
PROTOKÓŁ NR XIX / 2004 

z XIX Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 29 grudnia 2004 r. 

Sesja odbyła się w dniu 29 grudnia 2004 r.

w pomieszczeniach Starostwa

i trwała od godziny 1500 do godziny 1615

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 XIX sesji Rady Powiatu.

4. Przyjęcie protokołu z XVIII 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 Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

8. 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. 

9. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok.

10. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego na

2004 rok.

11. Sprawa  przyjęcia  planu  pracy Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych  Rady

Powiatu Chełmińskiego na 2004 rok.

12. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji  Edukacji,  Kultury, Sportu i  Turystyki  Rady Powiatu

Chełmińskiego na 2004 rok.



13. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu

Chełmińskiego na 2004 rok.

14. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego na

2004 rok.

15. Sprawa zmiany Uchwały Nr XI/46/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 roku

w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chełmnie. 

16. Sprawa zmiany Uchwały Nr XIV/123/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004

roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego.

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

w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2004 r.

18. Sprawa ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2004. 

19. Sprawa przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok.

20. Sprawa  uchwalenia  „Programu  współpracy  powiatu  chełmińskiego  z  organizacjami

pozarządowymi w roku 2005”.

21. Wolne wnioski.

22. Zakończenie. 

Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  dokonał  otwarcia  XIX  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. 

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

dostarczony wraz z materiałami na sesję. W związku z brakiem uwag stwierdził, że porządek obrad

XIX sesji został przez Radę Powiatu przyjęty. 



Do punktu 4.

Przyjęcie protokołu z XVIII 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. 

o godz. 15:10 na salę obrad przybył Radny p. P. Madej 

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 Rady Powiatu to Zarząd Powiatu

przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Uchwała Nr:

– XVIII/156/04 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  –  została  przekazana  do  realizacji  do  Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie,

– XVIII/157/04 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.

– XVIII/158/04  w  sprawie  zabezpieczenia  wekslowego  oraz  oświadczenia  o  poddaniu  się

egzekucji – został wystawiony weksel In blanco oraz notarialnie zostało spisane oświadczenie

o  dobrowolnym  poddaniu  się  egzekucji  –  na  kwotę  252.774  zł,  co  stanowi  prawne

zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację projektów dot.

stypendium dla uczniów i studentów.

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

w następujących sprawach:

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

przyjęcia rocznego planu kontroli,

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. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu,



4. 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. oraz Uchwałą Nr 124/2004 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 1 grudnia 2004 r.,

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

roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2004 rok,

6. powołania Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.

Zarząd Powiatu przygotował 7 projektów 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,

3. przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,

4. zmiany Uchwały Nr XI/46/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 24 listopada 1999 roku

w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chełmnie,

5. zmiany Uchwały Nr XIV/123/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004 roku

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego,

6. ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2004,

7. uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi

w roku 2005”.

Ponadto Zarząd Powiatu:

– podpisał  aneks  do  porozumienia  z  Centrum Kształcenia  Ustawicznego  –  Pomorski  Ośrodek

Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu,

– na  podstawie  wniosku  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych Rady Powiatu

Chełmińskiego  postanowił  wystąpić  do  Inspekcji  Transportu  Drogowego  oraz  do  Policji

w sprawie przeprowadzenia kontroli drogowych na drogach powiatowych.,

– podpisał  protokół  odbioru programu ochrony środowiska z  planem gospodarki  odpadami dla

powiatu chełmińskiego,

– zapoznał się z opiniami i uwagami Komisji Rady Powiatu, a także omówił zmiany do projektu

budżetu powiatu na 2005 rok,



– podpisał umowy z Miastem Grudziądzem oraz z powiatem poznańskim w sprawie określenia

warunków  i  sposobu  przekazywania  środków  finansowych  przez  powiat  za  pobyt  dzieci

w placówce opiekuńczej,

– podpisał  umowę  z  Prowincją  Chełmińsko-Poznańską  Zgromadzenia  Sióstr  Miłosierdzia

Św. Wincentego a Paulo w Chełmnie w sprawie prowadzenia domu pomocy społecznej.

