
PROTOKÓŁ NR XXVIII / 2005 

z XXVIII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 28 września 2005 r. 
 

Sesja odbyła się w dniu 28 września 2005 r.

w pomieszczeniach Starostwa

i trwała od godziny 1600 do godziny 1730

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 XXVIII sesji Rady Powiatu.

4. Wręczenie certyfikatu otrzymania stypendium za wybitne osiągnięcia  w różnych sferach 

działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 

studentów

5. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.

6. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu

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

Rady Powiatu.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Informacja Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2005 r.

10. Sprawa ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

mieszkaniu chronionym przez usamodzielnianych wychowanków placówki opiekuńczo – 

wychowawczej – Domu Dziecka w Chełmnie. 

11. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXIII/194/05 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 

Osób Niepełnosprawnych. 



12. 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.

13. Sprawa upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu. 

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie.

Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  obrad  p.  Z  Orzechowski –  dokonał  otwarcia  XXVIII  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. Nieobecność radnych została usprawiedliwiona. 

Do punktu 3.

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z  Orzechowski –  powiedział,  że  porządek  obrad  został  radnym 

dostarczony. W związku z brakiem stwierdził, że porządek obrad został przez Rade przyjęty. 

Do punktu 4.

Wręczenie  certyfikatu  otrzymania  stypendium  za  wybitne  osiągnięcia  w  różnych  sferach 

działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 

studentów. 

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

wręczenie w/w certyfikatów. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że mamy przyjemność gościć dzisiaj ludzi, z których możemy 

być dumni, takich którzy mogą być stawiani za wzór swoim rówieśnikom i nie tylko ze względu na 

to, że pracowali ciężko na to aby osiągnąć to co osiągnęli. Radzie podziękował za to, ze zechciała te 

stypendia  wyróżniające  tych  ludzi  uchwalić.  Następnie  wręczył  w/w  certyfikaty  wyróżnionym 

osobom /załącznik nr 3 do protokołu/.



Przewodniczący obrad ogłosił 10 min przerwę od godz. 16:15 do godz. 16:25.

Do punktu 5.

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 6.

Przyjęcie protokołu z XXVII 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  pomiędzy  posiedzeniami  Rady  Zarząd  spotkał  się  na 

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 :

– XXVI/218/05  zmieniającą  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,

– XXVI/219/05  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXIII/194/05  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 – 

została przekazana do wykonania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

– XXVI/220/05  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 

– została przekazana do wykonania Wydziałowi Finansowemu.



– XXVII/221/05  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XXV/208/2005  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego  z  dnia  8  czerwca  2005  roku  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu 

przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 

studentów  w  roku  akademickim  2005/2006  –  została  przekazana  do  Wydziału 

Finansowego, stypendia zostały przyznane decyzją Zarządu Powiatu z dnia 21 września 

br.,

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

Gminą  Unisław,  dotyczącego  warunków  udzielenia  dotacji  celowej  na  częściowe 

sfinansowanie inwestycji drogowej – porozumienie zostało podpisane.

Zarząd Powiatu w Chełmnie w okresie tym podjął 20 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. zmieniająca Uchwałę Nr 146/2005 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 16 lutego 2005 r. w 

sprawie  przyjęcia  harmonogramu  realizacji  dochodów  i  wydatków  budżetu  Powiatu 

Chełmińskiego,

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

nauczyciela  mianowanego  –  pani  Żanety  Gajkowskiej,  nauczyciela  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących nr 1,

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

nauczyciela  mianowanego  –  pani  Magdaleny  Marks,  nauczyciela  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących nr 1,

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

nauczyciela  mianowanego  –  pani  Małgorzaty  Muszyńskiej,  nauczyciela  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących nr 1,

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

nauczyciela  mianowanego  –  pani  Agnieszki  Karasek,  nauczyciela  Specjalnego  Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego,

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

nauczyciela mianowanego – pani Emilii Sender, nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego,

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

nauczyciela mianowanego – pani Barbary Jach, nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego,



