
PROTOKÓŁ NR XX / 2005 

z XX Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 2 lutego 2005 r. 

Sesja odbyła się w dniu 2 lutego 2005 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 XX sesji Rady Powiatu.

4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.

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

Powiatu.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego

za 2004 rok.

8. Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Powiatu

Chełmińskiego za 2004 rok.

9. Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg

Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego za 2004 rok.

10.Sprawa przyjęcia sprawozdania  z  działalności  Komisji  Edukacji,  Kultury,  Sportu i  Turystyki

Rady Powiatu Chełmińskiego za 2004 rok.

11.Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rady Powiatu Chełmińskiego za 2004 rok.

12.Sprawa przyjęcia sprawozdania z  działalności  Komisji  Rolnictwa i  Leśnictwa Rady Powiatu

Chełmińskiego za 2004 rok.



13.Sprawa zmiany Uchwały Nr V/47/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  wartości  jednego  punktu

w tabeli  punktowych rozpiętości  dla  poszczególnych kategorii  zaszeregowania  pracowników

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego, do których stosuje się

zasady  wynagradzania  określone  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  26  lipca  2000  roku

w  sprawie  zasad  wynagradzania  i  wymagań  kwalifikacyjnych pracowników  samorządowych

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

14.Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXVII/223/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 kwietnia

2002 r.  w sprawie powołania Pani  Marii  Kowalskiej  na stanowisko Powiatowego Rzecznika

Konsumentów w Chełmnie. 

15.Sprawa zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

16.Sprawa zmiany Uchwały Nr XIX/171/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2004

roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok.

17.Sprawa przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

18.Sprawa  zmiany  uchwały  nr  XIV/123/2004  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  

z  dnia  16  czerwca  2004  roku  w  sprawie  przyjęcia  Planu  Rozwoju  Lokalnego  Powiatu

Chełmińskiego. 

19.Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Starosty. 

20.Sprawa  przyjęcia  regulaminu  określającego  wysokość  stawek  i  szczegółowe  warunki

przyznawania  nauczycielom,  z  uwzględnieniem  poszczególnych  stopni  awansu  zawodowego

dodatków:  za  wysługę  lat,  motywacyjnego,  funkcyjnego,  za  warunki  pracy  oraz  wysokość

i  warunki  wypłacania  innych  składników  wynagrodzenia  wynikających  ze  stosunku  pracy,

szczegółowy  sposób  obliczania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny

doraźnych  zastępstw,  a  także  wysokość  nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego  oraz

szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 

21.Wolne wnioski.

22. Zakończenie.

Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  dokonał  otwarcia  XX  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. Następnie powiedział, że chciałby zaproponować zdjęcie

z  porządku  obrad  punkt  7  „Sprawozdanie  o  stanie  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na

terenie podległym Komendzie  Powiatowej  Policji  w Chełmnie” z  tego względu,  że Komendant

Powiatowy Policji musiał pilnie wyjechać służbowo i nie mógłby być na sesji. Temat ten zostanie

przełożony na którąś z kolejnych sesji. W związku z brakiem innych uwag poddał pod głosowanie

projekt porządku obrad wraz z autopoprawką. 

Za  przyjęciem  porządku  obrad  głosowało  16  radnych  przy  braku  głosów  przeciwnych

i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek obrad XX sesji został przez Radę Powiatu przyjęty. 

Do punktu 4.

Przyjęcie protokołu z XIX 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.  Z.  Orzechowski –  poprosił  Starostę  Chełmińskiego  o  zreferowanie

tematu. 

Starosta  Chełmiński –  powiedział,  że  Zarząd  pomiędzy  posiedzeniami  Rady  spotkał  się  na

5 posiedzeniach i przyjął 5 uchwał w następujących sprawach:



1. zmieniającą Uchwałę Nr 78a/2004 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 29 marca 2004 r.

w  sprawie  przyjęcia  harmonogramu  realizacji  dochodów  i  wydatków  budżetu  Powiatu

Chełmińskiego,

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. przekazania  uprawnień  do  przeniesień  planowanych  wydatków  rzeczowych  między

rozdziałami i paragrafami innym jednostkom organizacyjnym,

4. przyjęcia układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Chełmińskiego za

2005 rok,

5. upoważnienia przedstawicieli do reprezentowania powiatu chełmińskiego w Stowarzyszeniu

na Rzecz Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Chełmińskiej – "Sclavinia".

