
PROTOKÓŁ NR XXVI / 2005 

z XXVI Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 29 czerwca 2005 r. 

Sesja odbyła się w dniu 29 czerwca 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 XXVI sesji Rady Powiatu.

4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.

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

Powiatu.

6. Interpelacje i zapytania.

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

roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok.

8. Sprawa zmiany Uchwały Nr XIX/171/04 rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 30 marca 2005 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  ustalenia  zasad  przyznawania  stypendiów za  wybitne  osiągnięcia  w różnych sferach

edukacyjnych dla  szczególnie  uzdolnionych  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  i  studentów

zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego. 

10. Sprawa  wyrażenia  woli  przystąpienia  Powiatu  Chełmińskiego  do  inwestycji  „Budowa

obwodnicy południowej Chełmna, Brzozowo – Grubno”. 

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie. 



Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

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

Przyjęcie protokołu z XXVI 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  3

posiedzeniach. 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.



Zarząd Powiatu w Chełmnie w okresie tym podjął 6 uchwał 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. upoważnienia dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji do nowo tworzonych szkół,

3. opinii  do  projektu  programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej. Program ten jest składnikiem wniosku o udzielenie pożyczki.

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

nauczyciela mianowanego – nauczyciela ZS CKP w Grubnie,

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

nauczyciela mianowanego – nauczyciela ZS CKP w Grubnie,

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

nauczyciela mianowanego – nauczyciela ZS CKP w Grubnie.

Zarząd Powiatu przygotował 3 projekty uchwał Rady Powiatu  Chełmińskiego w następujących

sprawach:

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

2004 roku w sprawie przyjęcia budzetu powiatu na 2005 rok,

2. zmiany Uchwały Nr XXIII/194/05 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnai 30 marca 2005 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. ustalenia  zasad  przyznawania  stypendiów  za  wybitne  osiągnięcia  w  różnych  sferach

edukacyjnych  dla  szczególnie  uzdolnionych  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  i

studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego.

Zarząd Powiatu przygotował również projekt stanowiska Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli

przystąpienia  Powiatu Chełmińskiego do inwestycji „Budowa obwodnicy południowej Chełmna,

Brzozowo-Grubno”.  Było  to  wynikiem  odbytego  wcześniej  spotkania  z  Burmistrzem  Miasta

Chełmna oraz Wójtami  Gmin Chełmno,  Stolno,  Kijewo Królewskie,  na którym były omawiane

wstępnie zasady i  zaproponowano pewien podział  kosztów jakie  ponieść miałyby poszczególne

jednostki samorządu terytorialnego przy budowie obwodnicy. Skutkiem tego spotkania było to, iż

sprawa  ta  trafiła  pod  obrady  w  poszczególnych  gminach.  W  ubiegłym  tygodniu  odbyło  się

posiedzenie Rady Miasta Chełmna, na którym ta sprawa była podejmowana i stanowisko Zarządu

Powiatu jest  takie samo z tym, że tyczy się naszego samorządu.  Rada Miasta Chełmna podjęła

stanowisko,  iż  wyraża  wolę  przystąpienia  do  tej  inwestycji  oraz  upoważnia  Burmistrza  do

przeprowadzenia negocjacji na temat szczegółowych warunków przystąpienia Miasta do realizacji

tejże inwestycji. 



Ponadto Zarząd Powiatu:

– podpisał projekt aneksu nr 1 do porozumienia 1/zporr/2005 z dnia 4.04.2004 r. z Gminą

Unisław w  sprawie  dofinansowania  wykonania  robót  związanych  z  "Modernizacją  i

rozbudową  regionalnej  sieci  drogowej  –  przebudowa  drogi  powiatowej  Dorposz

Szlachecki-Unisław", dotyczy to zmian wynikających z harmonogramu realizacji  tego

zadania, jako, że w momencie podpisywania porozumienia nie było wiadomo w jakim

czasie  Urząd  Marszałkowski  będzie  ten  wniosek  rozpatrywała.  W  związku  z  czym

harmonogram  trzeba  było  dostosować  do  tego  co  się  okazało.  Zmieniono  także

harmonogram płatności przewidziany w porozumieniu.

