
PROTOKÓŁ NR XVI / 2004 

z XVI Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 29 września 2004 r. 

Sesja odbyła się w dniu 29 września 2004 r.

w pomieszczeniach Starostwa

i trwała od godziny 1500 do godziny 1730

Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych

na sesji było 14 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. Wręczenie  certyfikatu  otrzymania  stypendium  za  wybitne  osiągnięcia  w  różnych  sferach

działalności  edukacyjnej  dla  szczególnie  uzdolnionych  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych

 i studentów.

4. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu.

5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.

6. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.

7. Sprawa uchwalenia „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla powiatu

chełmińskiego na lata 2004 – 2013”.

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

Powiatu.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Informacja Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2004 roku. 

11. 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.

12. Sprawa  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  zbycie  na  rzecz  Gminy  Stolno  nieruchomości

zabudowanej  hydrofornią  oraz  całej  sieci  wodociągowej,  położonych  na  terenie  miejscowości

Grubno, stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego. 

13. Sprawa wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Grubnie .



14. Sprawa  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  w  Chełmnie  do  przekazania  ZOZ  w  Chełmnie

w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu. 

15. 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. 

16. Sprawa przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na

wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  umożliwiających

uzyskanie świadectwa dojrzałości/matury prowadzonych i dotowanych przez Powiat Chełmiński na

rok szkolny 2004/2005. 

17. Sprawa przyjęcia Regulaminu przyznawania i  przekazywania stypendiów na wyrównywanie

szans edukacyjnych studentów, rok akademicki 2004/2005. 

18. Sprawa odwołania  radnego Tadeusza  Derebeckiego ze  składu  osobowego Komisji  Budżetu

i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego. 

19. Sprawa odwołania Przewodniczącego Komisji  Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady

Powiatu Chełmińskiego. 

20. Sprawa odwołania  radnego Tadeusza  Derebeckiego ze składu osobowego Komisji  Ochrony

Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego. 

21. Sprawa uzupełnienia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady

Powiatu Chełmińskiego. 

22. Sprawa powołania  Przewodniczącego Komisji  Ochrony Zdrowia  i  Pomocy Społecznej  rady

Powiatu Chełmińskiego. 

23. Sprawa wygaśnięcia mandatu radnego. 

24. Wolne wnioski.

25. Zakończenie.

Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  dokonał  otwarcia  XVI  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  14,  wobec  czego  liczba  radnych  jest  wystarczająca  do  podejmowania

prawomocnych uchwał. 

Do punktu 3.

Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu.

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

radnym dostarczony. Poinformował, że chciałby wprowadzić 2 autopoprawki :

– zamienić kolejnością punkty 3 i 4,

– w pkt 13 należy wpisać po „referuje : Wicestarosta” dopisać „opinia Komisji Budżetu

i Finansów”.

Następnie  zapytał  czy ktoś  z  zebranych chciałby dokonać zmian  w zaproponowanym porządku

obrad. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że w związku z brakiem dyskutantów porządek obrad XVI sesji

wraz ze zmianami został przyjęty przez Radę Powiatu. 

Do punktu 4.

Wręczenie  certyfikatu  otrzymania  stypendium  za  wybitne  osiągnięcia  w  różnych  sferach

działalności  edukacyjnej  dla  szczególnie  uzdolnionych  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych

i studentów. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Chełmińskiego chciałby

wraz z Przewodniczącym Rady wręczyć certyfikaty tym, którzy poprzez swoją pracę i zdolności

zasługują na to aby być wyróżnionymi. Następnie zostały wręczone certyfikaty upoważniające do

odbioru stypendium następującym osobom : 

– Michałowi Zasada,

– Magdalenie Oleksy, 

– Krzysztofowi Oleksy, 

– Ewelinie Mazur, 

– Żanecie Dera, 

– Toamszowi Troszczyńskiemu,

– Bartoszowi Wiśniewskiemu.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – pogratulował wszystkim wyróżnionym.



Do punktu 5.

Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.

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

z XIV sesji został wyłożony na 7 dni przed sesją i nikt z radnych nie wniósł uwag. W związku z tym

uważa protokół za przyjęty. 

