezentowania  Powiatu  Chełmińskiego  na  Walnym  Zebraniu

Założycielskim Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Ziemi

Chełmińskiej  -  “Sclavinia”.  Jak  powiedział  nazwano  to  stowarzyszenie  SCLAVINIA –  co

znaczy słowiańszczyzna, po to że jak stowarzyszenie nabierze rozmachu to nazwa ta będzie

lepsza  niż  całość nazwy tego stowarzyszenia.  Stowarzyszenie  to  ma się zająć utworzeniem

Skansenu Archeologicznego przy Górze Świętego Wawrzyńca. 

4. w  sprawie  ustalenia  zasad  przyznawania  dodatku  motywacyjnego  nauczycielom,  którym

powierzono  stanowiska  kierownicze  w szkołach  i  placówkach  prowadzonych przez  powiat

chełmiński.  W  uchwale  tej  zmieniono  jedynie  kwestie  dotyczące  organizacji  wewnętrznej

urzędu, czyli wynikające ze zmian organizacyjnych Starostwa, polegające na tym, że oświata

przypisana została Wydziałowi Finansowemu. 

Zarząd  Powiatu  przygotował  10  projektów  uchwał  Rady  Powiatu  w  Chełmnie  w  następujących

sprawach:

1. zmiany uchwały nr VI/63/03 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 11 czerwca w sprawie przyjęcia

Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego,

2. zmiany uchwały nr VI/24/1999 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie

przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie,

3. 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,

4. zmiany Uchwały Nr  V/47/03  Rady Powiatu  Chełmińskiego  z  dnia  28  kwietnia  2003 r.  w

sprawie ustalenia  najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz  wartości  jednego punktu w

tabeli  punktowych  rozpiętości  dla  poszczególnych  kategorii  zaszeregowania  pracowników

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego...



5. zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej,

6. powołania Komisji Rady Powiatu ds rozwoju lokalnego,

7. ustalenia  zasad  przyznawania  stypendiów  za  wybitne  osiągnięcia  w  różnych  sferach

edukacyjnych  dla  szczególnie  uzdolnionych  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  

i studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego,

8. przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,

9. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na

realizację,  których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych,

10. wyrażenia  zgody na  zbycie  w  drodze  darowizny nieruchomości  gruntowych,  stanowiących

własność  Powiatu  Chełmińskiego,  oznaczonych  jako  działki  ewidencyjne  nr  100/25  i  nr

100/28, położonych w obrębie Grubno, gmina Stolno.

Ponadto Zarząd Powiatu:

- postanowił podpisać porozumienie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Toruniu w

sprawie udzielania porad i diagnozowania dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących,

niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem,

- podpisał porozumienia z gminami: Stolno, Kijewo Królewskie, Unisław, Papowo Biskupie i

Lisewo w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych gminom,

o godz. 15:20 na salę obrad przybył radny p. Z. Piechota 

- zorganizował wraz z  Czasem Chełmna plebiscyt na najpopularniejszego sportowca powiatu

chełmińskiego w roku 2003, który został już rozstrzygnięty i w piątek odbędzie się uroczystość

wręczenia nagród tym sportowcom. 

-  Po zapoznaniu się z pismem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie

porozumienia,  jakie  Minister  zawarł  z  Prezesem  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji

Rolnictwa Zarząd podpisał porozumienie zmierzające do tego aby ARiMR wraz z Powiatowym

Urzędem Pracy w Chełmnie przeszkliła 17 bezrobotnych z wyższym wykształceniem, którzy

będą zatrudnieni w ARiMR a konkretnie w biurze powiatowym w Chełmnie w celu płynnego

wejścia w realizację zadań wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – chodzi

tu głównie o rejestrację zgłoszeń i wniosków rolników dotyczących dopłat bezpośrednich. 

- zapoznał się z informacją z rokowaniach, które odbyły się w dniu 2 stycznia 2004 r. w siedzibie

Kujawsko-Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. Jak powiedział  był

świadkiem podpisania  protokołu  końcowego z  tych rokowań,  który był  de  facto  swoistym

protokołem rozbieżności,  gdzie  były dwie  strony czyli  NFZ oraz  ZOZ w Chełmnie,  który

stwierdzał  jednoznacznie,  że  środki,  które zostały przyznane na  realizację  zadań z  ochrony

zdrowia są w roku bieżącym niewystarczające. Omawiany był także temat wzbudzający wiele



emocji w społeczeństwie a mianowicie kontrakt na karetki pogotowia ratunkowego. Następnie

powiedział,  że w roku bieżącym zakontraktowano na terenie Powiatu Chełmińskiego przez

ZOZ w Chełmnie dwie karetki wypadkowe. Jest to lepiej jak było rok wcześniej, ponieważ w

2003 roku była tylko jedna karetka, z tym, że taką niedogodnością jest to, że Wojewódzkie

Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadził tzw. alokację taką dziwną tych karetek i jedna

według  tego  miałaby  stać  w  Płużnicy,  czyli  tam  miałaby  mieć  miejsce  stacjonowania  w

Płużnicy. W tej chwili toczą się rozmowy i póki co obie karetki są w Chełmnie, ze względu na

to, że czas dojazdu do prawie wszystkich punktów Powiatu jest krótszy. Chodzi o to, że wiele

zdarzeń,  w których szybkość  reakcji  tej  karetki  jest  wymagana jest  ma  miejsce  na  drodze

krajowej nr 1. Z planu wynika, że do zdarzeń na terenie Gminy Papowo Biskupie karetka ta

miałaby  docierać  właśnie  z  Płużnicy.  Po  przeanalizowaniu  stanu  dróg  –  ich  jakości

stwierdzono, że lepiej będzie jak ta karetka będzie stała w Chełmnie. 

- przystąpił do działań zmierzających w kierunku utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej na

terenie Powiatu Chełmińskiego. Póki co mowa jest o dwóch lokalizacjach niezależnych, czyli

teoretycznie o tym aby utworzyć dwa zespoły przy czym tutaj w miarę napływania informacji

na  temat  możliwości  Zarząd  doszedł  do  wniosku,  że  pierwsze  takie  warsztaty  zostaną

zorganizowane  przy  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  w  miejscu  aktualnych

pomieszczeń gospodarczych, które się znajdują przy Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego.  Jak  powiedział  mówca  jest  to  dosyć  duży  obiekt  i  jest  w  tej  chwili

wykorzystywany  jako  pomieszczenia  gospodarcze.  Jest  także  projekt  adaptacji  tego  na

pomieszczenia użytkowe i jest opracowywany projekt przystosowania tych pomieszczeń pod

potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej,

- zakończył  procedurę  przetargową  na  sprzedaż  Zespołu  Pałacowo  –  Parkowego  oraz

Gospodarstwa  Pomocniczego  w  Grubnie.  Zarząd  zaakceptował  wyniki  negocjacji

prowadzonych przez Komisję Przetargową i w wyniku tych negocjacji ustalono nabywcę tej

nieruchomości  czyli  Firmę  ADRIANA  i  27  lutego  podpisano  akt  notarialny  warunkowy

zgodnie  z  ustawą  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego  w  Polsce  z  ADRIANĄ.  Następnie

poinformował, że tak jak ustalono umowa ta zwiera wszystkie zobowiązania, które kupujący

potencjalny  miał  spełnić  w  stosunku  do  szkoły  czyli  zapewnić  nieodpłatnie  możliwość

wykonywania  zajęć  praktycznych,  praktyk  zawodowych,  egzaminów  z  przygotowania

zawodowego oraz imprez, które nie są bezpośrednio dydaktycznymi w tej szkole ale imprez,

które  tradycyjnie  i  od  lat  są  organizowane  przez  tą  szkołę.  Taką  sztandarową  imprezą  są

Kujawsko – Pomorskie Dni Pola. Wszystkie te zobowiązania kontrahent przyjął na siebie i ma

je realizować. 

