
PROTOKÓŁ NR XXIV / 2005 

z XXIV Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 27 kwietnia 2005 r. 

Sesja odbyła się w dniu 27 kwietnia 2005 r.

w pomieszczeniach Starostwa

i trwała od godziny 1600 do godziny 1730

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 XXIV sesji Rady Powiatu.

4. Wręczenie wyróżnień dla Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji. 

5. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.

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

Powiatu.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Sprawa przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2003

rok.

9. Sprawa udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.

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 przystąpienia do umowy pomiędzy powiatami i  gminami województwa kujawsko –

pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów stypendialnych dla uczniów

szkół ponadgimnazjalnych i studentów. 

12. Sprawa przyjęcia sprawozdania Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego z kontroli

przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. 

13. Wolne wnioski.

14.  Zakończenie. 



Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

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

zaproponowanego porządku obrad lub chciałby dokonać jakiś zmian. W związku z brakiem uwag

uznał, że porządek obrad został przez radnych przyjęty. 

Do punktu 4.

Wręczenie wyróżnień dla Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji.

Przewodniczący obrad p.  Z.  Orzechowski – powitał  Z- cę Komendanta Powiatowego Policji

Michała Kowalskiego. Następnie poprosił o przedstawienie wyróżnionego dzielnicowego KPP w

Chełmnie. 

Pan M. Kowalski –  przedstawił  kandydaturę Pana Waldemara Wiśniewskiego, który wygrał w

tegorocznej edycji konkursu na dzielnicowego Powiatu Chełmińskiego. 

Starosta  Chełmiński -  pogratulował  Panu  Waldemarowi  Wiśniewskiemu  zwycięstwa  w

tegorocznej edycji konkursu na dzielnicowego Powiatu Chełmińskiego. 

Następnie Starosta Chełmiński  wraz z  Przewodniczącym Rady Powiatu Chełmińskiego wręczyli

nagrodę Panu Waldemarowi Wiśniewskiemu. 

Do punktu 5.

Przyjęcie protokołu z XXIV 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.

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  pomiędzy posiedzeniami  Rady Zarząd  spotkał  się  na  4

posiedzeniach.  Następnie  powiedział,  że  Zarząd  Powiatu  przekazał  wszystkie  uchwały  Rady

Powiatu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

1998 r. o samorządzie powiatowym. Ponadto Uchwała Nr :

– XXIII/190/05 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,

– XXIII/191/05 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 do Wydziału Organizacyjnego,

– XXIII/192/05 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy powiatowych

jednostkach budżetowych – została przekazana do szkół i placówek, których uchwała

dotyczy,

– XXIII/193/05  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XVIII/158/2004  Rady  Powiatu

Chełmińskiego z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz

oświadczenia o poddaniu się egzekucji – przekazana została do Wydziału Finansowego,

– XXIII/194/05 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

osób  niepełnosprawnych,  na  realizację,  których  przeznacza  się  środki  PFRON  –

przekazana została do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu

Pracy w Chełmnie 

– XXIII/195/05  w sprawie  ustalenia  trybu dotyczącego kryteriów i  trybu przyznawania

nagród dla nauczycieli – została przekazana do szkół i placówek oświatowych, których

uchwała dotyczy oraz do wiadomości związkom zawodowym,

– XXIII/196/05  w  sprawie  przyjęcia  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  –  została

przekazana  do  szkół  i  placówek  oświatowych  oraz  do  wiadomości  związkom

zawodowym.

Zarząd Powiatu w Chełmnie w omawianym okresie podjął 9 uchwał w następujących sprawach:

1. upoważnienia dyrektorów szkół do powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych

egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego,



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. pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie roli Beneficjanta w ramach działań

1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

(SPORZL),

4. ustalenia  planowanej  liczby  oddziałów  klas  pierwszych  oraz  liczby  uczniów

przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Chełmiński,

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

roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok,

6. zatwierdzenia  regulaminu  Powiatowego  Konkursu  Fotograficznego  „Moje  spotkanie  z

przyrodą”,

7. powołania  Komisji  Konkursowej  w celu  wyłonienia  laureatów Powiatowego Konkursu

Fotograficznego „Moje spotkanie z przyrodą”,

8. powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie,

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

roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok.