– dokonał sprzedaży 6 lokali mieszkalnych w budynku przy Gospodarstwie Pomocniczym.

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że w związku z powołaniem Kierownika Powiatowego

Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Chełmnie  chciałby  aby  Starosta  ustosunkował  się  do  wymogu

ustawowego, który odczyta i wyjaśnił Radzie Powiatu co się złożyło na to, że ten wymóg został

pominięty. Następnie odczytał treść art. 122 ust 1 ustawy o pomocy społecznej „osoby kierujące

jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej trzyletni staż

pracy w pomocy społecznej”. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że osoba, która została powołana na to stanowisko faktycznie

w opiece społecznej  bezpośrednio nie  pracowała,  natomiast  pracuje  dotychczas  w Powiatowym

Urzędzie Pracy na stanowisku obsługi i jest Rozporządzenie mówiące, iż również tego typu praca

odpowiada tym wymogom – to po pierwsze. Po drugie celem nadrzędnym było, aby wybrać na

podstawie  konkursu  osobę,  która  najlepiej  poprowadzi  Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie.

Po  zapoznaniu  się  z  dokumentami,  które  zostały  przekazane  przez  osoby ubiegające  się  o  to

stanowisko – ofert było 6, po wstępnej kwalifikacji Komisja konkursowa zaakceptowała 3 osoby,

a po przesłuchaniu tych osób, zadecydowała, że tą osobą będzie Pani Ewa Wirosławska. Zarząd

Powiatu  wolę Komisji  Konkursowej  uszanował.  Jak  powiedział,  uważa,  że  nie  ma tu  żadnego

naruszenia prawa. 

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że prosi o przytoczenie treści tego Rozporządzenia lub

opinię radcy prawnego, ponieważ to co Starosta mówi o jakimś rozporządzeniu jest blefem i to nie

jest prawda i bardzo prosi aby Starosta wyrażał się zgodnie z literą prawa. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że te przepisy były sprawdzane i zostaną radnemu dostarczone. 

Wicestarosta  Chełmiński –  powiedział,  że  zgodnie  z  ustawą  cytowaną  przez  radnego

p.  J.  Wojtaszewskiego  jest  wcześniej  art.  120,  który mówi,  że  pracowników  socjalnych mogą

również zatrudniać inne instytucje a w szczególności jednostki organizacyjne właściwe w sprawach

zatrudnienia  i  przeciwdziałania  bezrobociu  –  szpitale  itd.  Taką  jednostką  między  innymi  jest

Powiatowy Urząd Pracy i ta osoba jako kierownik referatu miała w zakresie swoich zadań zadania

pracownika socjalnego. Następnie zacytował art. 119 w/w ustawy. 

Radny  p.  J.  Wojtaszewski –  powiedział,  że  nie  ma  to  związku  z  jego  pytaniem  również

wystąpienie Starosty Gamańskiego. W związku z tym składa to jako interpelację. 



Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że zostało to zanotowane i odpowiedz

zostanie udzielona na piśmie. 

Radny p. K. Poliwko – powiedział, że ma zapytanie dotyczące działalności Szpitala a konkretnie

chodzi  o  wydarzenie  z  wrześnie,  które  zostało  mocno  nagłośniowe  w  prasie  a  od  wczoraj

w telewizji  w programie „Interwencja”. Zapytał następnie czy Starostwo jako organ prowadzący

podjęło działanie w tej sprawie wyjaśniające czy to jest faktycznie jak jest opisane w prasie, czy po

prostu jest  to  wymijająco,  ponieważ Szpital  Chełmiński  jest  słynny na całą  Polskę ale  niestety

z negatywnej strony. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że w momencie kiedy pojawiły się doniesienia prasowe zwrócił

się do Pani Dyrektor o wyjaśnienia i takie wyjaśnienie zostało mu dostarczone. 

Do punktu 6.