– wystąpił z wnioskiem o przyznanie Nagrody Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z

okazji Dnia Edukacji Narodowej,

– podpisał  aneks  w  sprawie  prowadzenia  domu  pomocy  społecznej  zawarty  pomiędzy

prowincją  Chełmińsko-Poznańską  Zgromadzenia  Sióstr  Miłosierdzia  św.  Wincentego

a‘Paulo na finansowanie tejże jednostki w roku bieżącym,

– zatwierdził arkusze organizacyjne na rok 2005/2006, przy czym należy tutaj pamiętać, że

mogą jeszcze powstać aneksy wynikające z realizacji naborów,

– wyraził zgodę na realizację nauczania indywidualnego dla ucznia Zespołu Szkół nr 2 w

roku szkolnym 2005/2006,

– podpisał  porozumienie  z  Gminą Chełmno w sprawie  dofinansowania  remontów dróg

powiatowych  na  terenie  Gminy  Chełmno  –  wykonanie  nakładek  bitumicznych

jednowarstwowych na drodze powiatowej nr 1605C Ostrów Świecki – Górne Wymiary,

– podpisał  porozumienie  z  Gminą  Lisewo  w  sprawie  dofinansowania  remontów  dróg

powiatowych  na  terenie  Gminy  Lisewo  –  wykonanie  nakładek  bitumicznych

dwuwarstwowych na drodze powiatowej nr 1614C Paparzyn-Krusin,

– zatwierdził sprawozdanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za maj 2005 r.,

– podpisał porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka z terenu powiatu lipnowskiego

w placówce opiekuńczo-wychowawczej- POW Pniewite i wysokości wydatków na jego

utrzymanie,

– podpisał porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka z terenu miasta Grudziądza w

placówce opiekuńczo-wychowawczej  - POW Pniewite i  wysokości wydatków na jego

utrzymanie,

– podpisał porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka z naszego powiatu w placówce

opiekuńczo-wychowawczej  na  terenie  miasta  Torunia  –  Pogotowie  Opiekuńcze  w

Toruniu i wysokości wydatków na jego utrzymanie,



– podpisał Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka z terenu powiatu lubartowskiego

w placówce opiekuńczo-wychowawczej – POW Pniewite i wysokości wydaktów na jego

utrzymanie,

– podpisał porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z gminy miasta

Grudziądza w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu oraz wysokości wydatków

na jego utrzymanie,

– podpisał porozumienie z Gminą Lisewo na dofinansowanie zakupu laptopa dla Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej.

– przeanalizowano wynik kontroli, która odbyła się w SP ZOZ w zakresie uregulowania

zobowiązań publiczno- prawnych czyli do urzędu skarbowego i ZUS oraz w realizacji

ustawy  prawo  zamówień  publicznych.  Ponieważ  Rada  zobowiązała  Zarząd  do

poinformowania o wynikach tej kontroli powiedział, że o ile w realizacji ustawy prawo o

zamówieniach publicznych stwierdzono tylko niewielkie uchybienia proceduralne o tyle

w realizacji zobowiązań publiczno – prawnych zgodnie z ustawą o finansach publicznych

będzie  trzeba  wystąpić  o  ukaranie  w  związku  z  naruszeniem  dyscypliny  finansów

publicznych.  Chodzi  tutaj  o  to,  iż  wprawdzie  systematycznie  SP  ZOZ  reguluje

zobowiązania wobec ZUS – u ale następowało ono w badanych okresie czyli od stycznia

do  maja  z  kilku  do  kilkunastodniowym  opóźnieniem.  Skutkiem  tego  jest  to,  że

zobowiązania  te  musiały  być  płacone  z  odsetkami  za  opóźnienie.  Odsetek  za  te  5

miesięcy uzbierało się tyle, że przekroczyły one wysokość przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia  ogłaszanego  prze  Prezesa  GUS  a  to  czyli  narażenie  jednostki  na

uszczuplenie  środków  o  tej  wartości  zobowiązuje  Zarząd  do  takiego  zadziałania.

