
PROTOKÓŁ NR XIII / 2004 

z XIII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 21 kwietnia 2004 r. 

Sesja odbyła się w dniu 21 kwietnia 2004 r.

w pomieszczeniach Starostwa

i trwała od godziny 1530 do godziny 1730

Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych

na sesji było 16 co stanowi 94 % 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 XIII sesji Rady Powiatu.

4. Przyjęcie protokołu z XII 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  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  w

Chełmnie.

8. Sprawa przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2003

rok.

9. Sprawa udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.

10.Sprawa zmiany Uchwały Nr XII/96/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r. w

sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok.

11.Sprawa  upoważnienia  dla  Zarządu  Powiatu  do  ustalania  wysokości  cen  i  opłat  za  usługi

komunalne. 

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

sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego.



13.Sprawa założenia Technikum Uzupełniającego w Chełmnie na podbudowie zasadniczej szkoły

zawodowej. 

14.Sprawa włączenia Technikum Uzupełniającego w Chełmnie na podbudowie zasadniczej szkoły

zawodowej do Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie. 

15.Sprawa  założenia  Uzupełniającego  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Grubnie  na  podbudowie

zasadniczej szkoły zawodowej. 

16.Sprawa  włączenia  Uzupełniającego  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Grubnie  na  podbudowie

zasadniczej  szkoły  zawodowej  do  Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia  Praktycznego  im.

Ignacego Łyskowskiego w Grubnie . 

17.Sprawa  przekształcenia  publicznego  3  –  letniego  Technikum  Rolniczego  na  podbudowie

zasadniczej  szkoły  zawodowej  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia

Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie. 

18.Sprawa przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie wypowiedzenia kontraktu

na świadczenia zdrowotne przez SP ZOZ w3 2004 r. 

19.Wolne wnioski.

20.Zakończenie. 

Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  dokonał  otwarcia  XIII  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  16,  wobec  czego  liczba  radnych  jest  wystarczająca  do  podejmowania

prawomocnych uchwał. 

Do punktu 3.

Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu.

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

radnym  dostarczony.  Następnie  zapytał  czy  ktoś  z  zebranych  chciałby  dokonać  zmian  w

zaproponowanym porządku obrad. 



Starosta Chełmiński – powiedział, że na stołach zostały rozłożone nowe druki uchwał od 7-11

dotyczące organizacji szkół na terenie powiatu z literką a. Wprowadzono tam zmianę zasugerowaną

przez Kuratorium Oświaty i ona dotyczy tylko § 1 i jest to precyzyjniejsze zdefiniowanie tych szkół,

które  zostaną  utworzone.  Następnie  powiedział,  że  chciałby  zaproponować  zgodnie  z  sugestią

jednej z Komisji aby pkt. 12 „Sprawa stawek opłat za zajęcie pasa drogowego zdjąć z porządku

obrad, ponieważ w trakcie analizowania go Komisja doszła do wniosku, że wymaga on głębszej

analizy ze względu na konsekwencje w szczególności dla gmin, które może nieść za sobą. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  poddał  pod  głosowanie  porządek  obrad  wraz  z

zaproponowaną zmianą. 

Za przyjęciem wniosku w sprawie wycofania pkt 12 z porządku obrad głosowało 16 radnych przy

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, ze w związku z tym porządek obrad XIII sesji wraz z wycofaniem

pkt. 12 został jednogłośnie przyjęty przez Radę Powiatu. 

Do punktu 4.

Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.

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

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 XII/96/04 w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2004 r. – przekazana

została Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz wykonawcą budżetu,

 Nr XII/103/04 w sprawie zmiany Uchwały nr VI/63/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia

11 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego – została

przekazana Wydziałowi Spraw Społecznych,



 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 – przekazana została do wykonania wszystkim jednostkom organizacyjnym,

 Nr  XII/105/04  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XXXVII/223/2002  Rady  Powiatu

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

stanowisko  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  w  Chełmnie  –  została  przekazana

Wydziałowi Organizacyjnemu,

 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 – została

przekazana  do  wykonania  Wydziałowo  Geodezji,  Kartografii  i  Gospodarki

Nieruchomościami,

 Nr XII/107/04 w sprawie zatwierdzenia  zmian w statucie Zespołu Opieki  Zdrowotnej  w

Chełmnie – została przekazana Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

 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 – przekazana została do wydziałów do wykonania,

 Nr  XII/109/04  w  sprawie  przyjęcia  Powiatowego  Programu  Działań  na  Rzecz  Osób

Niepełnosprawnych – przekazana została  do wykonania Powiatowemu Centrum Pomocy

Rodzinie,

 Nr XII/110/04 sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych  na  realizację  których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przekazana została do wykonania Powiatowemu

Centrum Pomocy Rodzinie,

 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 - została

przekazana  do  opublikowania  w  Kujawsko-Pomorskim  Wojewódzkim  Dzienniku

Urzędowym oraz do Wydziału Finansowego do realizacji, 

 Nr XII/112/04 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. rozwoju lokalnego

– przekazana została o Rady Powiatu do wykonania.