Zarząd Powiatu przygotował 2 projekty uchwał Rady Powiatu  Chełmińskiego w następujących

sprawach:

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

roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok,

2. przystąpienia  do  umowy  pomiędzy  powiatami  i  gminami  województwa  kujawsko-

pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji  projektów stypendialnych dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

Ponadto Zarząd Powiatu:

1. podpisał  aneks  do  umowy z  Powiatem Lipnowskim 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 Chełmińskiego – Dom Dziecka w Chełmnie,

2. dokonał podziału dotacji na wsparcie organizacji imprez kulturalnych w roku 2005, 

3. dokonał  podziału  dotacji  na  wsparcie  prowadzenia  szkolenia  sportowego  dzieci  i

młodzieży w roku 2005, 

4. postanowił podzielić zadanie pn. „termomodernizacja szpitala” na dwa etapy: w czerwcu

br. remont dachu a wykonanie pozostałych prac zaplanować do końca roku 2005. W razie

nie otrzymania środków ze ZPORR zadanie to zostanie zakończone na wykonaniu remontu

dachu. 



5. podpisał  porozumienie  z  Gminą  Unisław  w  sprawie  „Modernizacji  i  rozbudowy

regionalnej  sieci  drogowej  –  przebudowa  drogi  powiatowej  Dorposz  Szlachecki  –

Unisław” - dotyczy dofinansowania budowy chodnika,

6. wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem 7o przydzielenie karetki "W",

7. opracował standardy i zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych (rok szkolny

2005/2006),

8. podpisał umowę z Miastem Łodzią oraz aneksy do umów z Miastem Gdynią, Powiatem

Wejherowskim,  Miastem  Toruniem,  Powiatem  Grudziądzkim  w  sprawie  określenia

warunków i sposobu przekazywania środków finansowych przez powiat na terenie którego

miały  miejsce  zamieszkania  dzieci  przed  umieszczeniem  w  placówce  opiekuńczo-

wychowawczej,

9. z  okazji  "Dnia  Strażaka"  postanowił  przyznać  4  nagrody pieniężne  dla  wyróżnionych

strażaków,

10. zatwierdził plan finansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na 2005 r.,

11. przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie

w 2004 roku oraz  sprawozdanie z  działalności  w 2004 roku Powiatowego Zespołu do

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmnie,

Do punktu 7.

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 8.

Sprawa przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania  budżetu Powiatu Chełmińskiego za

2004 rok.

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

o godz. 16:20 salę obrad opuścił Radny p. P. Piekarski

Skarbnik  Powiatu –  omówiła  w/w  Sprawozdanie  /załącznik  nr  3  do  protokołu/.  Następnie

powiedziała, że rok 2004 to rok, w którym zaczęła się reforma finansów publicznych oraz rok, w

którym po raz drugi z kolei powiat mógł sięgnąć po środki zewnętrzne. Zarząd Powiatu w 2004



roku pozyskał najwięcej środków zewnętrznych tj. 1.319.041 zł i jest to prawie dwa razy więcej niż

w roku poprzednim. W roku 2003 pozyskanych środków zewnętrznych było 765.288 zł. Budżet

powiatu na rok 2004 po stronie dochodów został zaplanowany w wysokości 32.319.041 zł Plan ten

wykonano  w  100,02%.  Wyższa  realizacja  planu  wynika  z  uzyskania  większych  dochodów  w

rozdziale Starostwo Powiatowe z tytułu opłat  komunikacyjnych. Plan wykonano więcej o kwotę

prawie 70 tys. zł a także w rozdziale różne rozliczenia z tytułu odsetek od środków zgromadzonych

na rachunku bankowym i  tutaj  plan został  przekroczono o 39 tys. zł.  Realizacja  wpływów pod

względem ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :

- dochody własne 101,94%,

- subwencja ogólna 100%

- dotacje  celowe  98,32%.  To  wykonanie  wynika  z  dotacji  na  zadania  realizowane  na

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i tu chodzi o środki,

które nie wpłynęły od Gminy Unisław i to zaważyło na niepełnym wykonaniu dotacji po

stronie dochodów. 

Struktura dochodów pod względem ważniejszych źródeł jest następująca:

- dochody własne stanowią 26,36% ogółu dochodów, gdzie w roku 2003 stanowiły zaledwie

8,8%, 

- subwencja ogólna stanowi 45,39% dochodów ogółem,

- dotacje  celowe  stanowią  28,25%  dochodów  ogółem,  natomiast  w  roku  2003  stanowiły

41,9% i tutaj widać skutki reformy finansów publicznych, gdzie dochody własne rosną a

dotacje celowe maleją. 