Przyjął 7 projektów uchwał Rady Powiatu, które będą przedmiotem dzisiejszych obrad. 

Zarząd zajmował się także następującymi sprawami :

1.  podpisał  umowę z  powiatem brodnickim i  bydgoskim w sprawie określenia  warunków

i  sposobu  przekazywania  środków finansowych przez  powiat,  na  terenie  którego  miały

miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

2.  dokonał  przeglądu  stanu  budynków:  Zespołu  Szkół  Centrum Kształcenia  Praktycznego

w Grubnie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego, Zespołu Szkół  nr  2,  Domu Dziecka,  Zespołu Opieki  Zdrowotnej  oraz

Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu.,

3. zdecydował o technologiach w jakich mają być modernizowane drogi nr 1607C Dorposz

Szlachecki – Unisław, ciągu drogowego Podwiesk – Paparzyn, nr 1617 Lisewo-Działowo.

4.  postanowił udzielić promesy dla Gminy Stolno w sprawie dofinansowania budowy ścieżki

rowerowej, 

5.  wystąpił  z  wnioskiem  do  Wicemarszałka  Kujawsko-Pomorskiego o  zwiększenie  kwoty

dofinansowania  budowy sali  gimnastycznej  przy Zespole  Szkół  nr  2  do  33  % wartości

inwestycji, tj. do 1.148.900 zł z proponowanej kwoty 750.000 zł. Dostał odpowiedź, że ta

kwota 750 tys.  zł.  jest  faktycznie zagwarantowana ale  decyzja w sprawie  ewentualnego

podniesienia  tego  udziału  będzie  możliwa  dopiero  wtedy  kiedy  Zarząd  Województwa

dostanie informację z Ministerstwa o wysokości limitu środków na rok 2005. 

6.  postanowił z rezerwy oświatowej przeznaczyć po 100.000 zł na remonty budynków:

– szkoły Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego,  tj.:  elewacji  frontowej

wraz z odwodnieniem, a także remontem dachu,

– Szkoły ZS CKP w Grubnie, tj. malowanie klas, korytarzy i sali gimnastycznej,

– Zespołu Szkół nr 2 z przeznaczeniem na odwodnienie budynku szkoły.



7. podpisał porozumienie w sprawie dofinansowania kosztów utylizacji odpadów medycznych

przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Następnie  powiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  realizację  uchwał  Rady  Powiatu  to  Zarząd  Powiatu

przekazał  wszystkie  uchwały Wojewodzie  Kujawsko-Pomorskiemu  na  podstawie  art.  78  ust.  1

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Ponadto Uchwała Nr :

– XIX/159/04  w  sprawie  przyjęcia  Powiatowej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów

Społecznych  –  została  przekazana  do  wykonania  Powiatowemu  Centrum  Pomocy

Rodzinie,

– XIX/160/04 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,

– XIX/167/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/46/99 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia

24  listopada  1999  r.  w  sprawie  powołania  Powiatowego  Centrum  Zarządzania

Kryzysowego w Chełmnie – z dniem 15 stycznia 2005 r. PCZK zostało przeniesione do

tut. Starostwa Powiatowego oraz podpisane zostało porozumienie z Powiatową Komendą

Państwowej Straży Pożarnej w sprawie pełnienia dyżurów po godzinach pracy Starostwa,

– 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 – przekazano do wykonania do Wydziału Organizacyjnego,

– XIX/169/04 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.

– XIX/170/04 w sprawie  ustalenia  wydatków, które nie  wygasają po zakończeniu roku

budżetowego 2004 – została przekazana Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– XIX/171/04  w  sprawie  przyjęcia  budżetu  Powiatu  Chełmińskiego  na  2005  rok  –

przekazana została Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz jednostkom organizacyjnym,

służbom i wydziałom tut. Starostwa,

– XIX/172/04  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  powiatu  chełmińskiego

z organizacjami pozarządowymi w roku 2005” - została przekazana do wykonania do

Wydziału Spraw Społecznych



Do punktu 6.

Interpelacje i zapytania.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski -  powiedział,  że  w  okresie  między  sesjami  nie

wpłynęły żadne interpelacje i  zapytania,  w związku z  tym zapytał czy ktoś  z  radnych chciałby

zabrać w tym punkcie głos. 