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

nauczyciela  mianowanego –  pani  Adriany Bernackiej,  nauczyciela  Specjalnego  Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego,

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

nauczyciela  mianowanego  –  pani  Agnieszki  Rywockiej,  nauczyciela  Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej,

11. ogłoszenia  konkursu  dotyczącego  promocji  zdrowia  wśród  społeczeństwa  powiatu 

chełmińskiego w 2005 roku,

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

w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok,

13. zbycia działki niezabudowanej, oznaczonej nr 100/5, położonej w obrębie Grubno, gmina 

Stolno, stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego,

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

w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok,

15. pełnienia  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Chełmnie  roli  Beneficjenta  lub  Partnera  w 

projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

16. określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2006 r.

17. powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej, której celem jest dokonanie oceny formalnej 

i  merytorycznej  wniosków  o  przyznanie  stypendium  dla  uczniów  szkół 

ponadgimnazjalnych,

18. powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej, której celem jest wytypowanie kandydatur do 

otrzymania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej,

19. powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej, której celem jest dokonanie oceny formalnej 

i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium dla studentów,

20. 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 9 projektów uchwał Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Ponadto Zarząd Powiatu:

– postanowił  wynająć  pomieszczenia  admnistracyjno-socjalne,  warsztat  oraz  garaże, 

stanowiące  własność  Powiatu  Chełmińskiego,  położone  na  działce  nr  74,  przy  ul. 

Dworcowej 27 w Chełmnie,

– wystąpił  z  wnioskiem  do  Wydziału  Cywilnego  Sądu  Rejonowego  w  Chełmnie  o 

ustalenie drogi koniecznej, jest to związane z tą samą działką ale okazało się, że teren 

dojazdu do tych garaży nie jest Powiatu,



– zatwierdził arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2005/2006, oraz aneksy do tych 

arkuszy, 

– podpisał  porozumienie  z  Gminą  Kijewo  Królewskie  w  sprawie  dofinansowania 

prowadzonych  przez  Gminę  Kijewo  Królewskie  robót  związanych  z  chodnikami, 

zatokami autobusowymi i parkingami, przy drogach powiatowych na terenie Gminy 

– podpisał porozumienie pomiędzy Powiatem Chełmińskim a Gminą Unisław, dotyczące 

warunków udzielenia dotacji celowej na częściowe sfinansowanie inwestycji drogowej 

polegającej na przebudowie drogi Dorposz Szlachecki-Unisław

– na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Chełmnie ufundował nagrody rzeczowe 

dla dwóch funkcjonariuszy z okazji "86 Rocznicy Powołania Policji Państwowej",

– przyjmuje comiesięczne sprawozdania finansowe ZOZ – u oraz informację dotyczącą 

kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Wydział Finansowy Starostwa w zakresie 

płatności ZUS – u i podatków w stosunku do Urzędu Skarbowego.,

– podpisał porozumienie z ZOZ – em w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 10 tys. zł 

na modernizację dachu budynku Szpitala

– wyraził  zgodę na wystąpienie przez ZOZ w Chełmnie do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska o udzielenie kredytu na termomodernizację.

– Wystąpił  do  Wojewody  Kujawsko  –  Pomorskiego  w  sprawie  nabycia  przez  Powiat 

części nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 – chodzi o pomieszczenia i część budynku, 

która mieści Wydział Geodezji i Archiwum,

– przyjął raporty z wewnętrznego mierzenia jakości pracy wszystkich placówek,

– podjął uchwałę o wysokości dodatków motywacyjnych dla Dyrektorów,

– zatwierdził  umowę  w  sprawie  finansowania  kształcenia  klas  wielozawodowych  w 

zakresie  teoretycznej  nauki  zawodu  w  Wojewódzkim  Ośrodku  Dokształcania 

Zawodowego w Zielonej Górze i Bydgoszczy. Podjęto również działania mające na celu 

sprawdzenie  czy  tego  rodzaju  zajęcia  nie  mogłyby  być  prowadzone  przez  Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Chełmnie,