- zapoznał się z informacją dotyczącą działalności Filii Młodzieżowego Biura Pracy w Chełmnie

przy Centrum Edukacji i Pracy OHP w Toruniu w zakresie rynku pracy za 2003 r. biuro to

zorganizowane jest z Zespole Szkół Nr 2



o godz. 15:30 na salę obrad przybył Radny p. P. Madej 

- spotkał się z Kierownikiem i Z-cą Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie w celu

zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu za 2003 r., oraz planem działań na 2004

r., 

- zapoznał się z koncepcją przebiegu południowej obwodnicy dla Miasta Chełmna i postanowił

przedstawić ją Gminom, które powinny być zainteresowane pobudowaniem tej obwodnicy a

mianowicie Miastu Chełmnu, Gminom Kijewo, Chełmno i Stolno, po to aby wypowiedziały się

na temat ewentualnego współfinansowania tej inwestycji. Jak powiedział mówca zakłada się,

że jeżeli przystąpi się do tej inwestycji to zostanie napisany program, który były realizowany

przy udziale funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. 

- spotkał  się  z  panią  Dyrektor  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  sprawie  wykonania  planu

finansowego za rok 2003 i informacji na temat budżetu na 2004 r. Po tym spotkaniu pojawiły

się  jeszcze  dodatkowe  informacje  wynikające  z  tej  tzw  inicjatywy  zielonogórskiej,  czyli

konsekwencja przejścia pewnych zadań z POZ do szpitali – chodzi tutaj głównie o zapewnienie

opieki nocnej. 

- wystąpił z protestem do Ministra Hausnera w sprawie proponowanych zmian w nowej ustawie

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Chodziło tutaj głównie o jeden atrybut tej

ustawy dotyczący zmiany takiego  parametru  jak  to  jak  długi  ma  być okres  zasiłkowy dla

bezrobotnych stających się bezrobotnymi na danym terenie. Otóż dotychczas było tak, że jeżeli

powiat przekraczał granicę średniego bezrobocia w skali kraju, to bezrobotni mieli prawo do 12

miesięcznego zasiłku, po przejściu na bezrobociu, natomiast w tym planie tej nowej ustawy jest

tak, że powiat, który przekroczy o 50% średnią krajową dopiero byłby upoważniony do tak

długich zasiłków, co skutkowałoby tym, że jeżeli ustawa wejdzie w życie w takim kształcie jak

proponuje  minister  Hausner,  że  bezrobotni  z  Powiatu  Chełmińskiego  niestety  byliby  na

krótszym 6 miesięcznym zasiłku, ponieważ 150% bezrobocia Powiat Chełmiński nie osiąga i to

dobrze z jednej strony a z drugiej źle, że ta ochrona dla osób tracących pracę byłaby tak krótka.

- Zgodnie z sugestią Komisji Rady Powiatu, które zapoznały się z pierwotnym tekstem budżetu

Zarząd opracował plan remontów i inwestycji w szkołach,

Następnie mówca powiedział,  że rozstrzygnięto już konkurs na programy finansowane w drogach z

programu SAPARD i  obydwa programy napisane przez Powiat  Chełmiński  uzyskały akceptację w

związku z czym Powiat uzyskał już promesy finansowania z tych dwóch inwestycji i po zatwierdzeniu

materiałów przetargowych oraz harmonogramu prac Powiatowy Zarząd Dróg przystąpił do rozpisania

przetargu na wykonanie tych obu zadań. 



- w opracowaniu są również wystąpienia o zwiększenie subwencji  oświatowej z 1% rezerwy

Ministerstwa na remonty w szkołach i to we wszystkich przypadkach, w których Powiat chce

do tych remontów przystąpić. 

- otrzymał informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Toruniu o umorzeniu 35 % pożyczki udzielonej na zadanie “Modernizacja kotłowni węglowej

na  kotłownię  gazową  w  budynku  Liceum  Ogólnokształcącego  przy  ul.  Dominikańskiej  w

Chełmnie”,

- w związku z wnioskiem radnego p. D. Danielewicza odbyto rozmowę z Dyrektorem Oddziału

Grudziądzkiego  ZUS,  który  obsługuje  Powiat  Grudziądzki,  Chełmiński  i  Toruński.  Po

przedstawieniu te propozycji Pan Dyrektor Bronisław Pierzynowski stwierdził, że według jego

wiedzy  nie  ma  takiego  problemu  na  terenie  Powiatu  Chełmińskiego  w  związku  z  czym

niespecjalnie widzi możliwość utworzenia inspektoratu czy biura terenowego, ponieważ ZUS

jest w ten sposób zorganizowany, że jest oddział, są inspektoraty dwa a mianowicie w Toruniu

i  w  Brodnicy oraz  jedno  biuro  terenowe  w  Golubiu  –  Dobrzyniu.  W związku  z  tym jak

powiedział mówca poinformował, że Powiat będzie chciał wystąpić z wnioskiem do Prezesa

ZUS niezależnie od tego, jakie są aktualne nastawienia Dyrekcji Oddziału Grudziądzkiego. 

Do punktu 6.

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. 

Radny p. L. Płocki – powiedział, że chciałby uzyskać informacje jak funkcjonują na dzień dzisiejszy

wszystkie szkoły, które przez tą Radę zostały powołane stosownymi uchwałami w roku ubiegłym. 

Radny  p.  Z.  Urbaniak –  powiedział,  że  ma  pytanie  dotyczące  wypowiedzi  Starosty  na  temat

podpisania aktu i zapytał jaka wpłynęła suma pierwsza. 

Starosta  Chełmiński –  powiedział,  że  tak  jak  Komisja  Przetargowa  ustaliła  należność  została

rozłożona na raty w taki sposób, że oferent po negocjacjach wpłacił zadatek w wysokości 350 tys. zł. i

przed podpisaniem aktu notarialnego ¼ kwoty, czyli 433 tys. zł. I to są pieniądze, które już wpłynęły a

pozostałe będą spłacane w ratach do września.

Do punktu 7.

Sprawa przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok. 

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

załącznik  nr  3  do protokołu/  i  poprosił  Starostę Powiatu  Chełmińskiego o zreferowanie  tematu w

związku z tym, że Skarbnik Powiatu, która miała ten temat referować jest na zwolnieniu chorobowym. 