Radny p. K. Poliwko – powiedział, że na ostatniej sesji w punkcie interpelacje i zapytania zadał

pytanie Staroście Chełmińskiemu z prośbą o wyjaśnienie sprawy bulwersującej dotyczącej przyjęcia

pacjenta w Szpitalu. Starosta odpowiedział,  że Zarząd wystosował pismo do Pani Dyrektor i  m

odpowiedź i Starosta zapewnił, że wszyscy radni otrzymają wyjaśnienie Pani Dyrektor dotyczące

nieprzyjęcia tego pacjenta. 

Starosta  Chełmiński –  powiedział,  że  nie  przypomina  sobie  aby  obiecywał,  że  prześle  tą

informację  wszystkim radnym. Pytanie  radnego dotyczyło tego  czy Zarząd zainteresował  się  tą

sprawą i czy sprawa jest  dla Zarządu jasna i jak powiedział mówca odpowiedział,  że tak i taka

informacja została Zarządowi udzielona. 

Radny p. K. Poliwko – powiedział, że może źle zrozumiał ale jak powiedział mówca w prasie

zostało również napisane, że Starosta powiedział, że otrzymał odpowiedź, która uspokoiła władze

Starostwa i obiecał też odpowiedź przesłać do wszystkich radnych. Następnie dodał, że z tego co

pamięta  radny p.  Z.  Urbaniak  też  o  to  pytał  i  prosił  o  przekazanie  odpowiedzi  Pani  Dyrektor

wszystkim radnym. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że zastanowi się jak wyjść z tej sytuacji. 

Radny p. K. Poliwko – powiedział, że nie chodzi już o pozostałych radnych ale jak dodał to on

składał  interpelację i prosił  o odpowiedz Pani Dyrektor i Starosta zapewnił,  że taką odpowiedź

otrzyma i do chwili obecnej jej nie otrzymał. 

Radny p. Z. Urbaniak – powiedział, że jest wyjście z tego i po prostu Starosta udzieli odpowiedzi,

to co Pani Dyrektor wyjaśniła i po tej sesji da odpowiedź. Jak powiedział jego interpelacja polegała

na tym, że stwierdził,  że  to jest  skandal z  wypowiedzi  Pani Podkowiak i  była prośba aby Pani

Dyrektor podjęła decyzję w tej sprawie i udzieliła odpowiedzi. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że rozwiązanie się znajdzie. Następnie

powiedział, że interpelacja jest interpelacją złożoną na piśmie a to było w formie zapytania, na które

została  udzielona  odpowiedź.  W związku z  tym, że  doszło  do nieporozumienia  nic nie  stoi  na

przeszkodzie i jak powiedział myśli, że radny przyjmie taką ewentualność, że Zarząd wyjaśni na

piśmie radnemu zaistniały problem aby sprawa znalazła zakończenie. 

Radny p. Z. Urbaniak – zapytał czy Przewodniczący obrad poprosi Komendanta Powiatowego

Policji na następną sesję żeby wyjaśnić pewne sprawy. 



Przewodniczący obrad p.  Z. Orzechowski – powiedział,  że sprawozdanie z działalności radni

otrzymali. Jeżeli chodzi o to czy to będzie następna sesja czy któraś z kolejnych to jak powiedział

mówca musi to uzgodnić z Komendantem Powiatowym Policji. 

Radny p. Z. Urbaniak – powiedział, że dlatego o to pyta, że z danych wynika, że wszędzie są

przekroczone względem ubiegłego roku przestępstwa i wiadomo, że nikt z nas tego nie wyjaśni a

pytania do niego by były. 

Do punktu 7.

Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu

Chełmińskiego za 2004 rok. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w druku nr 1 /załącznik

nr 3 do protokołu/. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji o wprowadzenie do tematu. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  p.  L.  Płocki –  powiedział,  że  wszyscy radni  otrzymali

sprawozdanie na piśmie i nie będzie go odczytywał. Następnie powiedział,  że jeżeli  będą jakieś

pytania to udzieli odpowiedzi na nie. 

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 XX/173/05

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego

za 2004 rok /załącznik nr 4 do protokołu/.

Do punktu 8.

Sprawa przyjęcia sprawozdania  z  działalności  Komisji  Budżetu i  Finansów Rady Powiatu

Chełmińskiego za 2004 rok. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w druku nr 2 /załącznik

nr 5 do protokołu/.  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 XX/174/05

w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Powiatu

Chełmińskiego za 2004 rok /załącznik nr 6 do protokołu/.