Zarząd Powiatu w Chełmnie w okresie od 3 marca spotkał się na 7 posiedzeniach i podjął 9 uchwał

w następujących sprawach:



1. wyboru i  zgłoszenia  jednostki  kształcenia  zawodowego do udziału  w Projekcie  PHARE

2001  SSG,  Promocja  Zatrudnienia  i  Rozwój  Zasobów  Ludzkich  w  Województwie

Kujawsko-Pomorskim,

2. zgłoszenia  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Chełmnie  do  udziału  w  Projekcie

PHARE 2001 SSG. Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie

Kujawsko-Pomorskim,

3. nominacji na członków komisji przetargowej - “Modernizacja drogi powiatowej nr 1627C

Unisław  –  Żygląd  –  etap  IV”  w  ramach  programu  SAPARD,  nr  projektu  OR02-734-

020168/03,

4. nominacji na członków komisji przetargowej - “Modernizacja drogi powiatowej nr 1627C

Unisław  –  Żygląd  –  etap  VI”  w  ramach  programu  SAPARD,  nr  projektu  OR02-734-

020170/03,

5. przyjęcia rocznego planu kontroli,

6. ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia,

na które dofinansowanie jest przyznawane,

7. przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2004 rok,

8. przekazania  uprawnień  do  przeniesień  planowanych  wydatków  rzeczowych  między

rozdziałami i paragrafami innym jednostkom organizacyjnym – dotyczy realizacji budżetu

Powiatu i polega na tym, iż Kierownicy jednostek organizacyjnych zostali uprawnieni w tej

uchwale do dokonywania przeniesień. 

9. pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie roli Partnera Wojewódzkiego Urzędu

Pracy w Toruniu we wspólnej realizacji projektu beneficjenta końcowego w ramach Działań

1.2  i  1.3  schematy a)  Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój  Zasobów Ludzkich

(SPO  RZL).  Realizacja  jednego  z  programów  Europejskich  a  mianowicie  Funduszu

Społecznego  realizowana jest  w Polsce  w ten  sposób,  że  dysponentem całości  środków

ustanowione zostało Ministerstwo Gospodarki, natomiast beneficjentem końcowym został

ustanowiony właśnie WUP, zatem to porozumienie ma na celu to aby Powiat Chełmiński

mógł również z tego Funduszu Społecznego korzystać na zasadzie partnerstwa. 

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

sprawach:

1) upoważnienia dla Zarządu Powiatu do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne,

2) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

3) zmiany uchwały nr VI/63/03 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie

przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Chełmińskiego,



4) założenia  Technikum  Uzupełniającego  w  Chełmnie  na  podbudowie  zasadniczej  szkoły

zawodowej,

5) włączenia  Technikum  Uzupełniającego  w  Chełmnie  na  podbudowie  zasadniczej  szkoły

zawodowej do Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie,

6) założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Grubnie na podbudowie zasadniczej

szkoły zawodowej,

7) włączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Grubnie na podbudowie zasadniczej

szkoły  zawodowej  do  Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia  Praktycznego  im.  Ignacego

Łyskowskiego w Grubnie,

8) przekształcenia  publicznego  3-letniego  Technikum  Rolniczego  na  podbudowie  zasadniczej

szkoły zawodowej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im.

Ignacego Łyskowskiego w Grubnie,

9) zmiany Uchwały nr XII/96/04 w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2004 r.

10)przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego.

Ponadto Zarząd Powiatu:

 przyjął  do  wiadomości  informację  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  o

podziale  środków  Funduszu  Pracy:  2.086,8  tys.  zł  na  realizację  programów  na  rzecz

przeciwdziałania  bezrobociu  oraz  211.0  tys.  zł  na  finansowanie  pozostałych  zadań

określonych w § 2 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w

sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy. Sytuacja jest  podobna jak w

roku  ubiegłym,  czyli  te  pieniądze  nie  są  oszałamiająco  wielkie  niestety,  jako,  że

przydzielono Powiatowi Chełmińskiego z algorytmu 2.086.000 zł na realizację zadań a na

koniec ubiegłego roku Powiat Chełmiński dysponował kwotą około 6 mln zł, 

 zatwierdził  aneks  do porozumienia  zawartego w dniu 1 października 2003 r.  w sprawie

współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku

Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy – zmiana dotyczy zmniejszenia liczby uczniów

korzystających ze szkolenia w okresie od 1.09.2003 do 31.12.2003 r.,

 podpisał porozumienie z Miastem Bydgoszcz w sprawie współfinansowania dokształcania

uczniów klas  wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku  Dokształcania  Zawodowego w

Bydgoszczy na okres od 5.01.2004 r. do 30.06.2004 r.,

 na  podstawie  wniosku  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Mgoszczu  postanowił

wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o

dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

i  zabezpieczyć 25 % środków własnych na ten  cel.  to  jest  rzecz,  którą  Zarząd chciałby



realizować także w DPS w Chełmnie. Pozytywnie zaopiniowano dwa wnioski o podobnej

treści  ze  Zgromadzenia  Sióstr  funkcjonującego  w  Chełmnie.  Wystąpiono  również  z

wnioskiem do dofinansowanie zakupu takeigo samochodu dla SOSzW w Chełmnie. 

