
PROTOKÓŁ NR XXIII / 2005 

z XXIII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 30 marca 2005 r. 

Sesja odbyła się w dniu 30 marca 2005 r.

w pomieszczeniach Starostwa

i trwała od godziny 1600 do godziny 1915

Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych

na sesji było 15 co stanowi 88 % 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 XXIII sesji Rady Powiatu

4.  Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.

5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.

6.  Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.

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

Powiatu.

8. Interpelacje i zapytania

9. Przedstawienie  przez  Zarząd Powiatu  Chełmińskiego informacji  na  temat  stanu opracowania

dokumentacji inwestycji na drodze powiatowej Dorposz Szlachecki – Unisław. 

10.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.

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

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

Chełmińskiego.

12.Sprawa  utworzenia  rachunków  dochodów  własnych  przy  powiatowych  jednostkach

budżetowych.



13.Sprawa zmiany Uchwały Nr XVIII/158/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z  dnia 8 grudnia

2004 r. w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

14.Sprawa  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób

niepełnosprawnych,  na  realizację,  których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

15.Sprawa  ustalenia  regulaminu  dotyczącego  kryteriów  i  trybu  przyznawania  nagród  dla

nauczycieli. 

16.Sprawa przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

17.Sprawa przeprowadzenia kontroli  w Zespole  Opieki  Zdrowotnej  w Chełmnie  przez  Komisję

Rewizyjną Rady Powiatu Chełmińskiego. 

18.Wolne wnioski.

19.Zakończenie.

Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  dokonał  otwarcia  XXIII  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  15,  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  zapytał  czy  ktoś  ma  jakieś  uwagi  co  do

zaproponowanego porządku obrad lub chciałby dokonać jakiś zmian. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że Zarząd Powiatu chciałby wycofać z porządku obrad pkt 11

„Sprawa likwidacji środka specjalnego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chełmnie”.



Radny p. M. Jabłoński – powiedział, że chciałby aby w pkt. 7 wprowadzić następujący punkt :

„Przedstawienie  przez  Zarząd  Powiatu  Chełmińskiego  informacji  na  temat  stanu  opracowania

dokumentacji inwestycji na drodze powiatowej Dorposz Szlachecki – Unisław”

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział,  że chciałby wprowadzić do porządku

obrad w pkt. 17 projekt uchwały w druku nr 9 „Sprawa przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki

Zdrowotnej w Chełmnie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Chełmińskiego”. W związku z

brakiem innych dyskutantów poddał pod głosowanie wniosek Starosty Chełmińskiego. 

Za  przyjęciem  porządku  obrad  głosowało  15  radnych  przy  braku  głosów  przeciwnych  i

wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  poddał  pod głosowanie  wniosek  radnego p.  M.

Jabłońskiego. 

Za  przyjęciem  porządku  obrad  głosowało  15  radnych  przy  braku  głosów  przeciwnych  i

wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  poddał  pod  głosowanie  wniosek  dotyczący

wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w druku nr 9. 

Za  przyjęciem  porządku  obrad  głosowało  15  radnych  przy  braku  głosów  przeciwnych  i

wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – poddał pod głosowanie porządek obrad XXIII sesji

Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Za  przyjęciem  porządku  obrad  głosowało  15  radnych  przy  braku  głosów  przeciwnych  i

wstrzymujących. 

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  porządek  obrad  XXIII  sesji  został  przez  Radę  Powiatu

przyjęty. 



Do punktu 4.

Przyjęcie protokołu z XX 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.

Przyjęcie protokołu z XXI 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 6.

Przyjęcie protokołu z XXII 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 7.

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  9

posiedzeniach. Jeżeli chodzi o realizację uchwał to Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały

Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

samorządzie powiatowym. Ponadto Uchwała 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 – została przekazana do wykonania jednostkom organizacyjnym, których

dotyczyła,

– XX/181/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – przekazana została do

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  oraz  wszczęte  zostało  postępowanie  z  zakresu

zamówień publicznych,



– XX/182/05 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/171/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29

grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2005 r.  –

przekazana została Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz stronom, których dotyczyła.