Do punktu 6.

Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.

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

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 7.

Sprawa  uchwalenia  „Programu  ochrony  środowiska  z  planem  gospodarki  odpadami  dla

powiatu chełmińskiego na lata 2004 – 2013”.

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

/załącznik  nr  3  do  protokołu/.  Następnie  powitał  Pan  Lecha  Margela  i  Marcina  Łabińskiego

przedstawicieli  Firmy  Eko  –  Efekt,  która  w/w  materiały  przygotowała.  Poprosił  Starostę

Chełmińskiego o wprowadzenie do tematu. 

Starosta Chełmiński – omówił projekt uchwały i dodał, że zasadniczą część tej uchwały stanowi

„Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla powiatu chełmińskiego na lata

2004 – 2013”. 

Pan Lech Margel – przedstawił „Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla

powiatu chełmińskiego na lata 2004 – 2013”. 

o godz. 15:30 salę obrad opuścił radny p. D. Danielewicz 

Radny p. L. Płocki – powiedział,  że jest to program długofalowy i zapytał jakie są gwarancje

i jakie muszą być spełnione warunki aby ten program był przydatny w 2013 roku.

Pan  Lech  Margel –  powiedział,  że  jest  takie  uwarunkowanie,  że  co  4  lata  ten  plan  będzie

aktualizowany i dostosowywany do potrzeb i możliwości. 

Radny p. Z. Gamański – powiedział, że ma pytanie dotyczące utylizacji odpadów SP ZOZ i dodał,

że ma pewne wątpliwości dotyczące nie celowości ale kosztów. Zapytał czy jeżeli chodzi o koszty

to  jest  zasadne  tworzenie  na  terenie  małego  powiatowego  szpitala  spalarnię,  czy  nie  można

korzystać z tej usługi poza szpitalem i czy było to konsultowane z Dyrektorem Szpitala. 



Pan Lech Margel – powiedział, że było to konsultowane i dodał, że jeżeli będą takie tendencje

żeby to spalać nie na terenie powiatu to zapewne pójdzie się w takim kierunku. 

Radny p. Z. Gamański – powiedział, że jest mowa o budowie zbiornicy padliny a nic nie jest

powiedziane jak ma się to odbywać do czasu budowy tej zbiornicy bo to jest problem nie tylko dla

rolników ale i w mieście co z tymi padłymi zwierzętami robić.

Pan Lech Margel – powiedział, że wie, ze jest to problem i dlatego nie proponowano konkretnego

rozwiązania ale wiadomo, że docelowo na pewno będzie trzeba taką zbiornicę zbudować. 

Radny p. T. Derebecki – powiedział,  że każde z zadań jest  oszacowane kosztowo ale brakuje

podsumowania tych kosztów i zapytał czy Firma dysponuje czymś takim. 

Pan  Lech  Margel –  powiedział,  że  oszacowano  każde  zadanie  ale  nie  wspominano  także

o źródłach finansowania, ponieważ jak powiedział mówca zdaje sobie sprawę , że na pewne zadania

ani powiatu ani gmin nie stać. 

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

glosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVI/138/04

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla powiatu

chełmińskiego na lata 2004 – 2013” /załącznik nr 4 do protokołu/.

Przewodniczący obrad ogłosił 10 min przerwę od godziny 15:40 – 15:50.

Do punktu 8.

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 XIV i XV sesji to Zarząd

Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz uchwały: 

– XIV/123/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego –

przekazana została do Urzędu Miasta w Chełmnie oraz do wszystkich urzędów gmin

powiatu chełmińskiego,

– XIV/124/04 w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania

z  opłaty  za  pobyt  dziecka  lub  osoby  pełnoletniej  w  rodzinie  zastępczej  –  została

przekazana Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie,



– XIV/125/04 w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania

z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

– została przekazana Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie,

– XIV/126/04 w sprawie  wysokości  stawek opłat  za  zajęcie  pasa drogowego – została

przekazana  do  opublikowania  w  Kujawsko-Pomorskim  Dzienniku  Urzędowym  oraz

przekazana została do Powiatowego Zarządu Dróg,

– XIV/127/04  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  planu  finansowego  państwowego

funduszu  celowego  –  Powiatowego  Funduszu  Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym

i Kartograficznym na rok 2005 – została przekazana do Wydziału Geodezji, Kartografii

i Gospodarki Nieruchomościami,

– XIV/128/04 zmieniająca  Uchwałę  Nr  XII/96/04  Rady Powiatu  Chełmińskiego z  dnia