 Zatwierdził  i  podpisał  umowę  z  Firmą  “MEFISTO”  sp.  z  o.  o.  we  Włocławku  na

przeprowadzenie zabiegu mikroiniekcji na drzewach kasztanowca białego. 

 Zapoznał  się  na  podstawie  pisma  Dyrektora  Zespołu  Szkół  CKP w Grubnie  ze  stanem

kotłowni w w/w placówce zaopatrującą w ciepło i ciepłą wodę ZS CKP w Grudnie oraz

kilka bloków przy tym Zespole.  Zapoznał  się  także z kalkulacją ceny za doprowadzenie

ciepła i ciepłej wody do tych obiektów. 

 wyraził wstępną deklarację przystąpienia do tworzonej Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej

Organizacji  Turystycznej.  Organizacja  ta  ma  za  zadanie  przyjęte  wstępnie  promowanie

całego Regionu, w tym i swoich udziałowców. Powiat Chełmiński próbuje to zrobić w ten

sposób, żeby nie dzielić jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu i żeby wstąić

wspólnie czyli jednym udziałem Powiat i Gminy. 

 zatwierdził  Raport  z  Przetargu  na  zadanie:  „Modernizacja  drogi  powiatowej  nr  1627C

Unisław – Żygląd – IV i VI etap” (OR02-734-020168). Zarząd jest na etapie przygotowania

ostatecznej wersji umowy na wykonanie tej drogi. 

 zatwierdził sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za rok 2003 i postanowił przekazać

Radzie Powiatu. 

 przygotował  projekt  stanowiska Rady Powiatu w sprawie wypowiedzenia  kontraktów na

świadczenia zdrowotne w 2004 r.  przez szpitale powiatowe, popierające Stanowisko VII

Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.  Wyniknęło to z  tego,  że Związek

Powiatów  Polskich  na  swoim  Kongresie  przyjął  stanowisko  sugerujące  aby  Szpitale

Powiatowe w związku z kontraktami, które podpisały na rok 2004 wystąpiły z protestem

polegającym na wypowiedzeniu tych kontraktów, ponieważ w wielu powiatach z realizacji z

tego I kwartału wynika, że środki te są daleko niewystarczające i że Szpitalom ciężko będzie

dotrwać do końca roku. To jest jeden tok działania, czyli protest ogólnopolski, który ZPP

proponuje  i  do  którego  Powiat  Chełmiński  chce  się  włączyć  przez  to  Stanowisko

przedstawione Radzie dzisiaj do zaakceptowania i podjęcia. Natomiast mając na względzie

to, iż finanse Szpitala nie wyglądają tak jak by się tego oczekiwało Zarząd chciałby również

zaproponować Radzie to, aby Zarząd Powiatu zlecił badania audytowe Szpitala, czyli takie,

które z jednej strony dokona rzetelnej i szczegółowej analizy stanu, który jest a z drugiej

strony wskaże na możliwe rozwiązania.  Jak powiedział  mówca Wicestarosta Chełmiński

robił już rozeznania na temat Firm, które tymi audytami się zajmują i które wykonały już

takie audyty w wielu jednostkach i skutecznie czyli ich wyniki tych audytów są realizowane



z  powodzeniem.  Zatem jeżeli  Rada  przyjmie  to,  to  Zarząd  chciałby taki  audyt  Szpitala

zlecić. 

 Przyjął wytyczne do tworzenia planów pracy szkoły na rok szkolny 2004/2005 określając

pewne standardy przy tworzeniu klas czy realizacji programów działalności tych szkół. 

 wyraził  zgodę  na  utworzenie  jednego  oddziału  sportowego  w  Zespole  Szkół

Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmnie. Ma to być możliwość stworzenia kontynuacji nauki

poprzez dzieci, które uczyły się w gimnazjum sportowym. 

Do punktu 6.

Interpelacje i zapytania.

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

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

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że ma 2 interpelację i jedno zapytanie. W ubiegłym roku

Rada Ministrów przyjęła Strategię działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce, która

zobowiązuje  organy  samorządu  terytorialnego  do  zwiększenie  efektywności  i  skuteczności

podejmowania działań w walce z  piractwem. W związku z  tym zapytał  jakie udokumentowane

działania  w  tym zakresie  podjął  Starosta  w  stosunku  do  urzędu  jakim  jest  Starostwo  oraz  do

jednostek organizacyjnych. Następnie powiedział, że przejeżdżając ulicą Biskupią zwrócił uwagę na

powybijane okna warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 2, gdzie zamiast szyb są blachy. Fatalny

wygląd tych okien  nie  może  wpływać pozytywnie  na  wizerunek szkoły jak  również  na  jakość

szkolenia praktycznego. Jak powiedział zdaje sobie sprawę, że w tym miejscu stanie w przyszłości

sala sportowa ale szkolenie praktyczne nie może odbywać się w warunkach prowizorycznych przez

nie  wiadomo jak  długi  okres.  Jak  powiedział  oczekuje  przedstawienie  informacji  jak  warsztaty

szkolne funkcjonują obecnie przy określonej jakości szkolenia i w przyszłości po wybudowaniu sali

sportowej. Dodał także, że nie otrzymał odpowiedzi na poprzedniej sesji kiedy będzie opracowana