Starosta  Chełmiński –  omówił  projekt  budżetu  Powiatu  Chełmińskiego  na  2004  rok.  Następnie

poprosił radnych o poprawienie redakcyjnego błędu w załączniku nr 1 a mianowicie między działami



750  a  754  omyłkowo  wpisano  kwotę  92.208  zł  w  dziale  bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona

przeciwpożarowa. Kwota ta powinna być wpisana w dziale administracja publiczna. 

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

w/w sprawie. /załącznik nr 4 do protokołu/.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do

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

Radny p.  L.  Płocki – powiedział,  że po otrzymaniu projektu  budżetu podlegał  on obróbce przez

wszystkie Komisje Rady Powiatu Chełmińskiego i  zapytał w jakim stopniu wnioski złożone przez

Komisję zostały uwzględnione przez Zarząd. Następnie powiedział, że w tym roku budżetowym jest

zaplanowana poważna inwestycja pod nazwą „sala gimnastyczna dla Zespołu Szkół Nr 2 w Chełmnie”.

W roku 2004 planowane są wydatki w kwocie 1.420.000 zł, z czego poważną kwotę mają stanowić

środki ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i są to środki w wysokości

prawie 470.000 zł i jest napisane, że Zarząd dopiero przygotowuje te wnioski i zapytał co Zarząd zrobi

jeżeli wnioski nie zostaną załatwione pozytywnie. 

Starosta Chełmiński – powiedział,  że w zasadzie Zarząd wyszedł naprzeciw wnioskom złożonym

przez Komisję i zostały one uwzględnione w tej autopoprawce Zarządu. Jeżeli chodzi o drugie pytanie

to  w  Polsce  nie  może  być  innego  stanu  przygotowań  wniosków,  ze  względu  na  to,  że  nie  ma

rozstrzygnięć  ostatecznych.  Nadal  nieustalone  są  pewne  rzeczy,  które  dotyczą  wnioskowania  o

fundusze strukturalne. Nie został na razie przyjęty ostateczny kształt wniosku, jest to nadal projekt i

Powiat Chełmiński ma ten projekt już wypełniony. Nadal nie znana jest ostateczna wersja kryteriów

oceny wniosków i nie jest znany terminarz przyjmowania wniosków, ponieważ ma to się odbywać na

takiej zasadzie, że będzie ogłoszony termin do składania, czyli wnioskowania do konkursu. Wnioski te

będą  podlegały  ocenie  panelu  ekspertów  i  po  tej  ocenie  dopiero  będą  kwalifikowane  i  będą

następowały rozstrzygnięcia odnośnie tego czy te  pieniądze będą przyznane czy nie.  W tej  chwili

wszyscy są na podobnym etapie. Na ostatnim spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, które się odbyło

w ubiegłym tygodniu informowano, że wnioski te mają być składane wstępne do 10 marca a ostateczne

do  końca  kwietnia.  Zatem  tyle  na  dzień  dzisiejszy  wiadomo  i  dlatego  wniosek  ulega  zmianom.

Następnie mówca powiedział, że wstępnie ten wniosek na salę gimnastyczną był przygotowywany jako

zadanie  wspierające  turystykę  na  terenie  powiatu,  ponieważ  nie  było  działki  takiej  w  oświacie  a

dopiero  około  2  miesięcy  temu  pojawiła  się  taka  właśnie  możliwość,  czyli  wprowadzono  do

dokumentów  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  możliwość  wnioskowania  o  rozwój

infrastruktury oświatowej i został ten wniosek na to przerobiony, ponieważ jest łatwiej wykorzystanie

sali gimnastycznej przy szkole niż sali gimnastycznej jako obiektu turystycznego. 

Radny p.  Z. Piechota – powiedział,  że gospodarstwo pomocnicze zostało  już  sprzedane i  zapytał

dlaczego widnieje jeszcze w wydatkach budżetu i jest tam taka pozycja jak delegacje w kwocie 6000 zł



Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że projekt budżetu był przygotowany wcześniej niż dokonana

została transakcja, dlatego jest ujęte również gospodarstwo w Grubnie jako załącznik i teraz po zbyciu

gospodarstwa zostanie ono zdjęte z budżetu Powiatu. 

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

głosowanie projekt budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok. 

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr  XII/96/04

sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok. /załącznik nr 6 do protokołu/.

Następnie ogłosił 10 min przerwę. 

Przerwa trwała 10 min. od godz. 16:05 – 16:15.

Do punktu 8.

Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego

za 2003 rok

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  poprosił  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  o

przedstawienie projektu uchwały zawartego na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego p. L. Płocki – powiedział, że

radni otrzymali w/w sprawozdanie i w związku z tym nie będzie już go odczytywał i gdyby były jakieś

pytania to na nie odpowie. Następnie dodał, że Komisja pracowała w oparciu o plan pracy przyjęty

przez Radę Powiatu. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  w  związku  z  braniem  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  większością  głosów  przyjęła  Uchwałę  Nr

XII/97/04  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu

Chełmińskiego za 2003 rok. /załącznik nr 8 do protokołu/.

Do punktu 9.

Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Powiatu

Chełmińskiego za 2003 rok

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

Finansów o przedstawienie projektu uchwały zawartego na druku nr 3 /załącznik nr 9 do protokołu/.



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

powiedział, że radni otrzymali w/w sprawozdanie i w związku z tym nie będzie już go odczytywał i

gdyby były jakieś pytania to na nie odpowie. Komisja Budżetu i Finansów także pracowała w oparciu o

plan pracy przyjęty przez Radę Powiatu. Komisja wydała 24 opinie do projektów uchwał.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  w  związku  z  braniem  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  większością  głosów  przyjęła  Uchwałę  Nr

XII/98/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu

Chełmińskiego za 2003 rok. /załącznik nr 10 do protokołu/.

Do punktu 10.

Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg

Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego za 2003 rok

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

Gospodarczego i Dróg Publicznych o przedstawienie projektu uchwały w w/w sprawie zawartego na

druku nr 4 /załącznik nr 11 do protokołu/.

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych  Rady  Powiatu

Chełmińskiego p. M. Jabłoński – powiedział, że radni otrzymali w/w sprawozdanie i w związku z

tym nie  będzie  już  go odczytywał  i  gdyby były jakieś  pytania  to  na  nie  odpowie.  Komisja  także

realizowała  plan  przyjęty przez  Radę,  wszystkich  pozycji  może  nie  udało  się  zrealizować  ale  jak

powiedział Komisja postara się uzupełnić to w bieżącym roku. Komisja odbyła łącznie 11 spotkań i

zasadnicze tematy, które są najbardziej merytorycznymi tematami Komisji były realizowane. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  w  związku  z  braniem  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  większością  głosów  przyjęła  Uchwałę  Nr

XII/99/04 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg

Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego za 2003 rok. /załącznik nr 12 do protokołu/.



Do punktu 11.

Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji,  Kultury, Sportu i Turystyki

Rady Powiatu Chełmińskiego za 2003 rok. 

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

Sportu i Turystyki o przedstawienie w/w projektu uchwały zawartego na druku nr 5 /załącznik nr 13 do

protokołu/. 