Interpelacje i zapytania.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski -  powiedział,  że  przejdzie  do  realizacji  punktu  7

ponieważ w punkcie 5 została już złożona interpelacja. 

Do punktu 7.

Sprawa przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - poprosił Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Chełmnie o wprowadzenie do tematu. 

Pani T. Syta – powiedziała, że Strategię tą pomagał opracowywać Pan Gębski i że tak naprawdę to

nie  wiadomo  jak  ona  ma  wyglądać,  ponieważ  nie  ma  nigdzie  wzoru  takiej  strategii.  Do  jej

opracowania  zaproszono  szerokie  grono  osób  zainteresowanych,  specjalistów  oraz  osób

zajmujących  się  na  co  dzień  problematyką  społeczną.  Przedstawiła  projekt  uchwały  zawarty

w  druku  nr  1  /załącznik  nr  3  do  protokołu/.  Następnie  powiedziała,  ze  w  opracowywaniu

w/w dokumentu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu chełmińskiego, odbyły się

dwa spotkania i praca polegała na tzw. Burzy mózgów. Powiedziała, że nie znajdzie się takiego

rozwiązania, które rozwiąże wszystkie problemy społeczne na terenie naszego powiatu. Strategia

miała na celu wskazanie tych problemów i jakiś sposób częściowe rozwiązywanie. 

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 XIX/159/04

w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. /załącznik nr 5

do protokołu/.

Do punktu. 8.

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 - poprosił Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Chełmnie o wprowadzenie do tematu. 

Pani T. Syta – przedstawiła projekt uchwały w w/w sprawie zawarty w druku nr 2 /załącznik nr 6

do protokołu/.

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

opinię do projektu uchwały w w/w sprawie./załącznik nr 7 do protokołu/. 

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

w w/w sprawie./załącznik nr 8 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 XIX/160/04

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  i  społecznej  osób

niepełnosprawnych,  na  realizację  których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. /załącznik nr 9 do protokołu/.

Do punktu 9.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - poprosił Przewodniczącego Komisji o wprowadzenie

do tematu i przedstawienie projektu uchwały w druku nr 3 /załącznik nr 10 d protokołu/. 

Pan L. Płocki – powiedział, że materiały w w/w sprawie zostały radnym dostarczone i jeżeli będą

jakieś pytania to udzieli na nie odpowiedzi. 



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 XIX/161/04

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej rady Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok.

/załącznik nr 11 do protokołu/.

Do punktu 10.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego na

2005 rok. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - poprosił Przewodniczącego Komisji o wprowadzenie

do tematu i przedstawienie projektu uchwały w druku nr 4 /załącznik nr 12 do protokołu/. 

Pan P. Madej – powiedział, że materiały w w/w sprawie zostały radnym dostarczone i jeżeli będą

jakieś pytania to udzieli na nie odpowiedzi. 

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 XIX/162/04

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Budżetu i  Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego na

2005 rok. /załącznik nr 13 do protokołu/.

Do punktu 11.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji  Rozwoju Gospodarczego i  Dróg Publicznych Rady

Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - poprosił Przewodniczącego Komisji o wprowadzenie

do tematu i przedstawienie projektu uchwały w druku nr 5 /załącznik nr 14 do protokołu/. 

Pan M. Jabłoński – powiedział, że materiały w w/w sprawie zostały radnym dostarczone i chciałby

sprostować jedną rzecz, ponieważ i w maju i w czerwcu pojawił się temat związany ze spotkanie

z Komendantem Powiatowym Policji w Chełmnie i powiedział, że spotkanie to odbędzie się tylko

w czerwcu.



Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – w związku z brakiem innych 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 XIX/163/04

w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych  Rady

Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok. /załącznik nr 15 do protokołu/.

Do punktu 12.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji  Edukacji  Kultury Sportu i Turystki Rady Powiatu

Chełmińskiego na 2005 rok. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - poprosił Przewodniczącego Komisji o wprowadzenie

do tematu i przedstawienie projektu uchwały w druku nr 6 /załącznik nr 16 do protokołu/. 