– XX/183/05 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w

Chełmnie – przekazana została naczelnikom wydziałów Starostwa Powiatowego,

– XX/184/05 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 – przekazana została zainteresowanym gminom,

– 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 – została przekazana do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym

jest Powiat Chełmiński,

– XXI/187/05 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 – przekazana została do zainteresowanych gmin,

– XXII/188/05 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 – przekazana została do zainteresowanych gmin,

– XXII/189/05 w sprawie przystąpienia jako członek założyciel do Kujawsko-Pomorskiej

Organizacji  Turystycznej  –  została  przekazana  do  wykonania  Wydziałowi  Spraw

Społecznych

Zarząd Powiatu w Chełmnie w okresie tym podjął 16 uchwał w następujących sprawach:

1. ustanowienia  nieodpłatnej  służebności  gruntowej  przejścia  i  przejazdu  przez  działkę  nr

100/24, objętą księgą wieczystą KW 22298, stanowiącą własność Powiatu Chełmińskiego,

położoną w Grubnie, gmina Stolno,

2. zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Dzień Ptaków”,

3. powołania  Komisji  Konkursowej  w  celu  wyłonienia  laureatów  Powiatowego  Konkursu

Plastycznego „Dzień Ptaków”,

4. ogłoszenia konkursu dotyczącego wsparcia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku

2005,



5. uchylenia uchwały nr 131/2004 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 22 grudnia 2004 r. w

sprawie powołania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,

6. ogłoszenia konkursu dotyczącego organizacji imprez kulturalnych w roku 2005,

7. przyjęcia rocznego planu kontroli,

8. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/171/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia  29 grudnia

2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2005 rok,

9. wniosku o wpis hipoteki kaucyjnej,

10. przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Chełmińskiego,

11. ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński

na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Grubnie,

12. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/171/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia  29 grudnia

2004 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2005 rok,

13. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2004

rok,

14. przyjęcia  Regulaminu  Organizacyjnego  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w

Chełmnie,

15. ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli pobieranych

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia,

na które dofinansowanie jest przyznawane,

16. przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2005 rok.

Zarząd Powiatu przygotował 10 projektów uchwał Rady Powiatu Chełmińskiego w następujących

sprawach:

1. przystąpienia  jako członek założyciel do Kujawsko-Pomorskiej  Organizacji  Turystycznej,

jednocześnie  typując  pana  Starostę  Chełmińskiego  jako  osobę  upoważnioną  do

reprezentowania Powiatu Chełmińskiego w w/w Organizacji,

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

w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok,

3. zmiany uchwały nr XIV/123/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2004

roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego,

4. likwidacji środka specjalnego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chełmnie,

5. utworzenia rachunków dochodów własnych przy powiatowych jednostkach budżetowych,

6. zmiany Uchwały Nr XVIII/158/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 grudnia 2004 r.

w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji,



7. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na

realizację,  których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych,

8. ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,

9. przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

10. ustalenia  zasad  korzystania  z  mieszkania  chronionego  przez  usamodzielnianych

wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – Domu Dziecka w Chełmnie.