Wyjaśnienia uzyskane od Dyrektora ZOZ w Chełmnie są tego typu, że wynikało to z

terminów przekazywania środków przez NFZ w teki sposób, że termin płatności ZUS – u

przypadał na 15-tego a należności  otrzymywane przez Szpital  z NFZ przychodziły w

granicach 20-tego. W tym okresie czasu, żeby Szpital nie stracił płynności finansowej te

należności  nie  były regulowane i  stąd wyniknęły te  opóźnienia.  Drugi element,  który

przez Panią Dyrektor był podnoszony to, to że już w ustaleniach Komisji  Rewizyjnej

było stwierdzenie, że ZOZ na zasadzie porozumienia z ZUS-em spłaca należności z lat

ubiegłych i na maj wypadła ostatnia spłata. Od czerwca sytuacja finansowa w ZOZ – ie o

ten  składnik  będzie  lepsza  i  jak  powiedział  mówca  ma  nadzieję,  że  od  czerwca

regulowanie tych zobowiązań będzie  już  terminowe i  nie będzie  skutkowało  tym, co

teraz .



– powołano Komitet  Dożynkowy i  ustalono w ramach  tego Komitetu  miejsce  i  termin

dożynek powiatowych 2005. Odbędą się one w gminie Chełmno,  przy Gimnazjum w

Podwiesku dnia 10 września 2005 r. 

– w poniedziałek absolwenci naszych szkół średnich uzyskali w końcu informację na temat

wyników egzaminu maturalnego. Następnie podał wyniki :

a) w Zespole Szkół Nr 1 do egzaminu przystąpiły 173 osoby z tego 2 osoby nie

zaliczyły egzaminu ustnego a kolejne 5 egzamin pisemny, co stanowi 4,05%

wszystkich przystępujących,

b) w Zespole Szkół Nr 2 akces zgłosiły 21 osób przy czym jedna nie przystąpiła

do egzaminu ustnego czyli generalnie przystąpiło do egzaminu ustnego 20

osób, 4 nie zdały egzaminu ustnego, natomiast pozostałe 16 osób egzamin

pisemny zaliczyły

c) w Zespole Szkół CKP w Grubnie do egzaminu maturalnego przystąpiły 22

osoby, 4 tego egzaminu nie zdały.

d) W Unisławiu do egzaminu maturalnego przystąpiło 13 osób i wszystkie ten

egzamin zdały,

e) W Liceum Katolickim przystąpiło 19 osób i 1 osoba nie zdała. 

Łącznie w powiecie do egzaminu maturalnego przystąpiło 247 osób, 16 nie zdało,  czyli średnia

niepowodzeń w powiecie to jest 6% i jest to nieco lepszy wynik niż średnia krajowa. 

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. W związku z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji następnego

punktu. 

Do punktu 7.

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 –  powiedziała,  że  chciałaby  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  przedstawić

autopoprawkę, która została rozłożona na stolikach w druku nr 1a /załącznik nr 4 do protokołu/.

Następnie omówiła zmianę. 

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

w w/w sprawie /załącznik nr 5 do protokołu/.

Radny p. K. Poliwko – powiedział, że ma pytanie dotyczące wydatków, chodzi o dział 750 i dodał,

że chciałby otrzymać wytłumaczenie tej kwoty 7181 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne za lata

2002-2004. Zapytał jak to się stało, że jest zadłużenie na wynagrodzeniu byłego pracownika. 

Skarbnik Powiatu – powiedziała, że w związku z tym, że przez prawie trzy lata toczyła się sprawa

w sądzie i wyrok sądu jest dopiero z tego roku dlatego też odszkodowanie za czas pozostawania bez

pracy jest wypłacane teraz i jest to tegoroczny wydatek. 

Radny p. K. Poliwko – zapytał ile powiat stracił na tym pracowniku.

Skarbnik Powiatu – powiedziała, że ponad 40 tys. zł.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVI/ /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 6 do protokołu/.

Do punktu 8.

Sprawa zmiany Uchwały Nr XIX/171/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 30 marca 2005

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 - przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie zawarty

w druku nr  2  /załącznik  nr  7  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Wicestarostę  Chełmińskiego o

wprowadzenie do tematu. 

Wicestarosta 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 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 



Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVI/ /05 w

sprawie Sprawa zmiany Uchwały Nr XIX/171/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 30 marca

2005  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 ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach

edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów

zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego.

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

w  druku  nr  3  /załącznik  nr  10  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Starostę  Chełmińskiego  o

wprowadzenie do tematu. 