– podpisano porozumienia z powiatami w sprawie Nakielskim w sprawie umieszczenia 

dziecka  w  placówce  opiekuńczo-wychowawczej  i  wysokości  wydatków  na  jego 

utrzymanie,

– podpisano porozumienie w sprawie dofinansowania Dożynek Powiatowo – Gminnych 

w Podwiesku,

– podpisał  porozumienie  z  Gminą  Stolno  w sprawie  partycypacji  w kosztach  budowy 

ścieżki rowerowej z Chełmna do Stolna przy drodze krajowej nr 1,



Następnie przekazał informację o inwestycjach, które były realizowane w trakcie wakacji :

1. zakończył się już remont elewacji frontowej budynku szkoły wchodzącej w skład SOSzW.,

2. zakończona jest termomodernizacja budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną ZS CKP w 

Grubnie,

3. wykonane zostało odświeżenie i malowanie wnętrz tej szkoły i sali gimnastycznej,

4. wykonany został również szyb windowy i zainstalowana została winda w budynku DPS w 

Mgoszczu,

5. wymieniono okna w kolkuszach dachowych w SOSzW, 

6. nie przystąpiono natomiast do inwestycji pt: „odwodnienie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w 

Chełmnie” Zarząd chciałby to zrobić ale uznano, że ponieważ szykuje się do realizacji dużej 

inwestycji w tej szkole to ponieważ jeszcze w tej chwili istnieją dwa warianty finansowe to 

Zarząd wstrzyma się z realizacją tego odwodnienia do czasu rozstrzygnięcia jaki wariant 

będzie  realizowany. Następnie powiedział,  że  został  złożony wniosek i  Zarząd czeka na 

odpowiedź i być może będzie to realizacja na zasadach ZPORR czyli, że Powiat chełmiński 

zainwestuje 30% wartości inwestycji a resztę uzyska z ZPORR, ale ponieważ to jest konkurs 

Zarząd  liczy  się  również  z  tym,  że  inwestycja  ta  będzie  musiała  być  realizowana  przy 

udziale  środków  z  MENiS,  gdzie  finansowanie  jest  dokładnie  odwrotne,  czyli  Powiat 

musiałby  wyłożyć  70%  wartości  inwestycji,  natomiast  z  MENiS  można  dostać  30% 

wartości  inwestycji.  Jeżeli  Powiat  nie  otrzyma  środków z  ZPORR to  i  tak  chciałby  tą 

inwestycję realizować, ale wtedy będzie trzeba zaangażować wszystkie możliwe środki aby 

ponad milion  złotych  gdzieś  znaleźć  w tym te  100 tys.  zł,  które  były  na  odwodnienie. 

Następnie powiedział, że chciałby poprosić radnych o to aby Rada wyraziła swoją wolę w 

głosowaniu na temat tego czy jeżeli Powiat nie dostanie środków z ZPORR to i tak będzie 

realizował inwestycje ze środków Ministerstwa Edukacji. Będzie to zapisane w protokole i 

Zarząd mógłby na spokojnie realizować je w momencie kiedy z ZPORR nie otrzyma powiat 

środków. 

Przewodniczący obrad p.  Z. Orzechowski – powiedział,  że wie, iż Komisja Budżetu się tym 

zajmowała i poprosił Pana Janusza Wojtaszewskiego o przedstawienie stanowiska tej Komisji. 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. J. Wojtaszewski - powiedział, że jeżeli 

Rada  Powiatu  wyrazi  zgodę  na  zmianę  finansowania  zadania  to  Komisja  Budżetu  i  Finansów 

również będzie głosowała za takim rozwiązaniem.

Radny p. M. Jabłoński – zapytał kiedy można oczekiwać decyzji z ZPORR. 

Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że najprawdopodobniej w październiku będzie ostatecznie 

coś wiadomo. Następnie powiedział,  że  dlatego jest  wprowadzone te 100 tys.  zł.  na rozbiórkę, 

ponieważ z końcem października kończy się okres pozwolenia na budowę i w przypadku kiedy nie 



podejmie się żadnych czynności na tej inwestycji to będzie trzeba całą procedurę przeprowadzić od 

nowa, między innymi trzeba będzie uaktualnić dokumentację i z tego tytułu będą jakieś koszty i to 

potrwa znowu jakieś 2-3 miesiące. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – zapytał kto z radnych jest za wyrażeniem opinii, 

ażeby bez względu na to z jakich środków będzie budowana sala gimnastyczna przy Zespole Szkół 

nr 2 w Chełmnie Rada Powiatu Chełmińskiego wyraża wolę kontynuowania tego zadania.

Za  wyrażeniem  takiej  woli  głosowało  13  radnych  przy  braku  głosów  przeciwnych  i 

wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła wolę w w/w sprawie. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że chciałby poinformować o jeszcze jednej czynności, która 

dosyć  absorbowała  Zarząd  powiatu  a  mianowicie  o  postępach  prac  dotyczących  budowy 

obwodnicy.  Następnie  omówił  projekt  budowy  obwodnicy  Południowej  Miasta  Chełmna 

/omawiane materiały stanowią załącznik nr 4 do protokołu/.

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

realizacji następnego punktu. 

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. 

Radny  p.  L.  Płocki –  powiedział,  że  jest  wielkim  zwolennikiem  pobudowania  Skansenu 

Archeologicznego w Kałdusie i z wielką uwagą przeczytał artykuł w Czasie Chełmna z dnia 26 

sierpnia  2005  r.  „Kałdus  tajemnica,  którą  skrywamy”.  Powiedział,  że  czytał  ten  artykuł  z 

mieszanymi uczuciami, choćby biorąc pod uwagę komentarz redakcyjny. Następnie zacytował 2 

fragmenty w/w artykułu. Powiedział następnie, że stąd wzięły się te mieszane uczucia. W związku z 

nieprzychylnym  komentarzem  chciałby  się  dowiedzieć  jaki  jest  stopień  zaangażowania 

zainteresowanych  samorządów w realizację  tego  Skansenu  Archeologicznego  i  jaka  jest  ocena 

działalności  Stowarzyszenia „SCLAVINIA”,  które już od jakiegoś  czasu funkcjonuje i  czym to 

Stowarzyszenie na dzień dzisiejszy się zajmuje i jakie są przewidywane dalsze działania w tym 

zakresie. 

Starosta Chełmiński – powiedział,  że  chciałby na początku wyrazić zachwyt nad zjadliwością 

dziennikarza,  ponieważ  nie  pomyślał,  że  może  źle  zrozumiał  wypowiedzi,  które  w  2003  roku 



padały. Mówione było i nadal jest mowa o chęci stworzenia tam czegoś co pierwotnie nazywało się 

Skansenem Archeologicznym przy Górze Świętego Wawrzyńca ale nikt nie mówił, że to stanie się z 

dnia  na  dzień.  Prowadzone  są  nad  tym prace,  Stowarzyszenie  SCLAVINIA powstało  i  jest  to 

Stowarzyszenie  jednostek  samorządu terytorialnego,  ustanowiony został  zarząd  Stowarzyszenia, 

ustalono również składki. SCLAVINIA zleciła architektowi opracowanie projektu koncepcyjno – 

funkcjonalnego  tego  przedsięwzięcia,  które  ma  się  nazywać  Park  Archeologiczny  przy  Górze 