3 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2004 r. –

przekazana została Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz zainteresowanym stronom,

– XIV/129/04  w  sprawie  uchwalenia  “Programu  współpracy  powiatu  chełmińskiego

z organizacjami pozarządowymi w roku 2004” - została przekazana Wydziałom: Spraw

Społecznych i Finansowemu,

– XIV/130/04  w  sprawie  szczegółowych  zasad  i  trybu  umarzania,  odraczania  lub

rozkładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych, do których

nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  –  Ordynacja  podatkowa  –  została  przekazana

Wydziałom: Spraw Społecznych i Finansowemu.

– XV/131/04  zmieniająca  Uchwałę  Nr  XII/96/04  Rady Powiatu  Chełmińskiego  z  dnia

3 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2004 r. –

przekazana została Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz zainteresowanym stronom,

– XV/132/04 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Chełmińskiego – otrzymał Wydział

Organizacyjny - Kadry, 

– XV/133/04 w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Chełmińskiego -otrzymał Wydział

Organizacyjny - Kadry, 

– XV/134/04 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Chełmińskiego –otrzymał Wydział

Organizacyjny – Kadry,

– XV/135/04 w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Chełmińskiego - otrzymał Wydział

Organizacyjny – Kadry,

– XV/136/04  w  sprawie  wyrażenia  opinii  na  temat  przekształcenia  Szpitala

Specjalistycznego im. dra W. Biegańskiego w Grudziądzu, polegającego na ograniczeniu

jego  działalności  –  została  przesłana  do  Urzędu  Miasta  Grudziądza  oraz  otrzymał

Wydziałi Spraw Społecznych,



– XV/137/04  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 -

została przekazana Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.

Zarząd Powiatu w Chełmnie w okresie pomiędzy sesjami spotkał się na 13 posiedzeniach i podjął

17 uchwał w tym:

1. 6 uchwał o powołaniu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans

na  stopień  nauczyciela  mianowanego  dla  nauczycieli  placówek  prowadzonych  przez

powiat chełmiński.

2. zmieniająca Uchwałę Nr XII/96/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004

roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2004 rok,

3. powołania Komisji Stypendialnej,

4. powierzenia  stanowiska  dyrektora  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  Chełmnie

Pani Iwonie Janiak,

5. zmiany Uchwały Nr  77/2004  Zarządu  Powiatu  w  Chełmnie  z  dnia  25  marca  2004  r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na

2004 rok,

6. zatwierdzenia  Regulaminu  Powiatowego  Konkursu  Plastycznego  “Ochrona  gatunkowa

roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, realizowanego w ramach PFOŚiGW, 

7. powołania  Komisji  Konkursowej  w celu  wyłonienia  laureatów Powiatowego Konkursu

Plastycznego “Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem”,

8. zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Stolno nieruchomości gruntowych stanowiącej

własność powiatu chełmińskiego,

9. określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2005 r.

10. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Chełmnie,

11. zmiany Uchwały Nr 33/2001 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 22 sierpnia 2001 r.

Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad

przyznawania nagród organu prowadzącego dla nauczycieli oraz trybu składania wniosków

o przyznanie tych nagród, 

12. zmiany  Uchwały  Nr  75/04  Zarządu  Powiatu  w  Chełmnie  z  dnia  15  marca  2004  r.

w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli.

Zarząd Powiatu przygotował 15 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie, z czego7 projektów

zostało już przyjętych na sesji w miesiącu czerwcu i licu a kolejne 8 będzie przedmiotem obrad

dzisiejszej sesji zatem zostaną omówione w dalszej części sesji. 

