
PROTOKÓŁ NR XVIII / 2004 

z XVIII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 8 grudnia 2004 r. 
 

Sesja odbyła się w dniu 8 grudnia 2004 r.

w pomieszczeniach Starostwa

i trwała od godziny 1600 do godziny 1715

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 XVIII sesji Rady Powiatu.

4. Przyjęcie protokołu z XVII 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 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. 

8. 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.

9. Sprawa zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji

10.Wolne wnioski.

11. Zakończenie.



Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  obrad  p.  Z  Orzechowski –  dokonał  otwarcia  XVIII  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. P. Piekarski – 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. 

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

radnym dostarczony na stoliki i zawiera autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu dodatkowego

punktu  w  brzemieniu  „Sprawa  zabezpieczenia  wekslowego  oraz  oświadczenia  o  poddaniu  się

egzekucji”.  W  związku  z  brakiem  innych  zmian  podał  pod  głosowanie  porządek  obrad  wraz

z autopoprawką. 

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

Do punktu 4.

Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział,  że protokół był wyłożony do wglądu

w Biurze Rady Powiatu i w związku z brakiem uwag uważa go za przyjęty. 

Do punktu 5.

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

Powiatu. 

Przewodniczący obrad p. P. Piekarski – poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu. 



Starosta Chełmiński – powiedział, że jeżeli chodzi o uchwały Rady Powiatu to Zarząd Powiatu

przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Uchwała Nr:

– XVII/153/04  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej

w Chełmnie – została przekazana do Wydziału Spraw Społecznych i  Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Chełmnie

– XVII/154/04 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 stronom, których dotyczyła.

Zarząd Powiatu w Chełmnie w okresie  między sesjami spotkał  się  na 6 posiedzeniach i  podjął

6 uchwał w następujących sprawach:

1. przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie,

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

roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2004 rok,

4. określenia  projektu  zadań  priorytetowych  samorządu  powiatowego  do  realizacji  przez

organizacje pozarządowe w roku 2005,

5. nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminy Stolno nieruchomości zabudowanej hydrofornią oraz

całej sieci wodociągowej, położonych na terenie Grubna, stanowiących własność Powiatu

Chełmińskiego,

6. przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2005 rok,

7. odwołania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,

8. powołania Komisji  Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,

9. 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, zmienionej Uchwałą Nr 101/2004 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 29 lipca

2004 r.

10. powołania Komisji  Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień

nauczyciela mianowanego.

Zarząd  Powiatu  przygotował  2  projekty uchwał  Rady Powiatu  Chełmińskiego w następujących

sprawach:

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

roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2004 rok,



2. 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.

Ponadto Zarząd Powiatu:

– podpisał  aneks do umowy z Zespołem Opieki Zdrowotnej  w Chełmnie na udzielenie

pożyczki - przesuwając spłatę I raty pożyczki w wysokości 70.000 zł do dnia 30 listopada

2004 r., a II ratę w wysokości 130.000 zł do dnia 28 grudnia 2004 r. ,

– podpisał  aneks  do  porozumienia  z  Gminą  Unisław  w  sprawie  dofinansowania

modernizacji  drogi powiatowej  Unisław-Żygląd – aneks dotyczy przesunięcia terminu

zapłaty do dnia 24.12.2004 r. 

– w  związku  z  negatywną  odpowiedzią  Marszałka  Województwa  na  wniosek  powiatu

chełmińskiego  o  dofinansowanie  w ramach ZPORR budowy sali  gimnastycznej  przy

Zespole Szkół Nr 2 w Chełmnie postanowił ponownie wystąpić z wnioskiem na początku

2005 r.

– zatwierdził  propozycje do termomodernizacji budynku Zespołu Szkół CKP w Grubnie

i zlecił przygotowanie projektu dokumentacji.

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. L. Płocki – powiedział, że wszyscy interesują się losem ZOZ w Chełmnie i następnie

zapytał czy Zarząd dokonuje analizy harmonogramu restrukturyzacji tego Szpitala  oraz jaki jest

stopień realizacji tego harmonogramu na dzień dzisiejszy. 