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

M. Jakubowska – powiedziała, że wszyscy otrzymali sprawozdanie z działalności Komisji a zatem

nie będzie go czytała i dodała, że Komisja w całości zrealizowała plan przyjęty przez Radę Powiatu na

2003 rok. Odbyło się 17 posiedzeń Komisji. Następnie dodała, że przedstawiciel Komisji uczestniczy

od 2003 w opracowaniu strategii rozwoju turystyki w województwie kujawsko – pomorskim 

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

głosowanie projekt uchwały w druku nr 5. 

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/100/04 w

sprawie przyjęcia sprawozdania z  działalności  Komisji  Edukacji,  Kultury, Sportu i  Turystyki Rady

Powiatu Chełmińskiego za 2003 rok. /załącznik nr 14 do protokołu/.

Do punktu 12.

Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rady Powiatu Chełmińskiego za 2003 rok

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

Pomocy Społecznej o przedstawienie w/w sprawozdania zawartego na druku nr 6 /załącznik nr 15 do

protokołu/. 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego p.

T.  Derebecki –  powiedział,  że  podobnie  jak  poprzednicy  nie  będzie  czytał  w/w  sprawozdania

ponieważ radni otrzymali go na piśmie i dodał, że w zasadzie plan w zeszłym roku został zrealizowany

a przynajmniej jego zasadnicze punkty. Zawsze pozostaje jednak pewien niedosyt, nie udało się zrobić

wszystkiego. Zwłaszcza trudna była jak powiedział mówca dla Komisji a zwłaszcza dla niego druga

połowa roku i dlatego odczuwa pewien niedosyt. Jak powiedział Komisja postara się nadrobić w tym

roku niezrealizowane tematy. 

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

głosowanie projekt uchwały w druku nr 6. 

Za przyjęcie uchwały głosowało 14 radnych przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących. 



Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/101/04 w

sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady

Powiatu Chełmińskiego za 2003 rok. /załącznik nr 16 do protokołu/.

Do punktu 13.

Sprawa przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Rady Powiatu

Chełmińskiego za 2003 rok

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

Leśnictwa o przedstawienie w/w sprawozdania zawartego na druku nr 7 /załącznik nr 17 do protokołu/.

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

powiedział, że Komisja odbyła 10 posiedzeń a każdy z radnych posiada pisemne sprawozdanie więc

nie  będzie  omawiał  w/w  sprawozdania.  Jak  powiedział  to,  co  zostało  zaplanowane  to  zostało

realizowane. 

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

głosowanie projekt uchwały w druku nr 6. 

Za przyjęcie uchwały głosowało 14 radnych przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/102/04 w

sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Rady  Powiatu

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

Do punktu 14.

Sprawa zmiany Uchwały Nr VI/63/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 czerwca 2003 r. w

sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego.

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

załącznik nr 19 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu

uchwały. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że propozycja, którą składa Zarząd ma charakter rozszerzający i

wynika  uprzedzająco  z  metodologii,  którą  stosuje  się  przy  rozpatrywaniu  wniosków do  funduszy

unijnych  a  mianowicie  jedną  z  ocen  jest  to,  czy  dany  wniosek  jest  spójny  z  dokumentami

planistycznymi  danej  jednostki  samorządu  terytorialnego i  zauważono,  że  w  punkcie  3.5.1.1.  jest

zapisane  zadanie  „likwidacja  barier  architektonicznych”  i  proponuje  się  rozszerzyć  to  o  słowa

„transportowych i komunikacyjnych”. Chodzi o to aby programy, które będą pisane do Funduszy będą

mogły być realizowane między innymi dzięki temu, że będą spójne ze strategią rozwoju powiatu. 



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

uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/103/03 w

sprawie zmiany Uchwały Nr VI/63/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 11 czerwca 2003 r.  w

sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego / załącznik nr 20 do protokołu/.

Do punktu 15.

Sprawa zmiany Uchwały Nr V/47/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r. w

sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  wartości  jednego  punktu  w

tabeli  punktowych  rozpiętości  dla  poszczególnych  kategorii  zaszeregowania  pracowników

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego .

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

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

uchwały w w/w sprawie. 

Starosta  Chełmiński –  powiedział,  że  zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  płace  w

pracowników  administracji  w  jednostkach  regulowane  są  wg  dwóch  parametrów  a  mianowicie

podstawy,  która  jest  określona  punktowo  i  ilości  punktów,  która  w  zależności  od  kwalifikacji  i

pełnionej  funkcji  oznaczonej  ilościowo.  Aby  ustalić  płace  osoby  trzeba  znać  te  dwa  parametry.

Propozycja  jest  taka  aby ta  kwota  bazowy wynosiła  560  zł  i  wartość  punktu  w  poszczególnych

jednostkach tak jak mówi o tym uchwała. Przyjęcie tej uchwały spowoduje, że kierownicy jednostek

będą mogli zrealizować założone w uchwale budżetowej wzrosty płac dla swoich pracowników. 

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

w/w sprawie /załącznik nr 22 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 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/104/04 w

sprawie zmiany Uchwały Nr V/47/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z  dnia  28 kwietnia 2003 r.  w

sprawie  ustalenia  najniższego wynagrodzenia  zasadniczego oraz  wartości  jednego punktu  w tabeli

punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w

jednostkach organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 23 do protokołu/.



Do punktu 16.

Sprawa 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

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

załącznik nr 24 do protokołu/. Następnie powiedział, że zmiana uchwały jest spowodowana tym, że

planowany wzrost wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie wynosi 2% i

jest to zgodne z planowanym wzrostem płac w Starostwie Powiatowym w Chełmnie. Dodał również,

że to Rada ustala warunki pracy i płacy dla Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 

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

w/w sprawie /załącznik nr 25 do protokołu/. 

Radny p. L. Płocki – zapytał radcę prawnego p. T. Sobieckiego czy w podstawie prawnej powinno

być artykuł czy paragraf 36.

Radca prawny p. T. Sobiecki – powiedział, że artykuł i powiedział, że jest to niedopatrzenie. 

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

projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/105/04 w

spawie 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. /załącznik nr 26 do protokołu/.

Do punktu 17.

Sprawa  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  darowizny  nieruchomości  gruntowych,

stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 100/25

i nr 100/28, położonych w obrębie Grubno, gmina Stolno. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 11 /

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

Wicestarosta  Chełmiński –  powiedział,  że  dotyczy  to  działki  o  powierzchni  0,0382  h  i  jest  to

przepompownia ścieków dla Gminy Stolno. W wyniku komunalizacji przejęło tą część nieruchomości

Starostwo w Chełmnie. Wójt Gminy Stolno wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu Chełmińskiego

o  przekazanie  nieodpłatnie  w/w  nieruchomości  na  rzecz  samorządu  gminnego  wraz  z  drogą

przejazdową, która w części musi zabezpieczyć dojazd do w/w nieruchomości. 

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

w/w sprawie /załącznik nr 28 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 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/106/04 w

sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze  darowizny nieruchomości  gruntowych, stanowiących

własność  Powiatu  Chełmińskiego,  oznaczonych  jako  działki  ewidencyjne  nr  100/25  i  nr  100/28,

położonych w obrębie Grubno, gmina Stolno /załącznik nr 29 do protokołu/.

Do punktu 18.