Pani  M. Jakubowska – powiedziała,  że  materiały w w/w sprawie  zostały radnym dostarczone

i jeżeli będą jakieś pytania to na nie odpowie. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – w związku z brakiem innych 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 XIX/164/04

w sprawie  przyjęcia  planu  pracy Komisji  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Rady Powiatu

Chełmińskiego na 2005 rok. /załącznik nr 17 do protokołu/.

Do punktu 13.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu

Chełmińskiego na 2005 rok. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - poprosił Przewodniczącego Komisji o wprowadzenie

do tematu i przedstawienie projektu uchwały w druku nr 7 /załącznik nr 18 do protokołu/. 

Pan J.  Wojtaszewski –  powiedział,  że  materiały  w w/w sprawie  zostały radnym dostarczone

i powiedział, że chciałby w listopadzie w punkcie 2 „Prace nad projektem budżetu na 2006 rok”

dopisać „wnioski do realizacji wynikające ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – w związku z brakiem innych 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 XIX/165/04

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  ochrony Zdrowia i  Pomocy Społecznej  Rady Powiatu

Chełmińskiego na 2005 rok. /załącznik nr 19 do protokołu/.

Do punktu 14.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego

na 2005 rok. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - poprosił Przewodniczącego Komisji o wprowadzenie

do tematu i przedstawienie projektu uchwały w druku nr 8 /załącznik nr 20 do protokołu/. 

Pan Z. Urbaniak – powiedział, że materiały w w/w sprawie zostały radnym dostarczone i odpowie

na ewentualne pytania. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – w związku z brakiem innych 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 XIX/166/04

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Powiatu Chełmińskiego na 2005

rok. /załącznik nr 21 do protokołu/.

Do punktu 15.

Sprawa zmiany uchwały Nr XI/46/99 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 listopada 1999

roku w sprawie powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chełmnie. 

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

w druku nr 9 /załącznik nr 22 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę o zreferowanie tematu. 

Starosta Chełmiński – przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z uzasadnieniem. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  w związku  z  brakiem 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 XIX/167/04

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/46/99 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 listopada 1999

roku  w  sprawie  powołania  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  w  Chełmnie.

/załącznik nr 23 do protokołu/.

Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwy od godz.15:25 – 15:35

Do punktu 16.

Sprawa zmiany Uchwały Nr XIV/123/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004

roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego. 

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

w druku nr 10 /załącznik nr 24 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę o zreferowanie tematu. 

Starosta Chełmiński – przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z uzasadnieniem. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  w związku  z  brakiem 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 XIX/168/04

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/123/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004

roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego. /załącznik nr 25 do

protokołu/.

Do punktu 17.

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 11

/załącznik nr 26 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o zreferowanie tematu. 

Skarbnik Powiatu – powiedziała, że wraz z projektem uchwały została dostarczona szczegółowa

opisówka więc nie będzie omawiała tej uchwały i odpowie na pytania jeżeli takie będą. Zmiany

w tej uchwale nie powodują ani zmian dochodów ani zmian w ogółu zmian w wydatkach. 

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

w w/w sprawie /załącznik nr 27 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 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/169/04

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 28 do protokołu/.

Do punktu 18.

Sprawa ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2004. 

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

/załącznik nr 29 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o zreferowanie tematu. 

Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w w/w sprawie wraz z uzasadnieniem. 

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

w w/w sprawie /załącznik nr 30 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 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/170/04

w  sprawie  ustalenia  wydatków,  które  nie  wygasają  po  zakończeniu  roku  budżetowego  2004.

/załącznik nr 31 do protokołu/.

Do punktu 19.

Sprawa przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok. 

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

/załącznik nr 32 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o zreferowanie tematu. 

Skarbnik  Powiatu –  powiedziała,  że  zanim  omówi  projekt  uchwały  to  prosi  o  dokonanie

autopoprawek i tek:

– w załączniku nr 2a na str.  3 „Komisje  poborowe” kwoty z pierwszej  kolumny powinny być

powtórzone w kolumnie 3.