Ponadto Zarząd Powiatu:



– zatwierdził korektę do planu do chodów i wydatków SP ZOZ w Chełmnie na rok 2004,

– podpisano  porozumienie  z  SP  ZOZ  w  sprawie  dofinansowania  kosztów  utylizacji

odpadów medycznych, 

– ponadto  zajmowano  się  audytem  SP  ZOZ.  Zatwierdzony  został  w  całości  program

przedstawiony  przez  Dyrektora  SP  ZOZ  w  Chełmnie  opracowany  w  oparciu

o wspomniany wyżej audyt. Ustalono także zasady kontroli wdrożenia tego programu,

polegający  na  tym,  że  Dyrektor  SP  ZOZ co  miesiąc  będzie  zdawał  relację,  Zarząd

natomiast będzie o tym informował Radę Powiatu,

– w  związku  z  interpelacją  radnego  Zenona  Urbaniaka  zgłoszoną  na  XIV sesji  Rady

Powiatu w dniu 16.06.2004 r., wystąpił z pismem do Kujawsko-Pomorskiego Zarządu

Melioracji  i  Urządzń  Wodnych  w  sprawie  podjęcia  działań  w  kierunku  udrożnienia

kanałów na terenie Wielkiej Niziny Chełmińskiej,

– zaopiniował pozytywnie programy ochrony środowiska oraz plany gospodarki odpadami

dla gmin powiatu chełmińskiego, 

– zlecono  Zakładowi  Inżynierii  Środowiska  z  Inowrocławia  opracowanie  audytu

energetycznego  budynku  szkoły  i  internatu  Zespołu  Szkół  CKP  w  Grubnie  wraz

z projektem modernizacji instalacji co, docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkoły

oraz kosztorysów ślepych i inwestorskich,

– zatwierdził  organizacje roku szkolnego 2004/2005: Zespołu Szkół Ogólnokształcących

nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół

CKP w Grubnie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Domu Dziecka,

– zatwierdził Harmonogram czynności związanych z powołaniem nowej Powiatowej Rady

Zatrudnienia  w  Chełmnie  na  okres  od  września  2004  r.  do  sierpnia  2008  r.  Wraz

z przykładowym wyliczeniem podmiotów do zgłoszenia kandydatów,

– postanowił  ograniczyć  zakres  remontów  w  placówkach  oświatowych.  Zrezygnowano

w  tym  roku  z  wymiany  dachu  na  budynku  SOSzW  zalecając  wyłącznie  naprawy

zachowawcze. Przeprowadzone zostały już przetargi i w 2 przypadkach są one skuteczne,

natomiast  w  1  nie.  Rozstrzygnięty został  przetarg  na  dostarczenie  okien  i  urządzeń

grzewczych do sali gimnastycznej przy ZS nr 1 w Chełmnie i w połowie miesiąca będą

one dostarczone i wymienione. Został także rozstrzygnięty przetarg na wymianę okien

w ZS CKP w Grubnie i  wykonawca zobowiązał  się zatrudnić bezrobotnych z  terenu

powiatu  chełmińskiego.  Natomiast  dotychczas  bezskuteczne  są  przetargi  na  wymianę

okien  w  szkole  SOSzW  ze  względu  na  to,  że  wojewódzki  konserwator  zabytków

zadecydował,  że  mają  tam  być  okna  drewniane.  Kwota  jaka  była  przeznaczona

obejmowała okna plastikowe a cena okien drewnianych jest nieco wyższa i przetarg ten



nie został zrealizowany i rozważana jest możliwość przeprowadzenie trzeciego przetargu

i Zarząd ma nadzieję, że będzie on skuteczny. 

– Odbyły  się  już  skuteczne  przetargi  na  dwa  samochody,  na  które  powiat  dostał

dofinansowanie  z  PFRON–  u.  Są  to  samochody  9  –  osobowe  przystosowane  do

przewozu osób niepełnosprawnych. 

– Przeprowadzono wizję lokalną budynku ZS CKP w Grubnie. Wynik tej wizyty znajdzie

się w propozycjach do budżetu jako, że Zarząd chciałby aby pewne remontowe czynności

zostały podjęte. Na drugim piętrze byłaby do wymiany podłoga. 