Sprawa zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

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

załącznik nr 30 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ w Chełmnie

przedstawiony został projekt uchwały polegający na dostosowaniu terminologii użytej w statucie ZOZ

w Chełmnie na dostosowaną do kontraktu NFZ. Następnie omówił projekt uchwały. 

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

do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 31 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 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/107/04 w

sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. /załącznik nr 32 do

protokołu/.

Do punktu 19.

Sprawa zmiany Uchwały nr VII/24/1999 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 maja 1999 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie. 

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

załącznik nr 33 do protokołu/. Następnie poprosił Sekretarza Powiatu o zreferowanie tematu. 

Sekretarz  Powiatu –  powiedziała,  że  zmiana  dotyczy wykonywania  kompetencji  poszczególnych

wydziałów  Starostwa  a  w  szczególności  wyłączenia  dwóch  zadań  z  zakresu  ochrony  zdrowia  z

Wydziału  Spraw  Społecznych  ze  względu  na  fakt,  że  zadania  te  nie  należą  już  do  właściwości

Starostwa. Dodano także jedno zadanie do Wydziału Finansowego w związku ze zmianą ustawą o



systemie oświaty. Do Wydziału Organizacyjnego dopisano także dwa zadania. Dopisane zostało także

jedno zadanie wspólne dla wszystkich wydziałów. 

Radny  p.  J.  Wojtaszewski –  powiedział,  że  wydaje  mu  się,  iż  Regulamin  Organizacyjny  był

zmieniany kilka razy i te zmiany powinny być uwidocznione w tytule uchwały. Jest tylko zmieniany

Regulamin ten pierwszy uchwalony. Druga sprawa to to, że w ust.  17 jest  błędnie napisany wyraz

„brzmienie”. Dodał również, iż nie do końca zgadza się z Panią Sekretarz, iż zdjęto zadanie z zakresu

ochrony zdrowia kiedy w ustawie o samorządzie powiatowym jest to zapisane jako jedno z czołowych

zadań Wydziału a nie przypisano tych zadań nikomu innemu. Byłoby wskazane aby radni otrzymali

jednolity Regulamin Organizacyjny wraz z załącznikiem mówiącym o stanie osobowym pracowników

zatrudnionych w Starostwie. 

Sekretarz  Powiatu –  powiedziała,  że  zmiana  polegająca  na  wycofaniu  zadań  z  zakresu  ochrony

zdrowia mówi o wycofaniu zadań z zakresu gruźlicy dlatego, że ustawa o zwalczaniu gruźlicy została

uchylona i już tych zadań powiat nie wykonuje. 

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że była mowa o wycofaniu zadań z zakresu ochrony zdrowia

i dlatego powstało nieporozumienie. 

Sekretarz Powiatu –  powiedziała,  że  tak mówiła dlatego, że te  zadania znajdują się w Wydziale

Spraw Społecznych w zakresie ochrony zdrowia. 

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że gdyby były te Regulaminy Organizacyjne można by było

to wszystko sobie sprawdzić i dyskusji by nie było. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  powiedział,  że  zostaną  dostarczone  radnym

wnioskowane przez radnego p. Wojtaszewskiego materiały. 

Radca prawny p. T. Sobiecki – powiedział, że radny ma rację i powinny być wyliczone wszystkie

zmiany Regulaminu ale nie w tytule tylko w paragrafie 1. 

Radny p. T. Derebecki – powiedział, że myśli, iż pewna nieścisłość powstała w uzasadnieniu, niezbyt

precyzyjnie  zostało  to  określone,  ponieważ  zapewnienie  opieki  medycznej  jak  również  ochrony

zdrowia  psychicznego  należy  do  odpowiednich  ośrodków  zdrowia  i  dodał,  że  niepotrzebne  było

uogólnienie  do  całej  opieki  medycznej  i  lepiej  byłoby doprecyzować,  że  chodzi  o  wyłączenie  tej

konkretnej części opieki medycznej. 

Radny p. Z. Gamański – powiedział, że jeżeli chodzi o jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego

to  nie  ma  przeciwwskazań  opracowania,  natomiast  jeżeli  chodzi  o  szczegółowy  imienny  wykaz

pracowników  to  zgodnie  z  ustawą  nie  można  tego  robić,  można  natomiast  zrobić  ogólne  ramy

organizacyjne Starostwa jak najbardziej. 

Radny  p.  J.  Wojtaszewski –  powiedział,  że  nie  mówił  o  imiennym wykazie  stanowisk  tylko  o

wykazie stanowisk w załączniku do Regulaminu. 

Radny p. T. Derebecki – powiedział, że ma propozycję aby ten tekst jednolity Regulaminu zamieścić

na stronie internetowej Starostwa 



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

projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie. 

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/108/04 w

sprawie zmiany Uchwały nr VII/24/1999 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 maja 1999 roku w

sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie. /załącznik nr 34

do protokołu/.

Do punktu 20.

Sprawa przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

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

druku nr 14 /załącznik nr 35 do protokołu/.  Następnie poprosił  Kierownika Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Chełmnie p. T. Syta o zreferowanie tematu. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. T. Syta – powiedziała, że chciałaby aby na

początek wprowadzić autopoprawki, ponieważ ze względów technicznych wyniknęły w tym Programie

pewne  błędy.  W  programie  w  działaniu  drugim  na  stronie  ósmej  w  pkt  4  „w  jednostkach

organizacyjnych na  terenie  powiatu”.  I to  samo należy wpisać  w części  tabelarycznej  w działaniu

drugim. W tabeli w celu operacyjnym trzecim w pkt. 7 powinno być wpisane OPR. Następnie omówiła

program. 

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

do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 36 do protokołu/.

Rady p. K. Poliwko – powiedział, że uważa, ze taki program jest potrzebny. Następnie zapytał czy są

przewidziane środki  na wdrożenie  tego programu, ponieważ pozyskując środki  z  zewnątrz  Powiat

musi mieć środki własne. 

Radny p. Z. Gamański – powiedział, że w następnym projekcie uchwały zawartym na druku nr 15 są

przewidziane środki między innymi na ten cel. Są to środki bardzo skromne. Planowane jest w tym

roku wprowadzenie warsztatów terapii  zajęciowej.  Po przyjęciu przez  Radę tego Programu będzie

możliwość występowania o środki zewnętrzne. 

Radny p. L. Płocki – powiedział,  że ten Program jest Programem bardzo ambitnym i dużo pracy

zostało  włożone  w  jego  przygotowanie.  Następnie  powiedział,  że  chciałby  aby Kierownik  PCPR

przekonała  go,  że  to  nie  jest  plan  pobożnych życzeń,  na  zrealizowanie,  którego nigdy nie  będzie

pieniędzy. Jak  powiedział  jest  w nim zawartych szereg zadań bardzo  kosztownych a wracając  do

kosztów realizacji, to w tym harmonogramie realizacji zadań w ostatniej rubryce są wpisane koszty

realizacji. Jak powiedział dla niego koszty realizacji to konkretne złotówki a tu w tej rubryce znajdują

się podmioty, z których ewentualnie będzie się chciało pozyskać środki. 



Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  p.  T.  Syta –  powiedziała,  że  Powiat

Chełmiński nie jest jedynym Powiatem przygotowującym taki Program. Jak powiedziała mówczyni

sprawdzano jak robiły go inne powiaty i  w większości tych programów nie ma konkretnych kwot.

