
PROTOKÓŁ NR XV / 2004 

z XV Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 21 lipca 2004 r. 

Sesja odbyła się w dniu 21 lipca 2004 r.

w pomieszczeniach Starostwa

i trwała od godziny 16:00 do godziny 16:35

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 XIV sesji Rady Powiatu.

4. 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.

5. Sprawa odwołania skarbnika Powiatu Chełmińskiego.

6. Sprawa odwołania sekretarza Powiatu Chełmińskiego.

7. Sprawa powołania skarbnika Powiatu Chełmińskiego.

8. Sprawa powołania sekretarza Powiatu Chełmińskiego. 

9. Sprawa  wyrażenia  opinii  na  temat  przekształcenia  szpitala  Specjalistycznego  im.  dra

W. Biegańskiego w Grudziądzu, polegającego na ograniczeniu jego działalności. 

10. Sprawa zmiany Uchwały Nr XII/110/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r.

w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób

niepełnosprawnych  ,  na  realizację  których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

11.Zakończenie. 



Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

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

Chełmińskiego zwołanej  w trybie nadzwyczajnym na wniosek Zarządu Powiatu Chełmińskiego.

Następnie  przywitał  radnych  a  w  ich  i  swoim  imieniu  zaproszonych  gości  oraz  kierownictwo

Starostwa. 

Do punktu 2.

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  stwierdził  na  podstawie  listy  obecności,  że  na

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

prawomocnych uchwał. 

Do punktu 3.

Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Powiatu.

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

radnym dostarczony. Następnie powiedział, że wnioskodawca dzisiejszej sesji chciałby wprowadzić

autopoprawkę do zaproponowanego porządku obrad.

Starosta Chełmiński – powiedział, że są to zmiany, które powstały pomiędzy złożeniem wniosku

a dniem dzisiejszym. Jedna dotyczy zmiany uchwały budżetowej, która była dostarczona radnym,

a w której znalazły się dodatkowe elementy. Następna kwestia dotyczy porządku obrad i poprosił

radnych  aby w  punkcie  10  wprowadzić  sprawę  zmiany  uchwały  dotyczącej  podziału  środków

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  poddał  pod  głosowanie  Zarządu  Powiatu

Chełmińskiego. 

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

Przewodniczący obrad stwierdził,  że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła poprawki do porządku

obrad XV sesji, a więc porządek obrad został ustalony. 



Do punktu 4.

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 1

/załącznik nr 3 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o zreferowanie tematu. 

Skarbnik Powiatu – powiedziała, że pomiędzy dniem złożenia wniosku o zwołanie sesji a dniem

dzisiejszym spłynęły do powiatu pieniądze i w związku z tym, że Zarząd proponuje umieścić je

w budżecie, proponuje nowy projekt uchwały w w/w sprawie zawarty na druku nr 1a, który został

radnym rozłożony na stolikach. Następnie mówczyni omówiła projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

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

Radny p. K. Poliwko – powiedział, że jest błąd w § 2 pkt. 1 bo jest wpisane 39 mln zł zamiast

29 mln zł.

Skarbnik Powiatu – powiedziała, że faktycznie jest tam błąd ale w załączniku nr 1 do projektu

uchwały jest wpisana prawidłowo.

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

pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/131/04

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 5 do protokołu/.

Do punktu 5.

Sprawa odwołania Skarbnika Powiatu Chełmińskiego. 

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

/załącznik nr 6 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że z wnioskiem o odwołanie w dniu 30 czerwca br. wystąpiła

Pani  Beata  Cecerko.  Wystąpienie  to  dotyczy  odwołania  jej  ze  stanowiska  Skarbnika  Powiatu

Chełmińskiego i w związku z tym przedkłada do uchwalenia uchwałę w druku nr 2 mówiącą o tym

odwołaniu zaznaczając, że uchwała ta weszłaby w życie w dniu 30 września 2004 r. czyli tak jak

tryb  rozwiązania  umowy  o  pracę  z  zachowaniem  trzymiesięcznego  okresu  wypowiedzenia.

Następnie  dodał,  że  pewnie  ważny dla  wszystkich  jest  motyw wnioskodawcy,  czyli  Skarbnika



Powiatu. Następnie powiedział, że były rozmowy z Panią Skarbnik i jako motyw w zasadzie jedyny

podaje względy osobiste oraz plany życiowe. 

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/132/04

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Chełmińskiego. /załącznik nr 7 do protokołu/. Następnie

podziękował  za  współpracę  i  powiedział,  że  będzie  jeszcze  okazja  aby w  inny sposób  złożyć

podziękowanie. 

Do punktu 6.

Sprawa odwołania Sekretarza Powiatu Chełmińskiego.

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

/załącznik nr 8 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu. 

Starosta Chełmiński -  powiedział,  że następne uchwały są  jak gdyby konsekwencją odwołania

Skarbnika Powiatu. Następnie przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. Również to odwołanie

weszłoby w życie w dniu 30 września 2004 roku. W zasadzie innych motywów nie ma jak to, że od

30 września nie byłoby Skarbnika. 

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/133/04

w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Chełmińskiego. /załącznik nr 24 do protokołu/.

Do punktu 7.

Sprawa powołania skarbnika Powiatu Chełmińskiego. 

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

/załącznik nr 8 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu. 