– omówił  projekt  Powiatowej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych

i  postanowił  przekazać  w/w projekt  do  zaopiniowania  wójtom  gmin  i  burmistrzowi

miasta.

Do punktu 9

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. Z. Piechota – zapytał czy nie można było wcześniej przeprowadzić tych przetargów na

wymianę okien w szkołach.

Starosta Chełmiński – powiedział, że decyzję o przyznaniu pieniędzy uzyskano dopiero w sierpniu

odbyły  się  procedury  przetargowe,  które  trwają  trochę  w  czasie  a  bez  pieniędzy  nie  można

uruchomić  procedury jako,  ze w tej  chwili  ustawa o zamówieniach publicznych mówi,  że przy

otwarciu trzeba podać kwotę jaką się ma przeznaczoną na dane zadanie. 

Radny  p.  K.  Poliwko –  powiedział,  że  jeżeli  konserwator  zabytków  nie  wyraża  zgody  na

zainstalowanie  okien  plastikowych to  czy powiat  wystąpił  o  dofinansowanie  tych  drewnianych

okien. 

Wicestarosta Chełmiński – powiedział,  że  konserwator  zabytków nie  stosuje  takich sposobów

finansowania takiego zadania. 

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

do realizacji następnego punktu. 

 

Do punktu 10.

Informacja Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2004 roku . 

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

Skarbnik Powiatu – omówiła Informację Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za

I półrocze 2004 roku /załącznik nr 5 do protokołu/.



Radny p. L. Płocki – powiedział, że nie było jeszcze tak dobrej sytuacji finansowej powiatu i, że

w wielu pozycjach pomimo zaplanowania nie wydatkowano środków lub wydatkowano je w niskim

procencie.  Następnie  zapytał  dlaczego  w  ZS  nr  2  Chełmnie  wykonano  wydatki  w  58%  skoro

w  innych  zespołach  wydatki  wykonano  na  poziomie  50%.  Pani  Dyrektor  z  PPP  w  Chełmnie

przedstawia w informacji, że brakuje jej środków w wysokości około 9 tys. zł. na wynagrodzenia,

zakup tuszy, energię itd. Następnie zapytał czy PPP ma zadłużenie czy źle te pieniądze zostały

zaplanowane. Jeżeli chodzi o internat w ZS w Grubnie to planowane wydatki na wynagrodzenia

oraz  pochodne  wykonane  są  w  61,39%  planu,  czy  to  czasami  nie  sugeruje,  że  środki  na

wynagrodzenia  są  niewystarczające.  W  części  opisowej  jest  zapisane,  że  kwota  9014  zł

przeznaczona  jest  na  wyżywienie  kucharek  i  zapytał  dlaczego  finansowane  jest  to  i  z  jakich

przepisów to wynika. 

Skarbnik Powiatu – powiedziała, że wykonanie wydatków w ZS nr 1 jest na poziomie 57% i to nie

jest jedyna szkoła, która ma takie wykonanie np. gimnazjum specjalne ma również na poziomie

56%.  Wydatki  zaplanowane  w  poszczególnych  szkołach  są  wg  rozdziałów  a  rozdział  jest

przypisany nie do zespołu szkół tylko do pewnej szkoły. W ramach Zespołu jest kilka różnych szkół

i  podział  planowanych wydatków jest  w zależności  od ilości  uczniów i  różnie się to  kształtuje

i  często  tak  bywa,  że  wykonanie  danych  wydatków  jest  różne.  Jest  to  obserwowane  przez

dyrektorów i  po  półroczu  przesuwają  środki  z  nadmiaru  z  jednej  szkoły do  drugiej  w ramach

zespołu. Jeżeli chodzi o PPP w Chełmnie, to wniosek Dyrektora nie ma do końca potwierdzenia

w  faktycznie  wykonanych  wydatkach,  dlatego  że  wydatki  na  wynagrodzenia  są  wykonane

w wysokości 46,6%, co wskazywałoby, że będą oszczędności. Od 1 września zmienił się Dyrektor