Ponadto Zarząd Powiatu:

1. przyjął  informację  opisową dotyczącą działalności  Filii  Młodzieżowego Biura  Pracy w

Chełmnie przy Centrum Edukacji  i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu w zakresie rynku

pracy za rok 2004,

2. omówił informację o stanie zaawansowania realizacji projektu „Zdrowie kosztuje tyle, ile

jesteśmy w stanie za nie zapłacić” - tj.  realizacji  programu restrukturyzacji  SP ZOZ w

Chełmnie, 

3. zatwierdził  porozumienie  z  Powiatem  Żnińskim  oraz  aneksy  zawarte  z  Powiatem

Toruńskim,  z  Powiatem  Nakielskim,  Powiatem  Bydgoskim,  Powiatem  Żnińskim  w

sprawie  określenia  warunków  i  sposobu  przekazywania  środków  finansowych  przez

powiat,  na terenie,  którego miały miejsce zamieszkania  dzieci  przed umieszczeniem w

placówce opiekuńczo-wychowawczej,

4. postanowił  wystąpić  do  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  z  prośbą  o

rozważenie możliwości wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg w Bydgoszczy o zmianę

oznakowania  granic  miasta  na  drodze  krajowej  E1,  zbudowanie  rozjazdów  z  pasami

lewoskrętów,

5. przyjął sprawozdanie finansowego za 2004 rok oraz omówił plan finansowy na 2005 rok

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,

6. udzielił  dotację  dla  Społecznej  Straży Rybackiej  w Chełmnie  w wysokości  1.800 zł  z

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005,

7. zatwierdził  harmonogram  realizacji  zadania  inwestycyjnego  pn.  "Termomodernizacja

budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej, Plac dr Rydygiera 1 w Chełmnie" 2005 r.,

8. postanowił przystąpić do ogłoszenia konkursu dla organizacji pozarządowych zajmujących

się ochroną zdrowia na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia pn. „Pierwsza pomoc”

(zadania  te  miałyby na  celu  przeprowadzenie  szkolenia  pierwszej  pomocy w szkołach

ponadgimnazjalnych),



9. w związku  z  przyjętym w Strategii  Rozwoju  Powiatu  Chełmińskiego  planem  budowy

obwodnicy  południowej  Chełmna  Brzozowo-Grubno  zorganizował  spotkanie  z

Burmistrzem Miasta, Wójtami Gmin: Stolno, Chełmno i Kijewo Królewskie,

10.zobowiązał  Powiatowy  Zarząd  Dróg  do  wystąpienia  do  Dyrekcji  Generalnych  Dróg

Krajowych o ustalenie warunków wpięcia obwodnicy do drogi krajowej E1 w Grubnie oraz

do Zarządu Dróg Wojewódzkich o warunki wpięcia obwodnicy do drogi wojewódzkiej nr

550,

11.podpisał porozumienia Miastem Łodź Lublin, w sprawie określenia warunków i sposobu

przekazywania  środków  finansowych  przez  powiat,  na  terenie  którego  miały  miejsce

zamieszkania  dzieci  przed  umieszczeniem  w  placówce  opiekuńczo-wychowawczej

Powiatu Chełmińskiego – dot. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pniewitem,

12.zatwierdził  aneks  do  umowy z  dnia  31.12.2004  r.  w  sprawie  określenia  warunków  i

sposobu  przekazywania  środków  finansowych  przez  powiat,  na  terenie  którego  miały

miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej

na terenie Powiatu Brodnickiego,

13.zatwierdził  aneks  do  umowy z  dnia  30.12.2004  r.  w  sprawie  określenia  warunków  i

sposobu przekazywania środków finansowych przez powiat- Miasto Wrocław, na terenie

którego miały miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-

wychowawczej  Powiatu Chełmińskiego – dot.  Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej  w

Pniewitem,

14.zatwierdził  aneks  do  umowy z  dnia  29.11.2004  r.  w  sprawie  określenia  warunków  i

sposobu  przekazywania  środków  finansowych przez  powiat-  miasto  Toruń,  na  terenie

którego miały miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-

wychowawczej Powiatu Chełmińskiego – dot. Domu Dziecka w Chełmnie,

15.zatwierdził aneks do umowy z dnia 3.12.2004 r. w sprawie określenia warunków i sposobu

przekazywania środków finansowych przez Powiat  Lipnowski, na terenie którego miały

miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Powiatu Chełmińskiego – dot. Domu Dziecka w Chełmnie,