Starosta  Chełmiński –  powiedział,  że  Zarząd  zobligował  Dyrektora  Szpitala  do  składania

comiesięcznych  sprawozdań  finansowych  z  realizacji  budżetu  Szpitala  oraz  informacji

z  przeprowadzonego  audytu  czyli  harmonogramu  restrukturyzacji.  Co  do  szczegółów

zaawansowania i liczb to odpowiedz będzie na piśmie. 



Do punktu. 7.

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

w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  oraz  społecznej  osób  na

realizację  których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych. 

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

w  druku  nr  1  /załącznik  nr  3  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Pana  Sylwestra  Glauberta

o wprowadzenie do tematu. 

Pan S. Galubert – zapoznał radnych z projektem uchwały w w/w sprawie. 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej p. J. Wojtaszewski – odczytał

opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 4 do protokołu/.

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

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 XVIII/156/04

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

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób na realizację

których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych

/załącznik nr 5 do protokołu/.

Do punktu 8.

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, która została dostarczona radnym na

stoliki w druku nr 2a /załącznik nr 7 do protokołu/. Następnie omówiła w/w autopoprawki oraz

projektu uchwały. 

Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu i  Finansów p.  J.  Wojtaszewski – odczytał  opinię  do

projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 8 do protokołu/. 

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.



Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVIII/157/04

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 9 do protokołu/.

Do punktu 9.

Sprawa zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 

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

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

Starosta  Chełmiński –  powiedział,  że  w  związku  z  realizacją  programu  stypendialnego  dla

uczniów i studentów przy podpisaniu umowy z beneficjentami wyniknęła sytuacja, że poproszono

Powiat  Chełmiński  o  zabezpieczenie  realizacji  tych programów w postaci  weksla  in  blanco na

kwotę pełną realizacji tego projektu oraz o oświadczeniu woli poddania się egzekucji i w związku

z tym powstała ta uchwała, która mówi o tym. 

Wiceprzewodniczący  Komisji  Budżetu i  Finansów p.  J.  Wojtaszewski – odczytał  opinię  do

projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 11 do protokołu/. 

Radny p. Z. Piechota – zapytał, kto poddaje się egzekucji. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że powiat.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  w związku  z  braniem 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 XVIII/158/04

w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.. /załącznik nr

12 do protokołu/.

Do punktu 10.

Wolne wnioski. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że w związku z obawami dotyczącymi

sprzedaży  Gospodarstwa  Rolnego  w  Grubnie  Komisja  Rolnictwa  i  Leśnictwa  odbyła  dwa

wyjazdowe posiedzenia do w/w Gospodarstwa. Celem było przeanalizowanie obecnej sytuacji tego



Gospodarstwa i czy zobowiązania złożone przez kupującego są realizowane. Następnie powiedział,

że cała Komisja była zaskoczona sytuacją. 

Pan Z. Piechota – zapytał ile kosztuje przynależność do Związku Powiatów Polskich oraz co to

daje powiatowi. 

Skarbnik Powiatu – powiedziała, że roczna składka wynosi około 5 tys. zł. 

Starosta  Chełmiński –  powiedział,  że  ZPP  jest  to  swoista  grupa  nacisku  i  mediator  w  tych

sprawach, gdzie z interesami samorządów jest do czynienia. Jest to nie tylko ZPP ale są też np.

Związek Miast Polskich czy też Związek Gmin Wiejskich. Część z nich a w tym i ZPP wchodzi

w skład Komisji Trójstronnej. ZPP prowadzi serwer, z którego korzysta również Powiat Chełmiński

i w związku z tym korzysta z kilku skrzynek pocztowych oraz z serwisu informacyjnego, gdzie

powiaty są na bieżąco informowane o stanie negocjacji i mogą w pewnym sensie brać udział w tych

negocjacjach z Rządem bądź Sejmem, gdyż informacje spływają na bieżąco.  Powiaty pytane są

także o opinie.

Radna  p.  M.  Jakubowska –  powiedziała,  że  chciałaby  uzyskać  informacje  jakie  było

zainteresowanie  ze  strony  studentów  oraz  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  jeżeli  chodzi

o stypendium i ile stypendiów zostało przyznane. 

Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że zainteresowanie było bardzo duże ale były ograniczone

środki. Powiat otrzymał 36.000 zł  na rok studencki,  co pozwoliło  na przyznanie 17 stypendiów

a wnioski złożyło 321 studentów, z tego 194 były pod względem formalnym poprawne a pozostałe

zostały odrzucone. Regulamin przyznawania stypendiów przyjęty przez Radę Powiatu wskazywał

jako kryterium najniższy dochód oraz pochodzenie wiejskie, tak więc stypendia otrzymały osoby

mieszkające  na  terenach  wiejskich.  Następnie  powiedział,  że  były  sytuacje,  gdzie  studiowały

w rodzinie 2 osoby i w takim przypadku stypendium otrzymała jedna osoba z takiej rodziny. 

Sekretarz Powiatu – powiedział, że jeżeli chodzi o stypendia uczniowskie to było 418 wniosków,

pozytywnie  zaopiniowanych  zostało  235  wniosków  z  tego  stypendium  otrzymało  212  osób

a 23 osoby tworzą listę rezerwową. Pozostałe wnioski odpadły z przyczyn formalnych. Kwota tego

stypendium to 100 zł. 

Radny p. G. Zalewski – powiedział, że Regulamin przyznawania stypendium tak do końca nie był

zależny od przyznających stypendium. Wymogi były takie, że stypendium musiało otrzymać więcej

dziewczyn niż  chłopców.  Są  to  wymogi  narzucone  przez  Unię  Europejską  i  tak  naprawdę  to

kryterium dochodowości  nie  do  końca  funkcjonowało,  ponieważ  wyszło  na  to,  że  dziewczyna

niejednokrotnie miała większy dochód i otrzymała stypendium, niż chłopak, który go nie otrzymał. 

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  powiedział,  że  poprosił  o  zabranie  głosu  Radny

Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego p. R. Trybuła. Następnie oddał głos w/w osobie. 



Pan R. Trybuła – powiedział, że chciałby ustosunkować się do sprawy hali sportowej przy ZS nr 2

w  Chełmnie,  na  którą  powiat  nie  otrzymał  środków  Unijnych.  Jak  powiedział  jest  członkiem

Komisji  Budżetu  Sejmiku  Województwa  i  w  tej  Komisji  jest  większość  członków  Zarządu

Województwa i podnosił tą sprawę hali sportowej w nadziei, że to coś pomoże ale nic z tego nie

wyszło.  Powiedział,  że  projekt  ten  został  sklasyfikowany na  10  miejscu  i  jest  to  zbyt  odległe

miejsce żeby liczyć na marcowy przydział środków, chyba że będą jasne procedury i rzeczywiście

podział będzie sprawiedliwy. Następnie powiedział, że ma propozycję aby zaprosić Radnych, którzy

kandydowali  do Województwa z  okręgu chełmińsko – toruńskiego a jest  ich 5,  w tym między

innymi Marszałek Achramowicz i pokazać im sytuację i może to da jakiś efekt. Dodał także, iż wie,

że co niektórzy posłowie zainteresowali się tą sprawą ale jak powiedział nie wierzy, że to może dać

jakiś efekt aczkolwiek chciałby aby tak było. Dlatego proponuje aby zaprosić radnych Sejmiku,

ponieważ jest to jedyne miasto w województwie tej wielkości, które nie ma sali. 

Radny p. D. Śliwiński – poprosił aby na którąś z kolejnych sesji zaprosić Inspektora Weterynarii,

ponieważ od 1 maja jesteśmy w Unii i niektóre zakłady muszą być dostosowane do wymogów Unii

i  jak  powiedział  nie  ukrywa, że  niektórzy przedsiębiorcy twierdzą,  że  Inspektor  nadinterpretuej

czasami przepisy zmuszając ich do konkretnych nakładów finansowych i może na sesji by radnym

to wszystko wytłumaczył i zadane zostały by mu pytania. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym otrzymał

stanowisko  Rady  gminy  w  Stolnie  dotyczące  zrzeczenia  się  własności  nieruchomości

w miejscowości Grubno przez Starostwo Powiatowe. Następnie powiedział, że jeżeli ktoś z radnych

chciałby zapoznać  się  z  w/w Stanowiskiem to  znajduje  się  ono w Biurze  Rady. Poinformował

o  terminie  następnej  sesji  oraz  złożył  radnym  oraz  wszystkim  zebranym  życzenia  z  okazji

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

Do punktu 11.

Zakończenie. 

Przewodniczący obrad p. P. Piekarski – w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął

XVIII sesję Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