PPP w Chełmnie i nowa Pani Dyrektor nie do końca potwierdza wszystkie braki finansowe. Będzie

mogła się to tego ustosunkować po przeanalizowaniu budżetu. Jeżeli chodzi o internat w Grubnie to

rzeczywiście  wykonanie  jest  na  poziomie  62%  jeżeli  chodzi  o  wynagrodzenia  i  wyraźnie  to

wskazuje na brak środków finansowych, co zostało przeanalizowane po złożeniu informacji przez

Dyrekcję i została tam przeprowadzona kontrola. Zostały także zatwierdzone arkusze organizacyjne

szkół,  co  jest  podstawą do dokonania  korekt  na  wynagrodzeniach,  przeanalizować  występujące

braki.  Zmiany zostały dokonane,  co  będzie  miało  odzwierciedlenie  w  korekcie  budżetu.  Jeżeli

chodzi  o  kucharki,  to  są  to  przepisy  związane  z  obsługą  i  z  świadczeniami  na  rzecz  osób

obsługujących kuchnie. Jak powiedziała w tej chwili nie umie odpowiedzieć dokładnie jakie są to

przepisy. 

Radny p. G. Zalewski – powiedział, że te nadwykonania wynikają z tego, że rok jest kalendarzowy

a rok szkół wygląda zupełnie inaczej i to zwiększone wykonanie wynika najczęściej z tego, że do

półrocza oddziałów było np. 15 a od września jest ich 10 stąd też wydatki klasują się na innym

poziomie. Kucharki natomiast jak powiedział mówca mają prawo do posiłków profilaktycznych.



Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – stwierdził, że informacja została przez Radę Powiatu

przyjęta. 

Do punktu 11.

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 2

/załącznik nr 6 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o zreferowanie tematu. 

Skarbnik Powiatu – poprosiła o dokonanie autopoprawki w załączniku nr 4 na str.2 z 3 dział 801

rozdział 80130, gdzie mowa jest o wymianie posadzki w ZS CKP w Grubnie trzeba poprawić, że

wymiana odbędzie się  w klasach a nie  w trzech klasach jak było napisane oraz trzeba dopisać

Dyrektora jako inwestora tego zadania. W załączniku nr 4a na str 2 z 2 w tej samej szkole rodział

80130 § 4270 należy wykreślić „3” i podzielić rubryki od 6 – 15 na połowę . W rubryce 6 u góry

powinna zostać stolarka okienna a na dole dach i posadzka. W górnej części zamiast kwoty 294 tys

wpisać 240 tys zł. na dole 54 tys. zł W kolumnie nr 8 w obydwu częściach zero. W kolumnie nr 9

u góry 240 tys. zł. a na dole 54 tys. zł i to samo w kolumnie 10. W kolumnie nr 14 w górnej części

zostaje od lipca do listopada 2004 a w dolnej części należy dopisać październik – grudzień 2004.

Następnie powiedziała , że do projektu uchwały 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 została dołączona bardzo szczegółowa opisówka. 

Radny p. L. Płocki – zapytał kiedy będzie wykonana termoizolacja szkoły i remont elewacji, który

był planowany wcześniej i z czyich środków będzie to realizowane. 

Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że jest opracowywany audyt dla ZS CKP w Gruvnie i tam

będzie wskazane, co szczegółowo należy wykonać. W tym roku powiat otrzymał ograniczoną ilość

środków na inwestycje i postanowił wykonać prace najbardziej konieczne. W następnej kolejności

Zarząd  będzie  proponował  w  budżecie  na  2005  rok  właśnie  to  zadanie,  o  którym  mówił

przedmówca.  Jak  powiedział  mówca  Zarząd  będzie  starał  się  pozyskać  środki  zewnętrzne,

natomiast jeżeli nie uda się to będą przeznaczone środki własne. 

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

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

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 XVI/139/04

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 8 do protokołu/.

Do punktu 12.

Sprawa  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  zbycie  na  rzecz  Gminy  Stolno  nieruchomości

zabudowanej hydrofornią oraz całej sieci wodociągowej, położonych na terenie miejscowości

Grubno, stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego . 

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

/załącznik nr 9 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu. 

Wicestarosta Chełmiński – przedstawił projekt uchwały w /w sprawie. 