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Starosta  Chełmiński –  powiedział,  że  co  do  sprawy  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych to  wypowie się Wicestarosta ponieważ tym się  zajmuje.  Jeżeli  chodzi  o  warsztaty

szkolne przy ZS nr 2 w Chełmnie to jest  to objaw wandalizmu,  natomiast  jak wiadomo jest  to

obiekt  przeznaczony  do  rozbiórki  zatem  Zarząd  nie  chce  ponosić  dodatkowych  kosztów  na

uzupełnianie  szyb i  stąd  może  nienajlepszy wygląd  tych  warsztatów.  Jeżeli  chodzi  o  pierwsze

pytanie  dotyczące  ochrony  własności  intelektualnej  to  dokonano  w  Starostwie  przeglądu

oprogramowania,  które  jest  wykorzystywane  i  wymieniono  niektóre  ze  składników  tego

oprogramowania,  które funkcjonowały na bezpłatne a chodzi  o „open office” – jest  to program

zezwalający na czytanie i tworzenie dokumentów w różnych opcjach i jest ogólnie dostępny. 



Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że jeżeli chodzi o Strategię Rozwiązywania Problemów

Społecznych to nie jest  to temat  nowy, ustawa obowiązuje praktycznie od 1999 roku. Dodał, iż

Zarząd zdaje sobie sprawę, iż ciąży na powiecie obowiązek opracowania takiej strategii ale Zarząd

nie chce zlecać tego za zewnątrz. Zarząd zajął się także programami i zadaniami, które uważał za

priorytetowe do wykonania i są to :

- strategia rozwoju powiatu chełmińskiego 

- powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

- powiatowa komisja urbanistyczno – architektoniczna

- zespół uzgadniania dokumentacji projektowej. 

Aktualnie Zarząd pracuje nad programem rozwoju lokalnego powiatu chełmińskiego. Jeżeli chodzi

o strategię rozwiązywania problemów społecznych to wstępnie prowadzone są rozmowy w zakresie

opracowania bezkosztowo tego dokumentu dla powiatu chełmińskiego. Jak powiedział myśli, że w

miesiącu czerwcu lub lipcu taka strategia rozwiązywania problemów społecznych chociaż w jakimś

szczątkowym zakresie zostanie opracowana aby przedstawić ją Radzie Powiatu. 

Do punktu 7.

Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  w

Chełmnie. 

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

na  druku  nr  1  /załącznik  nr  3  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Powiatowego  Rzecznika

Konsumentów o zreferowanie tematu.

Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  w  Chełmnie  p.  M.  Kowalska –  przedstawiła  w/w

sprawozdanie . 

Radny  p.  D.  Śliwiński –  zapytał  jaka  jest  ilość  ludzi  korzystających  z  usług  Powiatowego

Rzecznika Konsumentów z terenów wiejskich. Następnie powiedział,  że należałoby w urzędach

gmin wywiesić informację o tym, że Rzecznik przyjmuje, żeby ludzie o tym wiedzieli. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Chełmnie p. M. Kowalska – powiedziała, że petenci z

Chełmna przeważają. Chociaż jest kilka osób z terenu Gmin, ale jest ich niewiele. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  powiedział,  że  większość  ludzi  jest  z  Miasta

Chełmna i należy zgodnie z sugestia radnego p. Śliwińskiego wywiesić w Gminach informację o

działalności Rzecznika oraz trzeba rozważyć możliwość dania ogłoszenia w prasie lokalnej o tym. 

Radny p. L. Płocki – zapytał czy wystąpienia do Przedsiębiorców, które zakończone są negatywnie

stanowią jakiś automat do wytaczania powództw przez rzecznika. 

Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  w  Chełmnie  p.  M.  Kowalska –  powiedziała,  że

niekoniecznie. Jest różnie ponieważ konsument też czasami ma nie do końca racje. 



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

pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/113/04

sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Chełmnie.

/załącznik nr 4 do protokołu/. 

Do punktu 8.

Sprawa przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania  budżetu Powiatu Chełmińskiego za

2003 rok.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – poprosił Skarbnika Powiatu o zreferowanie tematu.

Skarbnik  Powiatu –  omówiła  w/w  Sprawozdanie  /załącznik  nr  5  do  protokołu/.  Następnie

powiedziała, że rok 2003 był pierwszym rokiem gospodarowania przez nową władzę samorządową,

rokiem,  w  którym  Zarząd  pozyskał  jak  do  tej  pory  największą  ilość  zewnętrznych  środków

finansowych tj.  765.278 zł  z  programów PAOW i  SAPARD i  ostatnim rokiem przed  reformą

finansów publicznych. 

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

sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Chełmińskiego  za  rok  2003  /załącznik  nr  6  do

protokołu/.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Chełmińskiego p.  L.  Płocki –  odczytał

opinię do w/w sprawozdania /załącznik nr 7 do protokołu/. 

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

sprawozdania /załącznik nr 8 do protokołu/.

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

odczytał opinię do w/w sprawozdania /załącznik nr 9 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytała

opinię do w/w sprawozdania /załącznik nr 10 do protokołu/.

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

opinię do w/w sprawozdania /załącznik nr 11 do protokołu/.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Leśnictwa  p.  Z.  Urbaniak -  odczytał  opinię  do  w/w

sprawozdania /załącznik nr 12 do protokołu/.