16.zatwierdził  aneks  do  umowy z  dnia  29.12.2004  r.  w  sprawie  określenia  warunków  i

sposobu przekazywania środków finansowych przez Powiat Wąbrzeski, na terenie którego

miały  miejsce  zamieszkania  dzieci  przed  umieszczeniem  w  placówce  opiekuńczo-

wychowawczej Powiatu Chełmińskiego – dot. Domu Dziecka w Chełmnie,

17.zatwierdził  aneks  do  umowy z  dnia  17.12.2004  r.  w  sprawie  określenia  warunków  i

sposobu  przekazywania  środków  finansowych przez  Powiat  Inowrocławski,  na  terenie



którego miały miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-

wychowawczej Powiatu Chełmińskiego – dot. Domu Dziecka w Chełmnie,

18.zatwierdził aneks do umowy z dnia 2.12.2004 r. w sprawie określenia warunków i sposobu

przekazywania środków finansowych przez Powiat Sępoleński, na terenie którego miały

miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Powiatu Chełmińskiego – dot. Domu Dziecka w Chełmnie,

19.zatwierdził aneks do umowy z dnia 04.02.2004 r. w sprawie umieszczenia dziecka z terenu

Powiatu Chełmińskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Toruńskiego,

20.zatwierdził  harmonogram rzeczowo-finansowy budowy sali  gimnastycznej przy Zespole

Szkół nr 2 w Chełmnie,

21.opracował sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2004,

22.udzielił pożyczki Domowi Pomocy Społecznej w Mgoszczu w wysokości 30.000 zł,

Do punktu 8.

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. W związku z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji następnego

punktu. 

Do punktu 9.

Przedstawienie przez Zarząd Powiatu Chełmińskiego informacji na temat stanu opracowania

dokumentacji inwestycji na drodze powiatowej Dorposz Szlachecki – Unisław. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – poprosił o wprowadzenie do tematu. 

Radny  p.  M.  Jabłoński –  powiedział,  że  chciałby uzyskać  więcej  informacji  na  temat  stanu

opracowania dokumentacji inwestycji na drodze powiatowej Dorposz Szlachecki – Unisław oraz

chciałby aby została rozważona możliwość wprowadzenia chodnika do tej inwestycji. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że stawała na Zarządzie ta sprawa ale ponieważ zaawansowanie

prac nad tym wnioskiem jest już tak duże i ma się ku końcowi to Zarząd Powiatu postanowił, że nie

podejmie się tego. 

Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że był przyjmowany budżet z 2 zadaniami na drogach i

wtedy nie było żadnej mowy o chęci rozszerzenia tego zadania o chodnik. Odcinek o którym mowa

to  ponad  9  km  drogi  a  wartość  zadania  to  około  6  mln  zł.  Aktualnie  dokumentacja  jest  na

ukończeniu, gdyż od 14 – 28 kwietnia trzeba złożyć dokumentację i dlatego Zarząd postanowił nie



podjąć się tego, ponieważ jest zbyt mało czasu. Następnie dodał, że uważa, iż ciąg pieszy nie jest na

tyle obciążony aby była potrzeba budowania tam chodnika. 

Radny  p.  M.  Jabłoński –  powiedział,  że  Zarząd  pracował  nad  tym wnioskiem Wójta  Gminy

Unisław i chciałby wiedzieć czy były szacowane koszty. 

Wicestarosta  Chełmiński –  powiedział,  że  zdaniem Dyrektora  Powiatowego  Zarządu Dróg w

Chełmnie zwiększenie w związku z włączeniem chodnika do tej inwestycji wynosiłoby około 400-

500 tys.zł.

Wójt  Gminy  Unisław p.  R.  Misiaszek –  powiedział,  że  droga  jest  i  tak  i  tak  remontowana.