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

w w/w sprawie /załącznik nr 10 do protokołu/. 

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 XVI/140/04

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  zbycie  na  rzecz  Gminy  Stolno  nieruchomości

zabudowanej  hydrofornią  oraz  całej  sieci  wodociągowej,  położonych  na  terenie  miejscowości

Grubno, stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego. /załącznik nr 11 do protokołu/.

Do punktu 13.

Sprawa wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Grubnie.

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

/załącznik nr 12 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu. 

Wicestarosta Chełmiński – przedstawił 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 18 do protokołu/. 

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 XVI/141/04

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Grubnie. /załącznik

nr 13 do protokołu/.

Do punktu 14.

Sprawa  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  w  Chełmnie  do  przekazania  ZOZ  w  Chełmnie

w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu.

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

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

Wicestarosta Chełmiński – przedstawił 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 15 do protokołu/. 

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 XVI/142/04

w  sprawie  upoważnienia  Zarządu  Powiatu  w  Chełmnie  do  przekazania  ZOZ  w  Chełmnie

w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu . /załącznik nr 16 do

protokołu/.

Do punktu 15.

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 .

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 6

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

projektu uchwały. 

Kierownik PCPR w Chełmnie p. T. Syta– przedstawiła projekt uchwały w w/w sprawie. 

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 jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVI/143/04

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 18 do protokołu/.

Do punktu 16.

Sprawa przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem

na  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych

umożliwiających  uzyskanie  świadectwa  dojrzałości/matury  prowadzonych  i  dotowanych

przez Powiat Chełmiński na rok szkolny 2004/2005

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

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

projektu uchwały w w/w sprawie. 

Starosta Chełmiński – przedstawił  projekt  uchwały w w/w sprawie.  Powiedział,  że na Powiat

Chełmiński  przypada  na  stypendia  210.552,23  zł.  W  związku  z  tym  gdyby  zastosowano

maksymalną  kwotę  czyli  100  zł  na  stypendystę  to  takich  sytpendiów można  dać  210  a  jeżeli

Komisja  Stypendialna skorzysta ze swojego uprawnienia i  obniży tą  kwotę do tych stypendiów

będzie odpowiednio więcej. Każdy wydatek poniesiony przez stypendystę musi być potwierdzony

rachunkiem. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Rady Powiatu

Chełmińskiego p. K. Poliwko – odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 20 do protokołu/. 

Radny  p.  L.  Płocki –  zapytał  czy  te  210  stypendiów  dotyczy  tylko  uczniów,  czy  uczniów

i studentów. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że tylko uczniów. 

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

projekt uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVI/144/04

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na

wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  umożliwiających

uzyskanie świadectwa dojrzałości/matury prowadzonych i dotowanych przez Powiat Chełmiński na

rok szkolny 2004/2005 /załącznik nr 21 do protokołu/.



Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – ogłosił 10 min przerwę. 

Przerwa trwała 10 min od godz. 16:50 – 17:00.

Do punktu 17.

Sprawa przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie

szans edukacyjnych studentów, rok akademicki 2004/2005.

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

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

tematu. 

Starosta Chełmiński – przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie. Powiedział, że udział Powiatu

Chełmińskiego w tym stypendium na wynosić 34.472 zł. Stypendia ma szansę dostać 17 uczniów na

około 600 którzy się  zgłosili,  ponieważ kwota tego stypendium wynosi 200 zł,  bez możliwości

zmniejszenia. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Rady Powiatu

Chełmińskiego p. K. Poliwko – odczytał opinię w w/w sprawie /załącznik nr 23 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 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVI/145/04

w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  na  wyrównywanie

szans edukacyjnych studentów, rok akademicki 2004/2005 /załącznik nr 24 do protokołu/.

Do punktu 18.

Sprawa odwołania radnego Tadeusza Derebeckiego ze składu osobowego Komisji  Budżetu

i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego. 

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

/załącznik nr 25 do protokołu/. Następnie powiedział, że uchwała ta jest konsekwencją złożonej

przez p. T. Derebeckiego pisemnej rezygnacji. 