Przewodniczący obrad p.  Z. Orzechowski – w związku z  braniem dyskutantów stwierdził,  że

sprawozdanie zostało przez Radę Powiatu przyjęte. 



Do punktu 9.

Sprawa udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego. 

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

załącznik  nr  13 do protokołu/.  Następnie  poprosił  Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej  Rady

Powiatu Chełmińskiego o odczytanie wniosku tej Komisji. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Chełmińskiego p.  L.  Płocki –  odczytał

wniosek Komisji o udzielenie absolutorium /załącznik nr 14 do protokołu/. 

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

w/w  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  /załącznik  nr  15  do  protokołu/.  W  związku  z  brakiem

dyskutantów poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  15  radnych  przy  braku  głosów  przeciwnych  i  1  głosie

wstrzymującym. 

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

XIII/114/04 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego. /załącznik nr 16

do protokołu/. Następnie ogłosił przerwę. 

Przerwa trwała 10 min od godz. 16:40 – 16:50.

Starosta  Chełmiński –  podziękował  za  udzielone  absolutorium  Zarządowi  i  imieniu  swoim  i

Zarządu. Zapewnił, że Zarząd wykona wszystko, co w jego mocy aby za rok Rada mogła podjąć

taką samą decyzję. 

Do punktu 10.

Sprawa zmiany Uchwały Nr XII/96/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r. w

sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok.

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

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

Skarbnik  Powiatu –  omówiła  projekt  uchwały w  w/w sprawie.  Następnie  powiedziała,  że  w

chwale tej zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczą : 

- zmiany wysokości dotacji i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody, 

- przeniesienia między paragrafami niektórych kwot dochodów i wydatków z powodu zmiany

przepisów o klasyfikacji budżetowej, 



- wprowadzenie  dochodów  i  częściowe  zaplanowanie  z  tego  wydatków  ze  sprzedaży

nieruchomości po gospodarstwie pomocniczym w Grubnie i Zespole Pałacowo – Parkowym.

- korekty planowanych dochodów przez tą zmianę wydatków z powodu zrezygnowania ze

składania wniosków do ZPORR- u w czasie do końca kwietnia,  z  uwagi na przesunięty

termin  określenia  zasad  do  składania  tych  wniosków  i  ubieganie  się  o  dofinansowanie

wydatków inwestycyjnych z 1% rezerwy subwencji oświatowej. 

- są przesunięcia w wydatkach między paragrafami na wnioski  kierowników i  dyrektorów

jednostek organizacyjnych. 

Wszystkie te zmiany spowodowały, że deficyt budżetu Powiatu nie występuje w obecnym czasie i

jest  nadwyżka budżetowa o czym mówi  załącznik  nr 3  do uchwały w wysokości  1.086.666 zł.

Wszystkie  pozostałe  załączniki  wynikają  ze  zmian  dokonanych  w  załączniku  nr  1  po  stronie

dochodów i załączników nr 2 po stronie wydatków. 

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

w w/w sprawie /załącznik nr 18 do protokołu/.  Następnie powiedział,  że Komisja  miała pewne

wątpliwości  w stosunku do niektórych rozdziałów między innymi kwoty 200.000 zł,  która była

przeznaczona na projekty inwestycyjne na drogi. W związku z tym, że Starosta przedstawił Komisji

już pewne propozycje, to Komisja sugerowała, że po zapoznaniu się z konkretnymi propozycjami

Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych  oraz  zapoznaniu  się  z  tym  tematem

poszczególnych Komisji, wtedy Komisja Budżetu i Finansów wróci do powyższej sprawy. 

Radny  p.  L.  Płocki –  powiedział,  że  nastąpiło  zwiększenie  o  kwotę  52  tys.  zł  w  pozycji

„ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych” a

w uzasadnieniu do uchwały nie wyjaśnia się tego zwiększenia. Następnie powiedział, że chciałby

poprosić  o  wyjaśnienie  tego  zwiększenia.  Druga  sprawa  jest  typowo  porządkowa,  chodzi  o

załącznik nr 7 mówiący o planach przychodów i wydatkach gospodarstw pomocniczych na 2004 na

pierwszej stronie jest wymienione gospodarstwo pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej i to

się zgadza ale na następnej stronie jest SOSzW oraz PPP w Chełmnie a to nie są gospodarstwa

pomocnicze. 

Skarbnik  Powiatu –  powiedziała,  że  52  tys.  zł  na  ubezpieczenia  zdrowotne  jest  to  częściowe

wprowadzenie dotacji  po stronie wydatków, którą Powiat otrzymał od wojewody i uzupełnienie

tych  środków  z  wcześniejszego  zadania,  gdzie  są  wydatki  na  ubezpieczenia  zdrowotne  dla

bezrobotnych do prawa bez zasiłku. Oba te zadania są finansowane przez Wojewodę i są zadaniami

z  zakresu  administracji  rządowej,  które  Powiat  Chełmiński  wykonuje  i  w  pierwszej  uchwale

budżetowej było to w jednej kwocie po stronie wydatków a teraz z uwagi na to, że dwie różne

jednostki dysponują tymi środkami zostało to rozdzielone. Jeżeli chodzi o załącznik nr 7 to pomyłka

wynika z błędnego spięcia materiałów. 



