
PROTOKÓŁ NR XXVII / 2005 

z XXVII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 11 sierpnia 2005 r. 

Sesja odbyła się w dniu 11 sierpnia 2005 r.

w pomieszczeniach Starostwa

i trwała od godziny 1600 do godziny 1630

Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych

na sesji było 13 co stanowi 76 % 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 XXVII sesji Rady Powiatu.

4. Sprawa zmiany uchwały nr XXV/208/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 czerwca 2005

r.  roku  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  na

wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006.

5. Sprawa  przyjęcia  porozumienia  pomiędzy  Powiatem  Chełmińskim  a  Gminą  Unisław,

dotyczącego warunków udzielenia dotacji na częściowe sfinansowanie inwestycji drogowej. 

6. Zakończenie.

Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  obrad  p.  Z  Orzechowski –  dokonał  otwarcia  XXVII  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  13,  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. W związku z brakiem uwag stwierdził, że porządek obrad został przez Rade przyjęty. 

Do punktu 4.

Sprawa zmiany uchwały nr XXV/208/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 czerwca

2005 r. roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na

wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006.

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

w  druku  nr  1  /załącznik  nr  3  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Starostę  Chełmińskiego  o

wprowadzenie do tematu. 

Starosta Chełmiński – omówił w/w projekt uchwały. 

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

opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 4 do protokołu/.

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

głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem głosowało 13 radnych przy braku głosów przeciwnych    i wstrzymujących. 

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr

XXVII/221/05 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/208/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 8

czerwca 2005 r. roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów

na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006 /załącznik nr

5 do protokołu/.



Do punktu 5.

Sprawa  przyjęcia  porozumienia  pomiędzy  Powiatem  Chełmińskim  a  Gminą  Unisław,

dotyczącego warunków udzielenia dotacji na częściowe sfinansowanie inwestycji drogowej.

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

w druku nr  2  /załącznik  nr  6  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Wicestarostę  Chełmińskiego o

wprowadzenie do tematu. 

Wicestarosta Chełmiński – omówił w/w projekt uchwały. 

Radny p. Z. Piechota - powiedział, że jest chyba błąd, ponieważ jest wpisane, że chodnik będzie

robiony na odcinku Unisław – Stablewice a tam już jest zrobiony chodnik.

Radny p. J. Wojtaszewski – powiedział, że też chciał zabrać głos w tej samej sprawie, ponieważ

też uważa, że jest to błąd w zapisie. 

Sekretarz Powiatu – powiedział, że jest to błąd i chodzi o chodnik na odcinku Unisław – Gołoty. 

Wicestarosta Chełmiński – zaproponował zmianę zapisu na „Unisław – Gołoty”.

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

pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem głosowało 13 radnych przy braku głosów przeciwnych    i wstrzymujących. 

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr

XXVII/222/05  w  sprawie  przyjęcia  porozumienia  pomiędzy  Powiatem  Chełmińskim  a  Gminą

Unisław,  dotyczącego  warunków  udzielenia  dotacji  na  częściowe  sfinansowanie  inwestycji

drogowej /załącznik nr 7 do protokołu/.

Do punktu 6.

Zakończenie. 

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

XXVII sesję Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