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

uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

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



Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVI/146/04

w  sprawie  odwołania  radnego  Tadeusza  Derebeckiego  ze  składu  osobowego  Komisji  Budżetu

i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 26 do protokołu/.

Do punktu 19.

Sprawa odwołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady

Powiatu Chełmińskiego. 

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

/załącznik nr 27 do protokołu/. Następnie powiedział, że uchwała ta jest konsekwencją złożonej

przez p. T. Derebeckiego pisemnej rezygnacji. 

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

uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVI/147/04

w sprawie  odwołania  Przewodniczącego Komisji  Ochrony Zdrowia  i  Pomocy Społecznej  Rady

Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 28 do protokołu/.

Do punktu 20.

Sprawa odwołania radnego Tadeusza Derebeckiego ze składu osobowego Komisji Ochrony

Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego. 

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

/załącznik nr 29 do protokołu/. Następnie powiedział, że uchwała ta jest konsekwencją złożonej

przez p. T. Derebeckiego pisemnej rezygnacji. 

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

uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVI/148/04

w  sprawie  odwołania  radnego  Tadeusza  Derebeckiego  ze  składu  osobowego  Komisji  Ochrony

Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 30 do protokołu/.



Do punktu 21.

Sprawa uzupełnienia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady

Powiatu Chełmińskiego. 

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

/załącznik nr 31 do protokołu/. Następnie powiedział, że proponuje projekt uchwały umożliwiający

uzupełnienie  składu  osobowego  w/w  Komisji  do  ilości  członków  innych  Komisji.  Następnie

zaproponował powołanie do składu tej Komisji radnego p. J. Wojtaszewskiego. Zapytał czy radny

wyraża na to zgodę. 

Radny p. J. Wojtaszewski – wyraził zgodę. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  powiedział,  ze  wybór  padł  na  tego  kandydata,

ponieważ dysponuje dużym doświadczeniem a temat zdrowia jest mu bardzo bliski. 

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

uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych  przy  braku  głosów  przeciwnych  i  1  głosie

wstrzymującym. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu większością przyjęła Uchwałę Nr XVI/149/04

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady

Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 32 do protokołu/.

Do punktu 22.

Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej rady

Powiatu Chełmińskiego. 

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

/załącznik  nr  33  do  protokołu/.  Następnie  zaproponował  w  imieniu  Komisji  Ochrony Zdrowia

i Pomocy Społecznej kandydaturę p. J. Wojtaszewskiego na Przewodniczącego tej Komisji. Zapytał

czy p. Wojtaszewski wyraża zgodę. 

Radny p. J. Wojtaszewski – wyraził zgodę. 

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

uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych  przy  braku  głosów  przeciwnych  i  1  głosie

wstrzymującym. 



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

XVI/150/04  w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji  Ochrony  Zdrowia  i  Pomocy

Społecznej rady Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 34 do protokołu/.

Radny p. J. Wojtaszewski – podziękował za wybór na to stanowisko. Powiedział, że za jego zgodą

jest dobro Szpitala. 

Do punktu 23.

Sprawa wygaśnięcia mandatu radnego. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 14

/załącznik nr 35 do protokołu/. Następnie powiedział, że ten projekt uchwały jest konsekwencją

pisemnej rezygnacji złożonej przez p. T. Derebeckiego. 

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

uchwały w w/w sprawie pod głosowanie.

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVI/151/04

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego /załącznik nr 36 do protokołu/.

Do punktu 24.

Wolne wnioski. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – odczytał pismo od Zarządu Powiatu Chełmińskiego

/załącznik nr 37 do protokołu/. 

Pan T.  Derebecki –  podziękował  wszystkim za  dotychczasową współpracę,  która  była  bardzo

dobra. Powiedział, że będzie służył wszystkim pomocą na nowym stanowisku. 

Następnie Starosta Chełmiński oraz Przewodniczący Rady w imieniu Zarządu oraz rady Powiatu

złożyli podziękowania Pani Beacie Cecerko za dotychczasową współpracę. 

Pani Beata Cecerko – podziękowała wszystkim za współpracę. 



Do punktu 24.

Zakończenie. 

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

XVI sesję Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