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

pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/115/04

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r. w

sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok.. /załącznik nr 19 do protokołu/.

Do punktu 11.

Sprawa  upoważnienia  dla  Zarządu  Powiatu  do  ustalania  wysokości  cen  i  opłat  za  usługi

komunalne. 

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

załącznik nr 20 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że Zarząd ma na uwadze usługi, o których już mówił w swoim

wcześniejszym wystąpieniu a mianowicie dostarczanie wody, wywóz nieczystości, ciepła i ciepłej

wody,  które  realizowane  są  na  tym osiedlu  w Grubnie.  Jak  wynika  z  przepisów  należy to  do

kompetencji Rady Powiatu, natomiast jest również delegacja mówiąca o tym, iż rada powiatu może

upoważnić Zarząd do działania w swoim imieniu w tym zakresie. Jak powiedział Zarząd proponuje

tą uchwałę po to aby usprawnić proces decyzyjny i aby ceny za te usługi mogły być uchwalane

uchwałami Zarządu. 

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

głosowanie projekt uchwały w druku nr 5. 

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/116/04

w  sprawie  upoważnienia  dla  Zarządu  Powiatu  do  ustalania  wysokości  cen  i  opłat  za  usługi

komunalne /załącznik nr 21 do protokołu/.

Do punktu 12.

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 6 /

załącznik nr 22 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu. 



Starosta Chełmiński – powiedział, że z wiedzy jaką posiada Zarząd na temat analizy wniosków do

Funduszy  Unijnych  wynika,  iż  najlepiej  widziane  są  sytuacje,  w  których  zadania,  o  których

współfinansowanie  występuje  się  do  tych  funduszy  wynikały  ze  strategii  powiatu,  ponieważ

zmieniono w pewnym momencie nastawienie ZPORR w takim zakresie, że dopuszczono zadania

określone jako sale gimnastyczne przy szkołach. W związku z tym Zarząd chciałby zaproponować

zmianę nazwy zadania, które dotychczas w strategii rozwoju powiatu chełmińskiego było zapisane

jako  „sala  powiatowa”  na  „salę  przy  Zespole  Szkół”,  czyli  wprowadzenie  tej  samej  nazwy w

strategii jak nazwa zadania, które powiat chce realizować. 

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

głosowanie projekt uchwały w druku nr 6. 

Za przyjęcie uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/117/04

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 23 do protokołu/.

Do punktu 13.

Sprawa założenia Technikum Uzupełniającego w Chełmnie na podbudowie zasadniczej szkoły

zawodowej.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 7a /

załącznik nr 24 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że projekt ten wychodzi naprzeciw potrzebom reformy systemu

szkolnictwa  w  Polsce,  która  zakład,  iż  dla  absolwentów  szkół  zawodowych  na  podbudowie

gimnazjum szkołą właściwą do kontynuowania nauki jest technikum uzupełniające. Natomiast ta

zmiana, która jest pomiędzy drukiem nr 7 /załącznik nr 25 do protokołu/ a drukiem 7a, który radni

otrzymali na stolikach wynikła z tego, iż Kuratorium Oświaty, którego opinia była nieodzowną do

tego aby tą uchwałę podjąć sugerowało pełne dostosowanie przepisów ustawowych w brzmieniu

uchwały i stąd jest to rozszerzenie tej nazwy w § 1 w stosunku do druku nr 7. Istota uchwały się nie

zmienia, natomiast zmienia się zapis § 1, doprecyzowując to co ta szkoła sobą wnosi czyli mówiąc

również o tym czym się nauka w tej szkole kończyła. 

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

opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 26 do protokołu/.

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

głosowanie projekt uchwały w druku nr 6. 



Za przyjęcie uchwały głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/118/04

w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Chełmnie na podbudowie zasadniczej szkoły

zawodowej. /załącznik nr 27 do protokołu/.

Do punktu 14.

Sprawa  włączenia  Technikum  Uzupełniającego  w  Chełmnie  na  podbudowie  zasadniczej

szkoły zawodowej do Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie.

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

załącznik nr 28 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu

uchwały. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że utworzoną przed momentem szkołę włącza się do Zespołu

Szkół po to aby w tym Zespole mogła funkcjonować. Różnica pomiędzy drukiem 8 /załącznik nr 29

do protokołu/ a drukiem 8a jest podobna jak w przypadku pierwszym to znaczy § 1 jest określeniem

szkoły,  natomiast  w  tym  drugim  druku  podawana  jest  pełna  rozbudowana  nazwa  wraz  z

określeniem kompetencji i adresu szkoły. 

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

opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 30 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 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/119/03

w sprawie włączenia Technikum Uzupełniającego w Chełmnie na podbudowie zasadniczej szkoły

zawodowej  do  Zespołu  Szkół  nr  2  im.  Adama Mickiewicza  w Chełmnie  /  załącznik  nr  31  do

protokołu/.

Do punktu 15.