Powiedziała, że realizacja niektórych zadań to są wysokie środki. Następnie powiedziała, że nikt nie

powiedział jak ten program ma wyglądać, w związku z tym chciano w nim uwzględnić organizacje

pozarządowe a w kierunku tego idzie  szeroko rozumiana  pomoc społeczna oraz  to  co będą  robić

gminy. Jak powiedziała nie można przewidzieć ile środków będzie chciała wydatkować gmina czy

stowarzyszenie.  Poza tym część środków jest  zagwarantowanych z PFRON – u ale też nie można

podawać  konkretnych  kwot,  ponieważ  wpisując  to  w  program  jeżeli  to  ulegnie  jakimkolwiek

wahaniom to wszystko trzeba zmieniać na Radzie Powiatu. Powiedziała, że dużo się teraz dzieje i

kwoty  konkretne  się  pojawią  kiedy  będzie  wiadomo  co  jakie  podmioty  chcą  robić  i  ile  na  to

przeznaczyć środków czyli przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jak powiedziała PFRON – u

nie  interesuje  czy są  na  konkretne  zadanie  środki  finansowe  ale  interesuje  to  czy powiat  w  tym

Programie takie zadanie uwzględnił. Kwestia finansowa to oddzielna sprawa. 

Radny  p.  P.  Piekarski –  powiedział,  że  są  wątpliwości  czy są  pieniądze  na  te  zadania  ale  jak

powiedział  niektóre zadania są rozpisane do 2010 roku i  nie można w tej  chwili  przewidzieć  czy

znajdą się na nie środki czy nie. Następnie powiedział, że nawet jeżeli w programie Unijnym znajdą się

środki  finansowe  na  realizację  jakiegoś  zadania  a  powiat  nie  będzie  miał  go  ujętego  w  swoim

Programie to ich nie pozyska, ponieważ nie będzie podstaw do ich pozyskania. Dodał, że uważa, że ten

plan działań długofalowych trzeba przyjąć. 

Radny  p.  G.  Zalewski –  powiedział,  że  ten  Program  zgodnie  z  tym,  co  powiat  ma  robić  jest

programem koordynującym całą  resztę.  Wiele  z  tych zadań,  które  są  w niego wpisane  nie  będzie

realizowanych  bezpośrednio  przez  Powiat.  Zadania  te  muszą  się  w  tym  programie  znaleźć,  one

stanowią furtkę dla konkretnych gmin, żeby mogły one starać się one o środki finansowe. 

Radny p. T. Derebecki – powiedział, że rzeczywiście ta rubryka „koszt realizacji” wygląda trochę

niezręcznie.  Jak  powiedział  może  zgrabniej  byłoby napisać  źródła  finansowania,  może  byłoby to

lepsze. 

Radny p. L. Płocki – powiedział, że nie neguje Programu, jak już wcześniej powiedział program jest

bardzo ambitny i bardzo dobrze zrobiony ale uważa, że nazwa tej ostatniej rubryki jest niefortunna,

ponieważ koszty kojarzą się z konkretnymi złotówkami a nie ze sposobem pozyskiwania środków. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. T. Syta – powiedziała, że można wpisać

„źródła finansowania”. 

Radny  p.  J.  Wojtaszewski –  powiedział,  że  rada  powinna  w tej  chwili  zadeklarować,  że  jeżeli

pojawią takie programy, które dotykają powiat, to oczywiście ten koszt własny w części powiatu lub w

całości zostanie pokryty. 

Radny p. M. Jabłoński – powiedział, że jeżeli chodzi o nazwę tej ostatniej rubryki, to należałoby

przeanalizować całą tą rubrykę, ponieważ są rozmaite wpisy. Oprócz wyraźnych źródeł pozyskiwania



środków, są też wpisy takie jak koszt inwestora, koszt wykonawców i ta nazwa zaproponowana może

też  nie  być  spójna.  Zaproponował  aby  dać  chwilę  czasu  na  opracowanie  nazwy tej  rubryki  pod

względem językowo – stylistycznym. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – ogłosił przerwę. 

Przerwa trwała 10 min od godz. 17:00 – 17:10.

o godz. 17:00 salę obrad opuścił radny p. P. Madej 

Kierownik  Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  p.  T.  Syta –  powiedziała,  że  ustalono,  iż

powinno być wpisane „koszty realizacji i sposoby finansowania”. 

Radny  p.  Z.  Urbaniak –  powiedział,  że  po  tej  całej  dyskusji  chciałby postawić  wniosek,  żeby

zobowiązać Zarząd, żeby jakąś sumę wykazać jako środki własne. Skoro PCPR będzie występować o

jakiekolwiek środki to żeby miał do dyspozycji środki. Powiedział, że nie trzeba teraz określać sumy

tylko Zarząd jakąś sumę zaproponuje. 

Rady p. G. Zalewski –w nawiązaniu do przedmówcy powiedział, że to nie jest tak, że Powiat będzie

występował o środki, tylko te podmioty, które będą chciały tworzyć i realizować zadania, także nie jest

niezbędnym aby Powiat własne środki angażował. 

Radny p. Z. Urbaniak – powiedział, że chodziło mu o zadania, które Powiat będzie realizował i na te

zadania żeby były środki własne. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że wnioskiem jaki padł podczas dyskusji i

to zostało przekazane do Zarządu jest wniosek, iż gdyby pojawił się wniosek w przyszłości,  który

realizowałby powiat lub jednostka podległa, to żeby Zarząd wykazał pomoc w realizacji tego zadania

czyli zaangażowaniu środków finansowych. W związku z brakiem innych dyskutantów poddał pod

głosowanie w/w projekt uchwały. 

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/109/04 w

sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 37

do protokołu/.

Do punktu 21.

Sprawa  przyjęcia  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 w w/w sprawie zawarty na

druku nr 15 /załącznik nr 38 do protokołu/.  Następnie poprosił  Kierownika Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Chełmnie p. T. Syta o zreferowanie tematu. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. T. Syta – powiedziała, że tu także wkradł

się błąd i należy w uchwale dopisać „i społecznej”. Powiedziała, że zgodnie z ustawą o rehabilitacji

zawodowej  i  społecznej  to  Rada  zatwierdza  podział  środków,  które  przekazywane  są  zgodnie  z

algorytmem PFRON. W tym roku Powiat Chełmiński dostał o 135.498 zł mniej. Następnie omówiła

uchwałę. 

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

do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 39 do protokołu/.

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że w projekcie uchwały nie bilansują się kwoty, jest różnica

o 100.000 zł. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. T. Syta – powiedziała, że zgadza się i jest

błąd na pierwszej stronie uchwały. Powinno być 230 tys. zł.

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

głosowanie w/w projekt uchwały. 

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/110/04 w

sprawie przyjęcia 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 40 do protokołu/.

Do punktu 22.

Sprawa ustalania  zasad przyznawania  stypendiów za wybitne  osiągnięcia  w różnych sferach

edukacyjnych  dla  szczególnie  uzdolnionych  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  i  studentów

zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego. 