Do punktu 9.

Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg

Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego za 2004 rok. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w druku nr 3 /załącznik

nr 7 do protokołu/.  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 XX/175/05

w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg

Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego za 2004 rok /załącznik nr 8 do protokołu/.

Do punktu 10.

Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Rady Powiatu Chełmińskiego za 2004 rok. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w druku nr 4 /załącznik

nr 9 do protokołu/.  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 XX/176/05

w sprawie przyjęcia sprawozdania z  działalności  Komisji  Edukacji,  Kultury, Sportu i  Turystyki

Rady Powiatu Chełmińskiego za 2004 rok /załącznik nr 10 do protokołu/.



Do punktu 11.

Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rady Powiatu Chełmińskiego za 2004 rok. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w druku nr 5 /załącznik

nr 11 do protokołu/. 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 XX/177/05

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rady Powiatu Chełmińskiego za 2004 rok /załącznik nr 12 do protokołu/.

Do punktu 12.

Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu

Chełmińskiego za 2004 rok. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały w druku nr 6 /załącznik

nr 13 do protokołu/. 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 XX/178/05

w sprawie  przyjęcia sprawozdania z  działalności  Komisji  Rolnictwa i  Leśnictwa Rady Powiatu

Chełmińskiego za 2004 rok /załącznik nr 14 do protokołu/.

Do punktu. 13.

Sprawa zmiany Uchwały Nr V/47/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu

w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego, do których stosuje się

zasady wynagradzania  określone w rozporządzeniu  Rady Ministrów z 26 lipca 2000 roku

w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego



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

w  druku  nr  7  /załącznik  nr  15  do  protokołu/  Następnie  poprosił  Starostę  Chełmińskiego

o wprowadzenie do tematu. 

Starosta Chełmiński – omówił projekt uchwały w w/w sprawie. Następnie powiedział, że podjęcie

tej uchwały umożliwi przeprowadzenie zaplanowanej podwyżki wynagrodzeń w jednostkach. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. J. Wojtaszewski - odczytał opinię

do projektu uchwały w w/w sprawie./załącznik nr 16 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 XX/179/05

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/47/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  wartości  jednego  punktu

w  tabeli  punktowych  rozpiętości  dla  poszczególnych  kategorii  zaszeregowania  pracowników

zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych  Powiatu  Chełmińskiego,  do  których  stosuje  się

zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 lipca 2000 roku w sprawie

zasad  wynagradzania  i  wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych

w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /załącznik nr 17 do protokołu/.

Do punktu 14.

Sprawa  zmiany  Uchwały  Nr  XXXVII/223/2002  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  z  dnia  24

kwietnia 2002 r.  w sprawie powołania  Pani Marii  Kowalskiej na stanowisko Powiatowego

Rzecznika Konsumentów w Chełmnie. 

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

w druku nr 8 /załącznik nr 18 do protokołu/. Następnie omówił w/w projekt uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. J. Wojtaszewski - odczytał opinię

do projektu uchwały w w/w sprawie./załącznik nr 19 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 XX/180/05

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/223/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 kwietnia

2002  r.  w  sprawie  powołania  Pani  Marii  Kowalskiej  na  stanowisko  Powiatowego  Rzecznika

Konsumentów w Chełmnie /załącznik nr 20 do protokołu/.

Do punktu 15.

Sprawa zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

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

w druku nr 9 /załącznik nr 21 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie

do tematu. 

Skarbnik Powiatu – omówiła w/w projekt uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. J. Wojtaszewski - odczytał opinię

do projektu uchwały w w/w sprawie./załącznik nr 22 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 XX/181/05

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. /załącznik nr 23 do protokołu/.

Do punktu 16.

Sprawa zmiany Uchwały Nr XIX/171/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2004

roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok

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

w  druku  nr  10  /załącznik  nr  24  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Skarbnika  Powiatu

o wprowadzenie do tematu. 

Skarbnik Powiatu – omówiła w/w projekt uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. J. Wojtaszewski - odczytał opinię

do projektu uchwały w w/w sprawie./załącznik nr 25 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 XX/182/05

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2004

roku  w  sprawie  przyjęcia  budżetu  Powiatu  Chełmińskiego  na  2005  rok  /załącznik  nr  26  do

protokołu/.

Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwy od godz.16:35 – 16:45

Do punktu 17.

Sprawa przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

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

w  druku  nr  11  /załącznik  nr  27  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Starostę  Chełmińskiego

o wprowadzenie do tematu. 

Starosta Chełmiński – omówił projekt uchwały w w/w sprawie. 

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 XX/183/05

w sprawie przyjęcia regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie /załącznik

nr 28 do protokołu/.

Do punktu 18.

Sprawa zmiany uchwały nr XIV/123/2004 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  12a  /załącznik  nr  29  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Starostę  Chełmińskiego

o wprowadzenie do tematu. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że druk nr 12a różni się od druku nr 12 /załącznik nr 29 do

protokołu/ tym, że wprowadzono zmianę terminu realizacji jednej z inwestycji. Następnie omówił

projekt uchwały w w/w sprawie. 

Radny p. Z. Piechota – powiedział, że jeżeli chodzi a modernizację wałów to jest wpisane budżet

gminy i środki prywatne a z wypowiedzi Wójta Gminy Chełmno wynika, że to ma być zrobione

tylko ze środków państwowych bo gmina nie ma na to środków. 



Sekretarz Powiatu – powiedział, że jest to słuszna uwaga i tak jak te trzy zadania 122-124 są w ten

sam sposób finansowane i to jest błąd i zostanie to poprawione. 

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 XX/184/05

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/123/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004

roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 30 do

protokołu/.

Do punktu 19.

Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Starosty. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - przedstawił projekt uchwały zawarty w druku nr 13

/załącznik nr 31 do protokołu/. Następnie omówił w/w projekt uchwały. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. J. Wojtaszewski - odczytał opinię

do projektu uchwały w w/w sprawie./załącznik nr 32 do protokołu/.

Radny p. Z. Piechota – zapytał ile podwyżki będą kosztowały Starostwo w skali roku.

Sekretarz Powiatu – powiedział, że 3% budżetu na wynagrodzenia. 

Radny p. K. Poliwko – zapytał czy to jest podwyżka z wyrównaniem od lipca.

Sekretarz Powiatu – powiedział, że jest to podwyżka od dnia wejścia uchwały w życie. 

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 XX/185/05

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty /załącznik nr 33 do protokołu/.

Do punktu 20.

Sprawa  przyjęcia  regulaminu  określającego  wysokość  stawek  i  szczegółowe  warunki

przyznawania nauczycielom, z uwzględnieniem poszczególnych stopni  awansu zawodowego

dodatków: za wysługę  lat,  motywacyjnego,  funkcyjnego,  za warunki  pracy oraz  wysokość

i warunki  wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,



szczegółowy  sposób  obliczania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny

doraźnych  zastępstw,  a  także  wysokość  nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego  oraz

szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 

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

w druku nr 14 /załącznik nr 34 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę o zreferowanie tematu. 

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

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

opinie do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 35 do protokołu/.

Radny p. M. Jabłoński – zapytał czy regulamin jest uzgodniony ze związkami zawodowymi.

Starosta Chełmiński – powiedział, że tak. 

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 XX/186/05

w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  określającego  wysokość  stawek  i  szczegółowe  warunki

przyznawania  nauczycielom,  z  uwzględnieniem  poszczególnych  stopni  awansu  zawodowego

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki

wypłacania  innych  składników  wynagrodzenia  wynikających  ze  stosunku  pracy,  szczegółowy

sposób  obliczania  wynagrodzenia  za  godziny ponadwymiarowe  i  godziny doraźnych zastępstw,

a  także  wysokość  nauczycielskiego  dodatku  mieszkaniowego  oraz  szczegółowe  zasady  jego

przyznawania i wypłacania /załącznik nr 36 do protokołu/.

Do punktu 21.

Wolne wnioski. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przypomniał o konieczności  złożenia  oświadczeń

majątkowych do końca kwietnia 2005 roku. 

Radny p. Z. Piechota – złożył wniosek aby odpowiedzi na wnioski i interpelację były odczytywane

radnym co pozwoli uniknąć takiej sytuacji jak dzisiaj. 

Radny p. L. Płocki – powiedział, że tą kwestię reguluje statut powiatu. 



Do punktu 22.

Zakończenie. 

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

XX sesję Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