Starosta  Chełmiński –  omówił  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie  i  powiedział,  że  zmiany  w

stosunku do poprzednich zasad są wytłuszczone. 

Zastępca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. K. Poliwko – odczytał opinię do

projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 11 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 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVI/ 219 /

05 w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach

edukacyjnych  dla  szczególnie  uzdolnionych  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  i  studentów

zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego. /załącznik nr 12 do protokołu/.

Do punktu 10.

Sprawa  wyrażenia  woli  przystąpienia  Powiatu  Chełmińskiego  do  inwestycji  „Budowa

obwodnicy południowej Chełmna, Brzozowo – Grubno”.

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

zawarty w druku nr 3 /załącznik nr 13 do protokołu/. Następnie poprosił Starostę Chełmińskiego o

wprowadzenie do tematu. 



Starosta Chełmiński – powiedział,  że o obwodnicy mówione jest  dosyć długo. Między innymi

pojawiła się ona w materiałach planistycznych powiatu czyli strategii i planie rozwoju lokalnego. W

urzędzie  powstało  studium realizacji  tego przedsięwzięcia,  które zawiera pewne rozstrzygnięcia

czasowe. Zakładane jest, że gdyby procedury szły sprawnie i nie pojawiały się jakieś utrudnienia po

drodze to zakładając, że wniosek ten ze względu na znaczenie dla tego miasta i powiatu znajdzie

również poparcie w środkach unijnych to w ciągu najbliższych trzech lat ta obwodnica powinna

powstać.  Pierwszym  etapem,  który  umożliwiłby  to  jest  wypracowanie  porozumienia  między

jednostkami samorządu terytorialnego – powiatem chełmińskim, miastem Chełmnem oraz gminami

Chełmno, kijewo królewskie i stolno. Jak nie trudno się domyśleć jednym z takich newralgicznych

punktów tego porozumienia jest podział kosztów tej budowy. Następnie powiedział, że odbyło się

spotkanie  Zarządu  Powiatu  wraz  z  burmistrzem oraz  wójtami  zainteresowanych jednostek  aby

przedstawić  propozycję  Zarządu  podziału  kosztów.  Wyróżnikiem,  który  mówi  o  potencjale

inwestycyjnym  danej  jednostki  samorządu  terytorialnego  jest  kwota  dochodów  własnych  jaką

dysponuje. Zaproponowano podział kosztów wyłącznie według tego klucza dochodów własnych.

Okazało się, że pewne samorządy mają co do tego wątpliwości i chciałyby jeszcze pewne elementy

uwzględnione przy podziale tych kosztów. Na spotkaniu doszło to przekonania, że trzeba by aby

Zarząd,  burmistrz  oraz  wójtowie  i  upoważnieni  do negocjowania warunków tego porozumienia

czuli się uprawomocnieni do negocjowania, a więc wszystkie te organy będą musiały przedstawić tą

koncepcję swoim radom do zaakceptowania i wtedy to będzie już mowa o konkretnych wydatkach.

Jak  powiedział  jest  już  takie  stanowisko  podjęte  przez  Radę  Miasta  Chełmna.  Wicestarosta

Chełmiński był na spotkaniu z Komisją Budżetu w Gminie Chełmno, która ma te sprawy w swoim

zakresie  oraz  był  na  sesji  w Gminie  Kijewo Królewskie  gdzie  ten  temat  był  dyskutowany. W

zasadzie z toku dyskusji wynika, że wszystkie te samorządy tego typu stanowisko chcą podjąć i

chcą przystąpić do negocjacji  już konkretnych kto ile zapłaci i  dlaczego. Stąd wniosek Zarządu

Powiatu o podjęcie takiego stanowiska. 

Powołano Komitet Dożynkowy i ustalono w ramach tego Komitetu 

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

głosowanie projekt stanowiska w w/w sprawie. 

Za przyjęciem stanowiska głosowało 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący obrad stwierdził,  że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Stanowisko w sprawie

wyrażenia  woli  przystąpienia  Powiatu  Chełmińskiego  do  inwestycji  „Budowa  obwodnicy

południowej Chełmna, Brzozowo – Grubno”. /załącznik nr 12 do protokołu/.



Do punktu 11.

Wolne wnioski. 

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

realizacji następnego punktu. 

Do punktu 12.

Zakończenie. 

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

XXVI sesję Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