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

druku nr 16 /załącznik nr 41 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie

tematu. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że celem utworzenia stypendium było to aby stworzyć dodatkową

motywację dla uczniów Powiatu Chełmińskiego do wysokich osiągnięć. Nagradzani byliby uczniowie i

studenci, którzy osiągają wybitne wyniki w innych dziedzinach tj.  naukowe, artystyczne, sportowe.

Stypendium to przyznawane byłoby raz do roku na rok akademicki bądź szkolny i byłoby przyznawane

przez Zarząd do 15 sierpnia każdego roku i wypłacane tym studentom bądź uczniom za miesiąc z góry,

czyli tym, którzy byliby w trudnej sytuacji finansowej pomogłoby to uczyć się, no i można byłoby



podnieść sobie standard jeżeli to byłyby osoby, którym ta pomoc nie byłaby pomocą socjalną, tylko

dodatkowym  bodźcem  aby  te  wyniki  podnosić  na  wyższy  poziom.  Jak  powiedział  w  przyjętym

budżecie  są  zapewnione  na  ten  cel  8.000  zł,  czyli  kilka  stypendiów  można  by  utworzyć.  Jedną

niedogodnością jest  to,  że rok szkolny czy akademicki nie pokrywa się z rokiem budżetowym i w

związku z tym będzie trzeba w przyszłości rozstrzygnąć czy te osiem tysięcy to jest osiem tysięcy na

cztery miesiące tego roku. Ale pamiętać trzeba, że przyznawane jest to stypendium na rok akademicki

lub szkolny czyli na pozostałe osiem miesięcy następnego roku czy też wydatkować to w taki sposób,

żeby te osiem tysięcy, po przedstawieniu Radzie uchwały o wydatkach niewygasających przeznaczyć

na przyszłość. 

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że nie 8.000 zł a 10.000 zł, ponieważ jest tak w uchwale

budżetowej na stypendia przeznaczone. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska – odczytała

opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 42 do protokołu/.

Radny p. L. Płocki – powiedział, że biorąc pod uwagę, iż jest to nowość jeżeli chodzi o przyznawanie

stypendiów Starosta  powiedział,  że  przewiduje  się  kilka stypendiów.  Następnie  zapytał  jak będzie

przeciętna wysokość takiego stypendiów. Jak powiedział chodzi mu o to ile osób będzie mogło takie

stypendium pobierać. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że kwota nie jest jeszcze ustalona, natomiast rozmawiano na ten

temat i jeżeli ona ma stanowić motyw dla kogoś do działania i do tego aby chciało mu się osiągać

wysokie wyniki naukowe czy w innych dziedzinach to powinna to być kwota pomiędzy 200 – 300 zł

miesięcznie. Gdyby to miało być na cztery miesiące tego roku to byłyby to po 250 zł dla 10 osób a

jeżeli na cały rok to byłyby to odpowiednio mniej. Jak powiedział,  że byłoby niezręcznością dawać

mniejsze stypendia niż w tych granicach.

Radny p. T. Derebecki – powiedział, że ma trzy wątpliwości i zapytał czy jest przewidziany jakiś

sposób  kontroli  wydatkowania  tych  stypendiów.  Dodał,  że  chodzi  o  różne  sytuacje  i  dotyczy to

zwłaszcza  tej  młodzieży  niepełnoletniej.  Czy  jest  jakieś  zabezpieczenie,  że  te  pieniądze  zostaną

prawidłowo  wykorzystane,  czy  jest  w  ogóle  możliwość  stworzenia  w  ogóle  taka.  Po  drugie  jak

powiedział  trochę  niejasny wydaje  mu  się  sposób  wypłat.  Odczytał  zapis  w  uchwale  mówiący o

odbieraniu stypendiów. Jeżeli  w kasie Starostwa to kto te pieniądze odbiera, uczeń czy jego rodzic

bądź opiekun. Trzecia wątpliwość dotyczy dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków. Są

tam też wymagane dokumenty potwierdzające sytuację materialną ucznia czy studenta. Zapytał czy

tutaj da się jakoś doprecyzować jakie to są dokumenty, które będą obligatoryjne i na podstawie czego

będzie weryfikowana ta sytuacja materialna. 

Starosta  Chełmiński –  powiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  wątpliwość  dotyczącą  niepełnoletnich  i

faktycznie Zarząd będzie musiał się przeanalizować stan prawny w tej kwestii komu przekazuje się

pieniądze jeżeli stypendysta jest niepełnoletni. Jeżeli chodzi o kwestię przeznaczenia to z pewnością

będzie trudno to skontrolować, ponieważ nie przewidziano kontroli tych wydatków. Jeżeli chodzi o te



dokumenty potwierdzające stan materialny stypendysty to ma być to tylko informacja uzupełniająca,

gdyby się zdarzyli wnioskodawcy, którzy będą w tym samym potencjale to wtedy Zarząd chciałby się

posiłkować  ale  dopiero  wtedy  sytuacją  materialną.  Natomiast  głównym  kryterium  mają  być

osiągnięcia. Nie ma to być stypendium socjalne. Nie precyzowano o jakie dokumenty chodzi, bo to w

zależności od tego z jakiej grupy zawodowej się pochodzi mogą one być różne. 

Radny  p.  Z.  Piechota –  powiedział,  że  jeżeli  ktoś  jest  materialnie  dobrze  postawiony  a  mimo

wszystko będzie miał dobre osiągnięcia w nauce to nie dostanie stypendium. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że stan materialny ma być taką informacją posiłkową w przypadku

gdy spotka się z wnioskami takimi samymi. 

Radny p. Z. Piechota – zapytał czy będzie to gdzieś ogłoszone. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że będzie ogłoszone. 

Radny p. Z. Urbaniak – powiedział, że coś chyba byłoby nie tak, ponieważ o tym o czym teraz się

dyskutuje to wskazuje na to, że stypendium zaplanowane na jeden miesiąc przypada dla określonej

liczby osób a jeżeli  będzie więcej  osób to nie  dostanie ktoś  bo jest  bogatszy od tych co dostaną.

Następnie powiedział,  że nie powinno się patrzeć na rodzinę tylko powinna to być motywacja dla

ucznia. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że jest na to określony budżet i jeżeli pojawi się dodatkowa osoba

to będzie trzeba dokonać jakiegoś wyboru i wtedy kryterium socjalne będzie wykorzystane. 

Radny p. Z. Urbaniak – powiedział, że podejmowana jest uchwała o przeznaczeniu pewnej puli dla

dzieci uzdolnionych i w momencie kiedy brakuje pieniędzy to ktoś nie dostanie bo jest o parę groszy

bogatszy. To nie jest  idea,  że promuje się dzieci  uzdolnione. Bo cel jest  taki,  że skoro na terenie

powiatu będzie 10 uzdolnionych a budżet jest na 5 osób to kogo będzie się promowało zdolnych czy

biednych. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – zapytał radnego p. Urbaniaka co będzie jeżeli pojawi się

100 takich osób. Następnie dodał, że była w tym temacie odpowiedź Starosty, który powiedział, że jest

określona pula i określone kryteria a kryteria są jakie są i można nad tym dyskutować. Jak powiedział

same oceny są ułamkową częścią  kryterium, są różne  inne kryteria.  Jak powiedział  jest  to  bardzo

trudna kwestia,  wytyczne są w regulaminie a decyzję będzie podejmowała Komisja.  Niedobrą rolą

Komisji, która będzie przyznawać te środki będzie to, żeby weryfikować wnioski a dopiero na samym

końcu będzie brana pod uwagę sytuacja materialna wnioskodawcy, ponieważ nie jest to stypendium o

charakterze socjalnym. 

