
PROTOKÓŁ NR XXX / 2005 

z XXX Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 23 listopada 2005 r. 

Sesja odbyła się w dniu 23 listopada 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 XXX sesji Rady Powiatu.

4. Wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie „Gmina przyjazna środowisku”. 

5. Wręczenie listu gratulacyjnego Panu Lechowi Boltowi.

6. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu.

7. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu

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

Rady Powiatu.

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Chełmińskiego w 2004 roku. 

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  Powiatowego  Funduszu 

Rehabilitacji 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  zmiany  Uchwały  Nr  XXVIII/226/05  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  z  dnia  28 

września 2005 r. w sprawie upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu. 



14. Sprawa zmiany Uchwały Nr XIV/123/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 

2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Chełmińskiego. 

15. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie.

Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  obrad  p.  Z  Orzechowski –  dokonał  otwarcia  XXX  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. 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 nagród w Powiatowym Konkursie „Gmina przyjazna środowisku”.

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

wręczenie w/w nagród. 

Starosta  Chełmiński –  powiedział,  że  celem  konkursu  była  promocja  gmin,  które  realizują 

programy  ochrony  środowiska.  Wręczył  również  nagrody  w  tegorocznym  konkursie  „  Gmina 

przyjazna środowisku”. Trzecie miejsce zdobyło miasto Chełmno, drugie zdobyła Gmina Papowo 

Biskupie, pierwsze miejsce zdobyła Gmina Chełmno.

Przewodniczący obrad p. Z Orzechowski – pogratulował zwycięzcom i powiedział, że można 

przystąpić do realizacji następnego punktu.



Do punktu 5.

Wręczenie listu gratulacyjnego Panu Lechowi Boltowi.

Starosta Chełmiński – przedstawił sylwetkę Prezesa Klubu Turystów Wodnych Chełmna, którym 

jest od 50 lat, a od 45 lat jest również organizatorem i komandorem międzynarodowego spływu 

kajakowego. Pan Prezes jest odznaczony wieloma odznakami branżowymi nadto w roku bieżącym 

został odznaczony krzyżem oficerskim orderu odrodzenia polski. 

Pan Starosta serdecznie pogratulował.

Pan Lech Bolt – powiedział, że jeżeli robi to z pasją i zamiłowaniem.

Do punktu 6.

Przyjęcie protokołu z XXVIII 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.

Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że protokół uważa za przyjęty. Poprosił 

również o 5-cio minutową przerwę, aby móc pożegnać gości,  którzy uczestniczyli  w pierwszej 

części.

Do punktu 8.

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

Powiatu.

Starosta Chełmiński – powiedział,  że  Zarząd spotkał  się  od 18 sierpnia  do 23 listopada na 8 

posiedzeniach. Następnie przedstawił realizację uchwał Rady Powiatu. Wszystkie uchwały zostały 

przekazane do nadzoru prawnego wojewody oraz: 

– XXVIII/223/05 w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności  za  pobyt  w  mieszkaniu  chronionym  przez  usamodzielnionych 

wychowanków placówki opiekuńczo- wychowawczej

– XXVIII/224/05  zmiany  Uchwały  Nr  XXIII/194?05  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  z 

30.03.2005 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób  niepełnosprawnych-  została  przekazana  do  Powiatowego  centrum  Pomocy 

Rodzinie.

– XXVIII/225/05 zmiany uchwały Nr XIX/171/04 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 

29.XII.2004 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2005 r.



– XXVIII/226/05 upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu przygotował 9 projektów uchwał Rady Powiatu  Chełmińskiego. 

– 4 uchwały dotyczyły zmian w budżecie Powiatu Chełmińskiego

– 2  uchwały  były  w  sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej  dla  nauczycieli 

ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego

– podjęta  została  również  została  uchwała  w  sprawie  przyjęcie  planu  dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli

– uchwała w sprawie przyjęcie planu budżetu powiatu chełmińskiego na 2006r.

– uchwała w sprawie zmiany w budżecie na 2005r.

Ponadto Zarząd Powiatu przyjął następujące projekty uchwał:

– dwa projekty w sprawie zmian w budżecie powiatu

– XXVIII/224?05  zmiany  Uchwały  Nr  XXIII/194?05  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  z 

30.03.2005 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych

– uchwała dotycząca zmiany uchwały rozwoju lokalnego powiatu chełmińskiego

– uchwała w sprawie upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu

– Zarząd  dokonał  zmiany  listy  stypendystów  uczęszczających  do  szkół  średnich  i 

studentów, przyznał nagrody dla nauczycieli z okazji dnia Edukacji Narodowej, 

– wystąpił z wnioskiem o dotacje Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 

dalszej termomodernizacji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego dotyczy to 

internatu szkoły

– wystąpił  również  do  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Bydgoszczy  o  rozpatrzenie 

możliwości wykonania nakładki przez całe Chełmno

– Starostwo podpisało umowę z Powiatem Poznańskim na finansowanie uczniów z klas 

wielozawodowych

– podpisało  i  zaakceptowało  kilka  aneksów  do  arkuszy  kalkulacyjnych,  zmiany  w 

arkuszach  wynikały  z  nieobecności  nauczycieli,  którzy  byli  ujęci  w  arkuszach  ze 

względu na stan zdrowia.

– Zarząd zaakceptował projekt SP ZOZ-u w Chełmnie na zakup aparatury medycznej

– Zarząd  przygotował  3  projekty  porozumienia  w  sprawie  południowej  obwodnicy 

Chełmna. Zostały wprowadzone negocjacje z zainteresowanymi gminami w związku z 

realizacją tego projektu.