Po  stronie  wydatków budżet  powiatu  został  zaplanowany w  wysokości  29.572.447  zł  i  został

wykonany w 99,22%. Wydatki w planowanej wysokości nie zostały zrealizowane w następujących

działach:

- administracja publiczna o 2,63%

- kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego o 3,51%

- kultura fizyczna i sport o 2,22%. 

Było to wynikiem niższych kosztów niż planowano wykonywanych zadań. 

W  strukturze  działowej  rozpatrując  wydatki  w  poszczególnych  działach  największy  udział  w

budżecie miały wydatki :

- na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Wynosiły one 11.383.982 zł tj 38,5% ogółu

budżetu,

- pomoc społeczna prawie 7.5 mln zł tj. 25% ogółu budżetu,

- transport i łączność 3.725.000 zł tj 13% ogółu budżetu, 

- administracja publiczna 3.090.000 zł tj ponad 10% ogółu budżetu,



- bezpieczeństwo publiczne ponad 2 mln zł tj. 7% ogółu budżetu. 

W  ramach  zaplanowanych  wydatków  ogółem  udział  wydatków  bieżących  stanowi  89,68%

wydatków,  natomiast  wydatki  inwestycyjne  i  majątkowe  10,32%.  W  2004  roku  wydatki

inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie ponad 3 mln zł. Środki zewnętrzne zostały pozyskane

głównie z programu SAPARD i PFRON. Wydatki inwestycyjne z roku na rok rosną. W pierwszym

roku działalności powiatu były one znikome i wynosiły niecałe 500.000 zł, w roku 2000 wynosiły

niecałe 1.500.000 zł, w roku 2001 wynosiły prawie 1.400.000 zł., w roku 2002 wynosiły 665.000 zł,

w roku 2003 wynosiły prawie 2 mln zł, w roku 2004 wynosiły 3 mln zł. Jak widać rokiem pod

względem największej ilości inwestycji jest rok 2004 i oznacza to, że kadencja państwa z roku na

rok osiąga coraz lepsze wyniki inwestycyjne. Na tak wysokie wykonanie wydatków inwestycyjnych

wpłynęła na pewno opracowana polityka finansowa i organizacyjna nie tylko Zarządu Powiatu ale

również Rady Powiatu, co pozwoliło osiągnąć najlepszy wynik w działalności powiatu. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do

sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Chełmińskiego  za  rok  2004  /załącznik  nr  4  do

protokołu/.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Chełmińskiego p.  L.  Płocki –  odczytał

opinię do w/w sprawozdania /załącznik nr 5 do protokołu/. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  p.  P.  Madej -  odczytał  opinię  do  w/w

sprawozdania /załącznik nr 6 do protokołu/.

o godz. 16:30 na salę obrad przybył Radny p. P. Piekarski 

Przewodniczący  Komisji  rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych  p.  M.  Jabłoński -

odczytał opinię do w/w sprawozdania /załącznik nr 7 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. M. Jakubowska - odczytała

opinię do w/w sprawozdania /załącznik nr 8 do protokołu/.

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

opinię do w/w sprawozdania /załącznik nr 9 do protokołu/.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Leśnictwa  p.  Z.  Urbaniak -  odczytał  opinię  do  w/w

sprawozdania /załącznik nr 10 do protokołu/.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – w związku z braniem dyskutantów stwierdził,  że

sprawozdanie zostało przez Radę Powiatu przyjęte. 

o godz. 16:40 salę obrad opuścił Radny p. D. Danielewicz 



Do punktu 9.

Sprawa udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego. 

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

załącznik  nr  11 do protokołu/.  Następnie  poprosił  Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej  Rady

Powiatu Chełmińskiego o odczytanie wniosku tej Komisji. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Chełmińskiego p.  L.  Płocki –  odczytał

wniosek Komisji o udzielenie absolutorium /załącznik nr 12 do protokołu/. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do

w/w  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  /załącznik  nr  13  do  protokołu/.  W  związku  z  brakiem

dyskutantów poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

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

XXIV/198/05 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego. /załącznik nr

14 do protokołu/. Następnie ogłosił przerwę. 

Przerwa trwała 10 min od godz. 16:45 – 16:50.

o godz. 16:50 salę obrad opuścił Radny p. P. Madej

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 2 /załącznik nr 15 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie

do tematu. 