– w załączniku nr 2a na str. 8 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w zadaniu „opłaty za pobyt

dziewcząt przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Pniewitym” i tu § 4300

zakup usług pozostałych. 

Następnie omówiła projekt uchwały w w/w sprawie. 



Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  odczytał  opinię  RIO do w/w projektu  uchwały.

/załącznik nr 33 do protokołu/.

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

w w/w sprawie /załącznik nr 34 do protokołu/. 

Radny  p.  Z.  Piechota –  powiedział,  że  w  załączniku  nr  9  do  budżetu  była  dotacja  na  płyty

gnojowe. Na Komisji Rewizyjnej była mowa o zwiększeniu tych środków a w projekcie budżetu nie

na tej kwoty wcale. 

Starosta Chełmiński – powiedział,  że wszystkie wnioski  do budżetu  zebrała  Komisja  Budżetu

i Finansów i na tej podstawie opracowała jedną opinię, a Zarząd uznał, że proponowana kwota ma

się  nijak  do  zapotrzebowania  a  po  drugie,  pyty  mają  być  finansowane  w  100%  z  Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z sugestią Komisji Budżetu i Finansów Zarząd

uznał, że zdejmie te środki. 

Radny p. P. Madej - powiedział, że te pieniądze zostały i są w rezerwie. W tej chwili czeka się na

pewne wyjaśnienia ale są interpretacje, że do 100 tys. zł płyty będą w całości finansowane. 

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 XIX/171/04

w  sprawie  przyjęcia  budżetu  ustalenia  wydatków,  które  nie  wygasają  po  zakończeniu  roku

budżetowego 2004. /załącznik nr 35 do protokołu/.

Do punktu 20.

Sprawa  uchwalenia  „Programu  współpracy  Powiatu  Chełmińskiego  z  organizacjami

pozarządowymi. 

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

w druku nr 14 /załącznik nr 36 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę o zreferowanie tematu. 

Starosta Chełmiński – przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie wraz z uzasadnieniem. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  w związku  z  brakiem 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 XIX/172/04

w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Powiatu  Chełmińskiego  z  organizacjami

pozarządowymi . /załącznik nr 37 do protokołu/.

Do punktu 21.

Wolne wnioski. 

Radny p. Z. Urbaniak – powiedział, że temat ZOZ – u jakoś umyka ale trzeba określić jednak

stanowczo,  że  wypowiedzi  Pani  dr  Podkowiak  były  skandaliczne  w  telewizji  na  temat  tego

zdarzenia  i  zostały nawet  naruszone  dobra innych lekarzy. Następnie powiedział,  że  należałoby

zapytać Panią Dyrektor jakie wnioski z tego wyciągnęła i należałoby ogólnie ustosunkować się żeby

Rada Powiatu dogłębnie wiedziała jaki stan rzeczy był, bo mówi się o tym bardzo ogólnie a rzutuje

to i na Zarząd i na Radę Powiatu, ponieważ organem prowadzącym jest Powiat a Pani Dyrektor

milczy  i  wszystko  odbywa  się  bez  echa.  Stawia  wniosek  aby to  było  opracowane  na  piśmie

i ukazało się w prasie, ponieważ tam brało udział więcej lekarzy a nie tylko Pani Podkowiak. 

Przewodniczący obrad p.  Z.  Orzechowski – powiedział,  że  na  wiele  pytań radnego tutaj  nie

znajdzie się odpowiedzi. Jak powiedział mówca jemu znane są trochę inne fakty i można by było

odebrać je inaczej. Jak powiedział mówca odczucia radnych mogą być różne.

Wicestarosta  Chełmiński –  przedstawił  informację  o  przyznanych  przez  Powiat  Chełmiński

stypendiach. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – złożył życzenia Noworoczne wszystkim zebranym. 

Do punktu 16.

Zakończenie. 

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

XIX sesję Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