Świętego Wawrzyńca. Jak powiedział koncepcję kiedyś przekazywał taką skróconą.. W tej chwili 

ma być  to  opracowanie  z  umiejscowieniem w terenie  poszczególnych obiektów kubaturowych, 

które miałyby się  tam znaleźć i  ekspozycji,  które  miałyby tam być.  Ponadto Powiat prowadził 

rozmowy z UMK w Toruniu, ponieważ prof. Chudziak jest pracownikiem tej uczelni ale decyzje z 

sprawie inwestycji Uniwersytetu w pracownię archeologiczną i salę wystawową. W rozmowach z 

władzami  Uczelni  ustalono,  że  powiat  wystąpi  do  Urzędu  Gminy  Chełmna  o  wskazanie 

lokalizacyjne dla tego obiektu. W momencie kiedy będzie już opracowany projekt przedstawiony 

zostanie wszystkim radnym i wtedy podjęta będzie decyzja kiedy, jakie środki i w jakim czasie 

uruchomić. Sprawa budowy tego Parku Archeologicznego w zimę tego roku powinna posunąć się o 

to, że będą decyzje podjęte przez poszczególne władze i wtedy być może z wiosną jakoś prace 

będzie można posunąć do przodu. Następnie dodał, że promocja tego miejsca już się odbywa przy 

okazji wystawy wykopalisk z Góry Św. Wawrzyńca w Zamku w Gniewie. 

Do punktu 9.

Informacja Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2005 r. 

o godz.. 17:10 salę obrad opuścił Radny p. L. Płocki 

Przewodniczący  obrad.  p.  Z.  Orzechowski –  przedstawił  Informację  Zarządu  z  wykonania 

budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2005 roku /załącznik nr 5 do protokołu/. Następnie 

poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie do tematu. 

Skarbnik  Powiatu –  powiedziała,  że  budżet  powiatu  na  rok  2005 po  stronie  dochodów został 

zaplanowany w wysokości  31.162.580 zł. Plan ten wykonano w 54,96 %. Wyższa realizacja planu 

wynika przede wszystkim z uzyskania większych dochodów w rozdziale Starostwo Powiatowe z tytułu 

opłat komunikacyjnych o 380 000 zł oraz z tytułu przekazania przez Urząd Wojewódzki prawie 60 % 

subwencji  oraz  54  % dotacji  celowych.  Realizacja  wpływów pod  względem ważniejszych źródeł 

przedstawia się następująco:

1. dochody własne zostały zrealizowane w 44,82 % ,

2. subwencja ogólna w 59,67 %,

3. dotacje celowe w 54,41%.



Po  stronie  wydatków  budżet  powiatu  został  zaplanowany  w  wysokości  32  312  437  zł.  Budżet 

wykonano w 42,10 %, w tym wydatków bieżących 48,8 % i wydatków majątkowych 0,3 %. Planowane 

terminy zakończenia inwestycji w II półroczu wpłynęły na 42, l % wykonanie wydatków. Przebieg 

realizacji wydatków za I półrocze br. w poszczególnych działach jest zróżnicowany i kształtuje się w 

granicach od 5,5 % do 77,9 % . Odchylenia zostały szczegółowo opisane w Informacji Zarządu Powiatu. 

Wydatki  inwestycyjne  ogółem zostały  zrealizowane  w  kwocie  13  990  zł  i  realizacja  ich  została 

omówiona w Informacji Zarządu. Budżet Powiatu przewiduje dotacje dla różnych podmiotów w łącznej 

kwocie 4.709.  445 zł ( 14,6 % planu wydatków ogółem ). W okresie I półrocza 2005 r. z budżetu 

wypłacono dotacje w kwocie 2.027.539 zł (43,1 % planu).  W wyniku zrealizowanych dochodów i 

wydatków budżet  powiatu  na  30.06.  2005  r.  zamknął  się  nadwyżką  w  wysokości  3.525.366  zł. 

Planowane spłaty zobowiązań na 2005 r.  z tytułu kredytów i  pożyczek wynoszą  405 688 zł,  w I 

półroczu spłacono równe 50 % ogólnej kwoty przypadającej do  spłaty.  Na koniec I półrocza kwota 

zadłużenia wynosi 696 042 zł co stanowi 2,2 % planowanych dochodów po zmianach. Na koniec dodam 

że skład orzekający RIO zaopiniował  pozytywnie Informację o  przebiegu wykonania budżetu za I 

półrocze 2005 r.