Następnie powiedział, że nie ma w tej chwili kosztorysu na chodnik ale można pozyskać 300 tys. zł

środków unijnych jeżeli gmina da 50 tys. zł. a powiat przeznaczy 50 tys. zł na to zadanie z zadań

wspólnych. Nie zgadza się także z tym, ze jest to błędna decyzja i były w tej sprawie już wstępne

uzgodnienia. 

Radny p. Z. Urbaniak – zapytał o jakim odcinku jest mowa. 

Wójt Gminy Unisław p. R. Misiaszek – powiedział, że 1700 m. 

Radny p. Z. Urbaniak – powiedział, że jego zdaniem warto rozszerzyć to zadanie o chodnik i

skorzystać ze środków unijnych o ile czas na to pozwoli. 

Radny  p.  G.  Zalewski –  powiedział,  że  rozumie  troskę  wójta  o  bezpieczeństwo  pieszych ale

podstawowym zadaniem powiatu jest budowa drogi. Następnie powiedział, że jest taki niedostatek

w ilości i jakości dróg, że należy iść w kierunku budowania dróg a nie chodników. 

Radny p. D. Śliwiński – powiedział, ze zgadza się z przedmówcą. To nie jest tak, że Zarząd nie

chce otrzymać dodatkowych środków ale za 50 tys. zł można utwardzić 1 km drogi gruntowej. 

Radny p. M. Jabłoński – powiedział,  że tu chodzi o te środki, które Rada Powiatu chce i tak

przekazać Gminie Unisław na zadania wspólne. Dodał także, że nie jest burzony porządek struktury

tylko chciałby aby sytuacja pozyskania dodatkowych środków została wykorzystana i aby zrobić coś

dla mieszkańców powiatu. 

Przewodniczący obrad. P. Z. Orzechowski – powiedział, że oprócz przekonywanie się musi być

podjęta jakaś decyzja. Następnie powiedział, że powinien spotkać się Zarząd Powiatu z Komisją

Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych oraz Wójtem Gminy Unisław i sprawa ta powinna

zostać przedyskutowana bo tak to będzie tylko niepotrzebna dyskusja na sesji. Dla Gminy Unisław

ważne jest to czy będą środki czy nie na budowę chodnika przeznaczone. 

Radny p. G. Zalewski – powiedział, że zgadza się z radnym p. Jabłońskim ale zadaniem powiatu

jest dbanie o drogi i to aby było ich jak najwięcej. 

Radny p. D. Śliwiński – powiedział, że od początku było wiadomo jak jest ze środkami na zadania

wspólne, że są one przeznaczone na nakładki. 



Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że koronnym argumentem za budową tego chodnika jest

to,  że  można pozyskać 300 tys. zł.  Następnie powiedział,  że jego zdaniem trzeba przesunąć te

środki z nakładek na chodnik i trzeba podjąć decyzję dzisiaj a nie czekać na spotkanie. Dodał także,

iż wrysowanie chodnika w dokumentację nie stanowi dużego problemu. 

Radny p. D. Śliwiński – zapytał Skarbnika Powiatu ile dołożono do chodnika w Stablewicach i

kiedy Gmina Unisław zapłaciła za to. 

Skarbnik Powiatu – powiedziała, że 130 tys. zł i zapłacono tydzień temu a był przesuwany termin

płatności od października. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – ogłosił przerwę. 

Przerwa trwała 25 min. od godz. 16:45 – 17:10.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że odbyła się narada z wnioskodawcą

oraz  Zarządem  Powiatu  dotycząca  dyskutowanej  sprawy  i  wszyscy  ustalili,  że  w  związku  z

zaistniałą sytuacją zostanie poddane pod głosowanie stanowisko o następującym brzmieniu : „Rada

Powiatu Chełmińskiego wyraża wolę upoważnienia  Zarządu Powiatu Chełmińskiego do zmiany

budżetu  Powiatu  Chełmińskiego  na  2005  rok  dotyczącej  przeznaczenia  środków  na  budowę

chodnika na odcinku Unisław - Gołoty przy drodze powiatowej Dorposz Szlachecki – Unisław”.