Starosta  Chełmiński -  powiedział,  że  chciałby  zaproponować  podjęcie  uchwały  w  sprawie

powołania Pani Janiny Siemiątkowskiej na stanowisko Skarbnika Powiatu Chełmińskiego z dniem

1  października  br.  Następnie  przedstawił  charakterystykę  kandydatki.  Powiedział,  że



w  administracji  Pani  Janina  Siemiątkowska  pracuje  od  1993  roku.  Pracowała  w  Wydziale

Finansowym  Rejonowego  Urzędu  Pracy  i  pracowała  tam  do  roku  1999  włącznie,  po  czym

w wyniku konkursu ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie na stanowisko kontrolera

nad działalnością jednostek budżetowych Powiatu Chełmińskiego stała się pracownikiem Starostwa

a konkretnie  Wydziału Finansowego,  gdzie  pełniła  tą  rolę  kontrolera  oraz  w czasie  kiedy Pani

Skarbnik była nieobecna Pani Siemiątkowska zastępowała ją na stanowisku Skarbnika. W związku

z  tym doświadczeniem zawodowym,  które  pozwoliło  jej  doskonale  poznać  wszystkie  jednostki

administracji powiatowej i to, że z wykształcenia jest ekonomistą jak powiedział mówca sądzi, że

jest dobrym kandydatem na stanowisko Skarbnika 

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/134/04

w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Chełmińskiego. /załącznik nr 9 do protokołu/.

Do punktu 8.

Sprawa powołania sekretarza Powiatu Chełmińskiego. 

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

/załącznik nr 10 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu. 

Starosta  Chełmiński -  powiedział,  że  proponuje  powołanie  pana  Tadeusza  Derebeckeigo  na

stanowisko  Sekretarza  Powiatu  Chełmińskiego.  Uchwała  wchodziłaby  w  życie  z  dniem

1  października  2004  r.  Następnie  dodał,  że  wszyscy  znają  Pana  Derebeckiego  z  pracy  w  tej

i poprzedniej kadencji i pewne jego cechy osobowe są wszystkim znane. Pan Derebecki od 1984 r.

czyli już przez 20 lat pracował w TP S.A. i pracował na stanowiskach kierowniczych, w tym od

1989  –  2002  r.  na  stanowisku  Dyrektora  Rejonu  Telekomunikacji  w  Chełmnie.  Później  po

przekształceniu TP S.A. pracował na stanowisku kierowniczym w Chełmnie, Grudziądzu o ostatnio

w Wydziale Wsparcia operacyjnego w Toruniu . Aktualnie jest Przewodniczącym Komisji Ochrony

Zdrowia i Pomocy Społecznej. Od grudnia 2001 do czerwca 2002 r. pracował w Zarządzie Powiatu

Chełmińskiego. Jest aktualnie również członkiem Rady Społecznej ZOZ w Chełmnie. Wszystkie te

elementy wpłynęły na to, że proponuje się Pana Tadeusza Derebeckiego na stanowisko Sekretarza

Powiatu Chełmińskiego. 

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.



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

wstrzymującym. 

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

XV/135/04  w  sprawie  powołania  sekretarza  Powiatu  Chełmińskiego.  /załącznik  nr  11  do

protokołu/.

Do punktu 9.

Sprawa  wyrażenia  opinii  na  temat  przekształcenia  szpitala  Specjalistycznego

im. dra W. Biegańskiego w Grudziądzu, polegającego na ograniczeniu jego działalności. 

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

/załącznik nr 14 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu. 

Starosta Chełmiński – przedstawił radnym projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

opinię do projektu uchwały w w/w sprawie./załącznik nr 15 do protokołu/.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/136/04

w  sprawie  wyrażenia  opinii  na  temat  przekształcenia  szpitala  Specjalistycznego

im. dra W. Biegańskiego w Grudziądzu, polegającego na ograniczeniu jego działalności. /załącznik

nr 16 do protokołu/.

Do punktu 10.

Sprawa zmiany Uchwały Nr XII/110/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r.

w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób

niepełnosprawnych,  na  realizację  których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

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

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

Starosta Chełmiński – przedstawił radnym projekt uchwały w w/w sprawie. Motywem do zmian

jest  to,  że na zadaniach, z których proponuje się zdjęcie środków nie pojawiły się prze ostatnie



miesiące  oferty  realizacyjne,  czyli  nie  znalazły  one  chętnych.  Dotyczy  to  zwrotu  kosztów

poniesionych przez pracodawcę, w związku z przystosowaniem nowo tworzonych lub istniejących

stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i tu proponuje się zdjęcie kwoty 13.000 zł oraz zwrot

kosztów  wynagrodzeń  i  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  tu  proponuje  się  zdjęcie  kwoty

7.884  zł.  Łącznie  te  kwoty  w  wysokości  20.884  zł  proponuje  się  przesunąć  do  zadania

„dofinansowanie  likwidacji  barier  architektonicznych  w  komunikowaniu  się  i  technicznych

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych”, a konkretnie chodzi o osoby

dorosłe. 

Radny p. K. Poliwko – powiedział,  że ma pytanie dotyczące tej  kwoty na likwidowanie barier

architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych i zapytał dlaczego nie ma kwoty w pozycji

dzieci i młodzież niepełnosprawna. Z tego co wie to są wnioski złożone do PCPR – u dotyczące

likwidacji takich barier, z samego Papowa są trzy takie wnioski a kwoty nie ma na to żadnej. Nawet

PCPR  informował  gminy  o  składaniu  wniosków  na  likwidację  barier  w  komunikowaniu  się

i technicznych. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że nic mu o tym nie wiadomo. 

Radny p. K. Poliwko – powiedział, że sam osobiście przywoził do PCPR – u takie wnioski. 

Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że jeżeli są wnioski to na następnej sesji będzie możliwość

przesunięcia środków. 

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

pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/137/04

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/110/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r.

w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób

niepełnosprawnych,  na  realizację  których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 15 do protokołu/.



Do punktu 11.

Zakończenie. 

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

XV sesję Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