Radny p. K. Poliwko – powiedział,  że ma pytanie odnośnie działu 600 Łączność i  transport  i 

konkretnie chodzi o wspólne inwestycje powiatu i jednostek samorządu terytorialnego, chodzi o 

kwotę 175.105 zł, które miały wpłynąć w roku 2004. Zostały one wydane z budżetu powiatu i miały 

wpłynąć z gmin, zgodnie z aneksem do umowy w I kwartale tego roku. Niestety wpłynęły one 

dopiero pod koniec II kwartału. Zapytał jak to jest, że te środki, które mają wpływać do budżetu 

powiatu nie wpływają. Zapytał czy powiat jest tak bogaty, że może sobie pozwolić na tego typu 

działania biorąc pod uwagę, że 175 tys. zł przy półrocznej niespłącie powoduje koszty. 

Starosta Chełmiński – powiedział, że to nie wynika z bogactwa powiatu a z ubóstwa gmin. Była 

konieczność aneksowania tych porozumień z gminami. Tak się złożyło szczęśliwie, że powiat było 

stać  na  to,  aby  odroczyć  gminom termin  płatności,  natomiast  w gminach  były  bardzo  ciężkie 

sytuacje i z tego powodu w imię dobrych stosunków, zwłaszcza, że jest tu mowa o dotacjach gmin 

dla powiatu zgodzono się na odroczenie tej płatności. W tej chwili już wszystko jest uregulowane. 

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

realizacji następnego punktu. 



Do punktu 10.

Sprawa ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

mieszkaniu  chronionym  przez  usamodzielnianych  wychowanków  placówki  opiekuńczo  – 

wychowawczej – Domu Dziecka w Chełmnie.

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

nr 6 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Kierownika PCPR w Chełmnie. 

Pani E. Wirosławska – omówiła projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

opinię w w/w sprawie / załącznik nr 7 do protokołu/.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

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

w sprawie  ustalenia  organizacji  oraz  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w 

mieszkaniu  chronionym  przez  usamodzielnianych  wychowanków  placówki  opiekuńczo  – 

wychowawczej – Domu Dziecka w Chełmnie /załącznik nr 8 do protokołu/.

Do punktu 11.

Sprawa zmiany Uchwały Nr XXIII/194/05 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 Osób 

Niepełnosprawnych.

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

nr 9 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Kierownika PCPR w Chełmnie. 

Pani E. Wirosławska – omówiła projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

opinię w w/w sprawie / załącznik nr 10 do protokołu/.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/194/05 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  Osób  Niepełnosprawnych 

/załącznik nr 11 do protokołu/.

Do punktu 12.

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 druku nr 3 /załącznik 

nr 12 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Skarbnika Powiatu. . 

Skarbnik Powiatu – powiedziała, że materiał otrzymany przez radnych nie uwzględnia 4 zmian i 

dlatego radni otrzymali projekt uchwały w druku nr 3a /załącznik nr 13 do protokołu/. Następnie 

omówiła projekt uchwały. 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. J. Wojtaszewski – odczytał opinię w w/w 

sprawie / załącznik nr 14 do protokołu/.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXVIII/ /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  15  do 

protokołu/.

Do punktu 13.

Sprawa upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu.

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

nr 16 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego. 

Starosta Chełmiński – omówił projekt uchwały w w/w sprawie 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. J. Wojtaszewski – odczytał opinię w w/w 

sprawie / załącznik nr 17 do protokołu/.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

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

w  sprawie  upoważnienia  do  udzielenia  poręczenia  przez  Zarząd  Powiatu  /załącznik  nr  18  do 

protokołu/.



Do punktu 14.

Wolne wnioski. 

Przewodniczący obrad p.  Z.  Orzechowski –  zapoznał  radnych z  podziękowaniami z  Zespołu 

Szkół CKP w Grubnie. 

Do punktu 15.

Zakończenie. 

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

XXVIII sesję Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