Sprawa założenia  Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Grubnie  na podbudowie

zasadniczej szkoły zawodowej



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

załącznik nr 32 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu

uchwały w w/w sprawie. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że różnica pomiędzy drukami jest taka sama jak w przypadku

poprzedniej szkoły w § 1, natomiast Zarząd chciałby wnieść autopoprawkę do załącznika do tej

uchwały a  mianowicie  do  statutu.  Następnie  zapoznał  radnych  ze  zmianą  /załącznik  nr  33  do

protokołu/.

Radny  p.  L.  Płocki –  w  uzasadnieniu  jest  napisane,  że  w  roku  szkolnym  2004/2005  takich

absolwentów, chodzi o absolwentów chcących uczyć się w tym Liceum będzie niewielu. Większa

liczba  chętnych do  tych  typów szkół  spodziewana  jest  dopiero  w roku  2005/2006.  Zapytał  co

oznacza to słowo niewielu. 

Starosta Chełmiński – to stwierdzenie dotyczy absolwentów Zespołu Szkół w Grubnie. W roku

bieżącym jest ich raptem kilkunastu i Zarząd zakłada, że klasy mają mieć minimum 30 osób i stąd

jest  ta  uwaga,  że  absolwentów  Zespołu  Szkół  CKP  w  Grubnie,  którzy  do  tej  szkoły  mogliby

uczęszczać jest niewielu, to nie wyklucza jednak tego, że absolwenci innych szkół zawodowych z

terenu powiatu będą mogli do tej szkoły w roku bieżącym uczęszczać. 

Radny p. T. Derebecki – zapytał czy te zapisy w § 31 proponowane istnieją też w innych statutach

pozostałych  szkół  czy  to  jest  coś  nowego.  Powiedział,  że  głośno  było  w  ostatnich  czasach  o

zjawisku  dręczenia  nauczycieli.  Zapytał  czy  statuty  szkół  powiatu  chełmińskiego  przewidują

sankcje za tego typu zachowania ucznia. 

Radca prawny p. T. Sobiecki – powiedział, że poprzedni statut, który wcześniej został przyjęty to

te zapisy ma. Następnie dodał, że te nowotworzone szkoły zostaną wchłonięte w skład Zespołu

Szkół i wtedy będzie obowiązywał statut Zespołu Szkół, który zostanie dostosowany przez Radę

Pedagogiczną.  Rada  musi  nadać ten  pierwszy statut.  Powiedział  także,  że  jednym z  wymogów

ustawy o systemie oświaty jest wskazanie w statucie uprawnień , kar i obowiązków dotyczących

ucznia i przypadków, w których można go skreślić z listy uczniów. W tym statucie, który teraz był

dostosowywany wprowadzono bardzo podobne zapisy jak w statucie wcześniej tworzonej szkoły.

W następnym statucie będzie to samo trzeba wpisać . Był tylko taki zapis, z którego wynikało, że za

nieprzestrzeganie przez ucznia statutu szkoły będzie on usunięty. Zarząd uznał to sformułowanie za

zbyt szerokie i uszczegółowiono to. Natomiast w statutach Zespołu Szkół takie zapisy istnieją. 

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

opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 34 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 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/120/04 w

sprawie  założenia  Uzupełniającego  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Grubnie  na  podbudowie

zasadniczej szkoły zawodowej /załącznik nr 35 do protokołu/.

Do punktu 16.

Sprawa włączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Grubnie na podbudowie

zasadniczej  szkoły  zawodowej  do  Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia  Praktycznego  im.

Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.

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

/załącznik nr  36 do protokołu/.  Następnie  poprosił  Starostę  Chełmińskiego o wprowadzenie do

tematu. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że utworzoną przed momentem szkołę włącza się do Zespołu

Szkół. Różnice pomiędzy drukami polegają na doprecyzowaniu szkoły w § 1. 

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

opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 37 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 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/121/04

w  sprawie  włącznie  Uzupełniającego  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Grubnie  na  podbudowie

zasadniczej szkoły zawodowej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego

Łyskowskiego w Grubnie. /załącznik nr 38 do protokołu/.

Do punktu 17.

Sprawa  przekształcenia  publicznego  3  –  letniego  Technikum  Rolniczego  na  podbudowie

zasadniczej  szkoły  zawodowej  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia

Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie. 

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

/załącznik nr 39 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu. 



Starosta  Chełmiński –  powiedział,  że  różnice  pomiędzy  drukami  polegają  także  na

doprecyzowaniu typu tej szkoły. Również przy tej uchwale Zarząd wnosi o zmianę do statutu w/w

szkoły na zapisy zawarte w załączniku nr 33. 

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

opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 40 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 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/122/04

w  sprawie  przekształcenia  publicznego  3  –  letniego  Technikum  Rolniczego  na  podbudowie

zasadniczej  szkoły  zawodowej  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia

Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie /załącznik nr 41 do protokołu/.

Do punktu 18.