Następnie poddał pod głosowanie w/w stanowisko. 

Za przyjęciem głosowało 7 radnych przy 5 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że stanowisko zostało przez Radę Powiatu przyjęte. 

Do punktu 10.

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 1 /załącznik nr 3 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie

do tematu. 

Skarbnik Powiatu – omówiła w/w projekt uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. P. Madej - 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 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/190/05

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  5  do

protokołu/.

Do punktu 11.

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  2  /załącznik  nr  6  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  14  radnych  przy  1  głosie  przeciwnymi  braku  głosów

wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/191/05

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 7 do

protokołu/. 

Do punktu 12.

Sprawa  utworzenia  rachunków  dochodów  własnych  przy  powiatowych  jednostkach

budżetowych . 

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

w druku nr 4 /załącznik nr 8 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie

do tematu. 

Skarbnik Powiatu – omówiła w/w projekt uchwały. 

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

w w/w sprawie./załącznik nr 9 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 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/192/05

w  sprawie  utworzenia  rachunków  dochodów  własnych  przy  powiatowych  jednostkach

budżetowych. /załącznik nr 10 do protokołu/.

Do punktu 13.

Sprawa zmiany Uchwały Nr XVIII/158/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 grudnia

2004 r. w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 

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

załącznik nr 11 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie do tematu. 

Skarbnik Powiatu – omówiła w/w projekt uchwały. 

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

w w/w sprawie./załącznik nr 12 protokołu/.

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

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 XXIII/19305

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/158/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia  8 grudnia

2004  r.  w  sprawie  zabezpieczenia  wekslowego  oraz  oświadczenia  o  poddaniu  się  egzekucji  /

załącznik nr 13 do protokołu/.

Do punktu 14.

Sprawa  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 w w/w sprawie zawarty

w druku nr 6 /załącznik nr 14 do protokołu/. Następnie poprosił Kierownika Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Chełmnie o zreferowanie tematu. 

Kierownik PCPR w Chełmnie p. E. Wirosławska - omówiła 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 15 protokołu/.

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

opinię do projektu uchwały w w/w sprawie./załącznik nr 16 protokołu/.



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

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 XXIII/194/05

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 17 do protokołu/.

Do punktu 15.

Sprawa  ustalenia  regulaminu  dotyczącego  kryteriów  i  trybu  przyznawania  nagród  dla

nauczycieli

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

w  druku  nr  7  /załącznik  nr  18  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Starostę  Chełmińskiego  o

wprowadzenie do tematu. 

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

Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. K. Poliwko –

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 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/195/05

w  sprawie  ustalenia  regulaminu  dotyczącego  kryteriów  i  trybu  przyznawania  nagród  dla

nauczycieli /załącznik nr 20 do protokołu/. 

Do punktu 16.

Sprawa przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

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

w  druku  nr  8  /załącznik  nr  21  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Starostę  Chełmińskiego  o

wprowadzenie do tematu. 

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

Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. K. Poliwko –

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 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIII/195/05

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli /załącznik nr 23 do protokołu/.

Do punktu 17.

Sprawa przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie przez Komisję

Rewizyjną Rady Powiatu Chełmińskiego.

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

w druku nr 9 /załącznik nr 24 do protokołu/. Następnie omówił w/w projekt uchwały. W związku z

brakiem dyskutantów poddał po 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 XXIII/196/05

w sprawie  przeprowadzenia kontroli  w Zespole Opieki  Zdrowotnej  w Chełmnie  przez  Komisję

Rewizyjną Rady Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 25 do protokołu/.

Do punktu 18.

Wolne wnioski. 

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

realizacji następnego punktu. 

Do punktu 19.

Zakończenie. 

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

XXIII sesję Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