Skarbnik  Powiatu –  powiedziała,  że  chciałaby  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  przedstawić

autopoprawkę, która została rozłożona na stolikach w druku nr 2a /załącznik nr 16 do protokołu/.

Następnie 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 17 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 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/199/05

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  18  do

protokołu/.

Do punktu 11.

Sprawa przystąpienia do umowy pomiędzy powiatami i gminami województwa kujawsko –

pomorskiego  w  celu  wspólnego  przygotowania  i  realizacji  projektów  stypendialnych  dla

uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

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

w  druku  nr  3  /załącznik  nr  19  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Starostę  Chełmińskiego  o

wprowadzenie do tematu. 

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

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

opinię do w/w projektu uchwały /załącznik nr 20 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 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/200/05

w sprawie  przystąpienia  do  umowy pomiędzy powiatami  i  gminami  województwa kujawsko  –

pomorskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów stypendialnych dla uczniów

szkół ponadgimnazjalnych i studentów /załącznik nr 21 do protokołu/.

Do punktu 12.

Sprawa przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego z kontroli

przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. 

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

w  druku  nr  4  /załącznik  nr  22  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Przewodniczącego  Komisji

Rewizyjnej o wprowadzenie do tematu. 



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. L. Płocki – zapoznał radnych ze sprawozdaniem z w/w

kontroli  oraz  z  wnioskami  pokontrolnymi.  Dodał  również,  że  wszyscy  członkowie  Komisji

Rewizyjnej głosowali za przyjęciem w/w sprawozdania. 

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że we wnioskach, które pojawiły się w sprawozdaniu

Komisji  Rewizyjnej  pojawiło  się  zamieszanie  kompetencji  organów,  tzn  komisji  rewizyjnej,

zarządu powiatu i rady powiatu. Pierwszy punkt wniosków jest nie do przyjęcia, ponieważ nie jest

kompetencją komisji rewizyjnej nakazywanie czegokolwiek Dyrektorowi Szpitala. Drugie w ogóle

jest  błędne,  ponieważ  Szpital  nie  jest  jednostką  organizacyjną,  a  Starosta  może  wydawać

zarządzenia do Dyrektorów jednostek organizacyjnych a nie do Dyrektora Szpitala i  to reguluje

ustawa o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności dyrektora jednostki za prawidłowość

stosowania prawa zamówień publicznych. Następnie powiedział,  że powinien być jeden wniosek

końcowy „zobowiązać Zarząd Powiatu do przedstawienia konkretnych wniosków w tej sprawie”.

Jak  powiedział  uważa,  że  to  wszystko  jest  w kompetencji  Zarządu  Powiatu  a  Rada  może  się

domagać od Zarządu jednoznacznych wniosków co z tym zrobić, bez żadnych sugestii.  Komisja

stwierdziła, że są nieprawidłowości i to jest jej zadaniem. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. L. Płocki – poprosił o przerwę. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – ogłosił przerwę. 

Przerwa trwała 15 min od godz. 17:10 – 17:25. 

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  p.  L.  Płocki –  powiedział,  że  Komisja  w  obecności

Starostów  oraz  Przewodniczącego  Rady Powiatu  postanowiła  wprowadzić  autopoprawkę  jeżeli

chodzi o wnioski i zaproponował następujące brzmienie wniosków końcowych :

1. Kontynuować realizację umowy z ZUS w zakresie spłaty zaległych należności.

2. Wzmóc  nadzór  Zarządu  Powiatu  nad  realizacją  ustawy  Prawo  o  Zamówieniach

Publicznych.

3. W terminie do 30 czerwca 2005r. Zarząd Powiatu spowoduje przeprowadzenie kontroli

wewnętrznej  w  celu  stwierdzenia  aktualnej  sytuacji  w  zakresie  nieprawidłowości

ustalonych podczas kontroli UKS.

4. Wyniki kontroli wewnętrznej przedłożyć Radzie Powiatu

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  powiedział,  że  chciałby  dokonać  autopoprawki

uchwały i wykonanie jej powierzyć Zarządowi Powiatu. W związku z brakiem innych dyskutantów

poddał po głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 



Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/201/05

w sprawie przyjęcia sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego z  kontroli

przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie /załącznik nr 30 do protokołu/.

Do punktu 13.

Wolne wnioski. 

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

majątkowych do końca kwietnia 2005 roku. 

Do punktu 14.

Zakończenie. 

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

XXIV sesję Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