Sprawa  przyjęcia  Stanowiska  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  w  sprawie  wypowiedzenia

kontraktu na świadczenia zdrowotne przez SP ZOZ w3 2004 r.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przedstawił stanowisko w w/w sprawie /załącznik nr

42 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że stanowisko to jest wywołane przez uchwałę Zgromadzenie

Ogólnego  Związku  Powiatów  Polskich.  Następnie  odczytał  treść  stanowiska.  Powiedział  także

odbył  się  Konwent  Powiatów  Województwa  Kujawsko  –  Pomorskiego  i  na  tym  posiedzeniu

rozważano sposób realizacji tego postanowienia Zgromadzenia Ogólnego ZPP i utworzona została

grupa robocza składająca się z kilku starostów, do opracowania systemu wystąpienia z protestem

wypowiedzeniem.  Najnowsze  informacje  z  ZPP  to  jest  propozycja  Zarządu  ZPP  –  to  jeszcze

wcześniejsze  działanie  polegające  na  zorganizowaniu  manifestacji  w Warszawie,  która  miałaby

zwrócić na ten problem uwagę społeczną. Także to jest jeden z elementów tej szeroko zakrojonej

akcji. 

Radny p.  J.  Wojtaszewski – powiedział,  że rozumie protest  na tą sytuację, która dzieje się w

służbie zdrowia, jest to zdecydowanie zasadne. Następnie poprosił aby wyobrazić sobie sytuację, że

dzisiaj  Rada  przyjmie  stanowisko,  Dyrektor  ZOZ – u na  podstawie  tego stanowiska faktycznie

wypowiada kontrakt i co dalej. Skąd finanse na działanie Szpitala, może ZPP to ustalił. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że jest to swoista manifestacja. Jak powiedział wielu z ludzi nie

trzeba przekonywać do tego, ze jest to niezdrowa sytuacja. Kontrakty nie były negocjowane tylko



były podyktowane Dyrektorom. Między innymi kontrakt podpisany przez ZOZ w Chełmnie został

zakończony  protokołem  rozbieżności.  Podpisano  go  ponieważ  muszą  być  jakieś  źródła

finansowania, choć byłyby one ułomne, natomiast sytuacja ta, gdzie po raz kolejny obniża się kwoty

przeznaczone na realizację zadań w opiece zdrowotnej jest nie do przyjęcia. W tej chwili Szpitale w

większości  generują  długi.  Ustawa o ZOZ – ach mówi wyraźnie kto będzie  konsumentem tych

długów. W przypadku upadku ZOZ – u to są zobowiązania organu założycielskiego, którym jest

powiat. Jak powiedział chce się tego uniknąć i stąd być może desperackie kroki. Dyskusja na temat

tego,  że  jest  źle  trwa  już  kilka  lat.  Tego roku jak  uznano  w większości  powiatów nie  da  się

przetrwać  na  tych  zasadach,  które  są  i  stąd  to.  Wypowiedzenie  kontraktów po  przyjęciu  tego

stanowiska nie nastąpi z dnia na dzień. Jest planowany harmonogram tego wystąpienia i ono jest

planowane w drugiej połowie roku. ZPP chciałby jeszcze wykonać pewne ruchy sygnalizujące, czyli

między  innymi  ten  protest  w  Warszawie,  następnie  wypracowanie  takiego  sposobu,  który  nie

spowoduje tego, że nie będzie finansowania Szpitali, bo jak każde wypowiedzenie ma pewien okres

trwania. Musi być taki okres tego wypowiedzenia żeby był jeszcze czas na jakieś uzgodnienia w

tym czasie. Jak powiedział myśli, iż apel o podjęcie tego stanowiska zmierza do tego aby mocnym

głosem z Powiatu Chełmińskiego również powiedzieć tej sytuacji ”NIE”. 

Radny p. P. Piekarski – powiedział, że nie jest to uchwała obligująca Dyrektora ZOZ w Chełmnie

do wypowiedzenie kontraktu NFZ z dniem 30 czerwca, tylko tak jak Starosta wspominał są jeszcze

planowane pewne kroki, które mają zwrócić uwagę na tragiczną sytuację szpitali w Polsce i zanosi

się na to, jeżeli to będzie trwało nadal, że w lipcu lub sierpniu skończą się szpitalom pieniądze na

leczenie ludzi. To jest stanowisko, że nawet samorządy są gotowe do podjęcia drastycznych kroków

kiedy wszelkie inne próby zwrócenia uwagi na tą sytuację się nie powiodą. 

Radny p. K. Poliwko – zapytał jakiej wielkości są te zadłużenia NFZ wobec Szpitala w Chełmnie. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że trudno mówić o zadłużeniu NFZ w stosunku do Szpitala w

Chełmnie,  chyba, że w jednym aspekcie to  jest  roszczenia  o ustawy 203 i  110, czyli  realizacji

podwyżek, które ustawami zostały wprowadzone do realizacji. Z tego tytuły roszczenie Szpitala w

Chełmnie w stosunku do NFZ jest oszacowane na około 2.5 mln zł. Jeżeli ono będzie uznane przez

sąd to wtedy stanie się długiem NFZ, natomiast niedoszacowanie kontraktu na ten rok powoduje to,

że każdy miesiąc przynosi określone straty. W tej chwili ze sprawozdań wynika, że jest to około

100.000 zł miesięcznie. 

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

głosowanie w/w stanowisko. 

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych  przy  1  głosie  przeciwnym  i  2  głosach

wstrzymujących. 



Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów przyjęła w/w stanowisko. 

Do punktu 19.

Wolne wnioski. 

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

realizacji następnego punktu.

Do punktu 20.

Zakończenie. 

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

XIII sesję Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