Radna p. M. Jakubowska – powiedziała, że np. w olimpiadach biorą udział tylko najlepsi uczniowie

tacy szóstkowi ale zwyciężają tylko trzy osoby i te trzy osoby się nagradza. Tak samo będzie tutaj

jeżeli  chodzi  o  te  stypendia.  Jakieś  kryterium trzeba  przyjąć  i  tak  jak  Starosta  mówił  jest  wiele

kryteriów, więc wszystkie one będą uwzględniane. Komisja Edukacji także na ten temat dyskutowała i

tak jak Starosta powiedział jednym z cząstkowych kryteriów, które ma ewentualnie wyeliminować jest

ta sytuacja materialna. 



Radny p. M. Jabłoński – powiedział, że w § 10, który narzuca Komisji,  która ma rozpatrywać te

wnioski jest mowa o elementach branych przez Komisję pod uwagę i w tym paragrafie nie ma żadnej

wzmianki o dokumentach materialnych. Jak powiedział myśli, że z tego kryterium socjalnego Komisja

będzie bardzo rzadko korzystała. Następnie dodał, że ma takie obawy, że przy małej ilości stypendium

a tak szerokim polu zainteresować, które mają być brane pod uwagę to będzie naprawdę bardzo trudna

sprawa. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że dlatego mówił, że to ma być tylko element pomocniczy. 

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

głosowanie w/w projekt uchwały. 

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/111/04 w

sprawie  ustalania  zasad  przyznawania  stypendiów  za  wybitne  osiągnięcia  w  różnych  sferach

edukacyjnych  dla  szczególnie  uzdolnionych  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  i  studentów

zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego /załącznik nr 43 do protokołu/.

Do punktu 23.

Sprawa powołania Doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. rozwoju lokalnego 

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

druku nr 17 /załącznik nr 44 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie

tematu. 

Starosta Chełmiński – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że została wysłana prośba do wszystkich

Komisji Rady Powiatu o wytypowanie osób, które miałyby wchodzić w skład tej doraźnej komisji.

Następnie powiedział, że z Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej została wytypowana radna

p. Jakubowska. Zapytał czy wyraża ona zgodę na udział w pracach tej Komisji. 

Radna p. M. Jakubowska – powiedziała, że tak. 

Radny  p.  P.  Piekarski –  powiedział,  że  na  Komisji  Budżetu  i  Finansów  została  wytypowana

kandydatura p. J. Wojtaszewskiego. 

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  zapytał  czy wyraża  zgodę na udział  w pracach  tej

Komisji. 

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że tak. 

Radny p. Z. Urbaniak – powiedział, że z Komisji Rolnictwa i Leśnictwa wytypowano kandydaturę p.

Płockiego 

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  zapytał  czy wyraża  zgodę na udział  w pracach  tej

Komisji. 



Radny p. L. Płocki – powiedział, że tak. 

Radna  p.  M.  Jakubowska –  powiedziała,  że  Komisja  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki

wytypowała p. Poliwko. 

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  zapytał  czy wyraża  zgodę na udział  w pracach  tej

Komisji. 

Radny p. K. Poliwko – powiedział, że tak. 

Radny  p.  M.  Jabłoński –  powiedział,  że  Komisja  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych

wytypowała kandydaturę p. Piechoty. 

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  zapytał  czy wyraża  zgodę na udział  w pracach  tej

Komisji. 

Radny p. Z. Piechota – powiedział, że tak. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  powiedział,  że  musi  zostać  wytypowany

przewodniczący komisji. 

Radny p. D. Śliwiński – powiedział, że ma propozycję aby ogłosić przerwę i niech sama komisja się

ukształtuje. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  zaproponował  przerwę  w  celu  wyłonienia

Przewodniczącego komisji. 

Przerwa trwała 5 min od 17:45 – 17:50.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  zapytał  kto  został  wytypowany  na  stanowisko

Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. rozwoju lokalnego. 

Radny p. L. Płocki – powiedział, że to on został wytypowany. 

Radca prawny p. T. Sobiecki – powiedział, że nie można przewodniczyć dwóm komisją zgodnie ze

Statutem Powiatu Chełmińskiego. Ma co do tego wątpliwości. 

Radna p. M. Jakubowska – zaproponowała p. K. Poliwko na Przewodniczącego tej Komisji.

Radny  p.  K.  Poliwko –  wyraził  zgodę  na  kandydowanie  na  stanowisko  Przewodniczącego  w/w

Komisji. 

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie wraz z uzupełnionym składem Komisji. 

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/112/04 w

sprawie  powołania  Doraźnej  Komisji  Rady  Powiatu  ds.  rozwoju  lokalnego  /załącznik  nr  45  do

protokołu/.



Do punktu 24.

Wolne wnioski. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  przypomniał  radnym  o  złożeniu  oświadczeń

majątkowych do dnia 30 kwietnia br. 

Rany p. J. Wojtaszewski – zapytał kiedy zostanie przygotowana, opracowana i przedstawiona radnym

strategia rozwiązywania problemów społecznych. Jest to temat bardzo ważny, ponieważ Powiat może

zamknąć sobie drogę do dostępu do Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że nie wie czy musi być specjalny dokumenty opracowany. 

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że do Europejskiego Funduszu Społecznego musi być to

osobny dokument. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że jeżeli musi być to trzeba będzie opracować, ponieważ są to

elementy,  które  występują  w  strategii  powiatu,  sprawy społeczne  są  tam ujęte.  Ale  jeżeli  jest  to

konieczne to będzie trzeba opracować taki dokument. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że też tak to odbiera, że trzeba to sprawdzić

i  jeżeli  jest  tak  jak  mówi  radny p.  Wojtaszewski  to  na  pewno  Rada  zostanie  poinformowana  o

opracowaniu. 

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że Rada musi ją przyjąć. 

Przewodniczący obrad p.  Z.  Orzechowski -  zapytał  czy ten  typ odpowiedzi  na dzień  dzisiejszy

wystarczy. 

Radny  p.  J.  Wojtaszewski –  powiedział,  że  pytał  kiedy  zostanie  przygotowana,  opracowana  i

przedstawiona, ponieważ jest to temat pilny. 

Radny p.  Z. Piechota – powiedział,  że chciałby podziękować Zarządowi Powiatu za przekazanie

pomocy finansowej dla rodziny z terenu Gminy Chełmno i zapytał dlaczego tak długo trwa procedura

przekazania, ponieważ pieniądze zostały już dawno przyznane a adresat ich jeszcze nie otrzymał.

Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że na podstawie porozumienia środki zostały przekazane do

Gminy Chełmno i dodał, że osobiście sprawdzi, gdzie są pieniądze i dlaczego nie dotarły jeszcze do

adresata. 

Do punktu 25.

Zakończenie. 

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

XII sesję Rady Powiatu Chełmińskiego.

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