– przygotowano dotacje Komendzie Powiatowej Policji z przeznaczeniem na wydatki



– zgoda  na  przedłużenie  o  miesiąc  spłacenia  pożyczki  udzielonej  przez  Powiat 

Gospodarstwu Pomocniczemu przy DPS-ie w Mgoszczu

– wynik finansowy realizacji planu finansowego przez SPZOS

– podpisano  porozumienie  w  sprawie  usuwania  kosztów  realizacji  inwestycji 

termomodernizacji szpitala w Chełmnie

– podpisano również porozumienie z gminami na wspólną realizację zadań na drogach 

powiatowych dotyczy to gminy Lisewo- miejscowości Malankowo i gminy Chełmno- 

miejscowości Wielkie Łunawy i gminy Kijewo Królewskie

– zaakceptował projekt skierowany przez Społeczną Radę i dyrektora ZOZ-u na zakup 

przez SPZOZ ambulansu karetki pogotowia.

Następnie powiedział o posiedzeniu RKS-u i dwóch ważny kwestiach rozstrzyganych dla Powiatu 

Chełmińskiego:  odnowa  wsi  i  droga  Dorposz-Unisław.  Z  naszych  gmin  9  projektów uzyskało 

wsparcie, czyli o około 2 mln. zł nasz powiat się wzbogaci, o 2 mln. zł z gmin Chełmno, Stolno, 

Papowo Biskupie, Kijewo Królewskie, po 1 mln. zł z Unisławia i Lisewo. 

Wniosek odnośnie drogi  Dorposz-  Unisław znalazł  się  na 11 miejscu,  a  pieniądze  dostępne na 

realizację tego wniosku to około 80 mln.zł, a na 1 pozycji jest wniosek na 23 mln. zł na z miasta 

Grudziądz, drugiej miasta Bydgoszcz na 50 mln. zł, na trzeciej znalazł się wniosek na ponad 20 

mln. Argumentem kwalifikującym wnioski było natężenie ruchu na drogach branych pod uwagę. 

Być może dlatego nasz wniosek znalazł się dopiero na 11 miejscu.

Do punktu 9.

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. Z. Urbaniak – powiedział, że w dniu 5 kwietnia 2005 r. odbyło się posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej,  której  tematem  było  „Skontrolowanie  struktury  zatrudnienia  w  szkołach 

ponadgimnazjalnych” i wypracowała następujące wnioski :

1. Poczynić  działania  mające  na  celu  zdecydowane  ograniczenie  ilości  przyznawanych 

nadgodzin.

2. Zatrudniać emerytów w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.

3. W  przypadku  powstawania  wakatów,  zatrudniać  w  pierwszym  rzędzie  nauczycieli  z 

odpowiednim przygotowaniem zawodowym, którzy są  zarejestrowani  jako bezrobotni  w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie.



4. W oparciu o przewidywania, występować z odpowiednim wyprzedzeniem do uczelni - w 

pierwszym  rzędzie  -  w  regionie  bydgosko  –  toruńskim,  z  informacją  o  potrzebach  w 

zatrudnieniu  nauczycieli  o  określonej  specjalności,  ponieważ  jak  powiedział  około  800 

nadgodzin w szkołach podległych powiatowi chełmińskiemu było. 

Następnie zapytał co w tym zakresie poczynili Dyrektorzy biorąc pod uwagę te wnioski. Wiadomo, 

że rok szkolny się zaczął, czyli już program nauczania i godzin jest. Zapytał czy cokolwiek się 

zmieniło w związku z tą sytuacją, czy Dyrektorzy Szkół wystąpili do uczelni i do PUP z zapytaniem 

o etaty i zatrudnienie. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski  –  powiedział,  że  na  to  pytanie  radny  otrzyma 

odpowiedź pisemną od Zarządu Powiatu. W związku z brakiem innych dyskutantów przeszedł do 

realizacji następnego punktu. 

Do punktu 10.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Chełmińskiego w 2004 roku. 

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski -  poprosił  przedstawiciela  Stacji  o  przedstawienie 

informacji /załącznik nr 3 do protokołu/.

Przedstawiciel Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej –omówiła ocenę stanu sanitarnego i sytuacji 

epidemiologicznej Powiatu Chełmińskiego w 2004 roku.

Zwiększenie  zapadalności  na  choroby  zakaźne,  zadaniem  stacji  jest  dążenie  do  poprawy 

zgłaszalności chorób zakaźnych i poprawy jakości wód w naszym powiecie.

Pan K. Poliwko – poruszył temat gruźlicy i zapytał, czy na terenie Powiatu Chełmińskiego były 

zgłoszenia odnośnie tej choroby.

Przedstawiciel Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej – prowadzimy rejestry, są zgłaszane choroby 

nawet gruźlica, jednakże jest to znikoma liczba w naszym powiecie.

Do punktu 11.

Sprawa zmiany Uchwały Nr XXIII/194/05  Rady Powiatu Chełmińskiego z  dnia 30  marca 

2005r.  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób 

niepełnosprawnych,  na  realizację  których  przeznacza  się  środki  Powiatowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

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

nr 4 do protokołu /.

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

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

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



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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

Za przyjęciem głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXX/228/05 

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 6 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 2 /załącznik 

nr 7 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Skarbnika Powiatu. 

Skarbnik  Powiatu –  omówiła  projekt  uchwały  w  w/w  sprawie,  w  imieniu  Zarządu  Powiatu 

poprosiła  o  wprowadzenie  autopoprawki  polegającej  na  dopisaniu  w  druku  nr  2  uchwały  na 

pierwszej stronie w paragrafie nr 1 punkt 4 w kwocie 1.085.715 zł. W wyniku zmian dochodów i 

wydatków nadwyżka wzrosła o prawie 700 tyś. zł

Pan P. Madej– odczytał opinię w w/w sprawie / załącznik nr 8 do protokołu/.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

Za przyjęciem głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXX/229/05 

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  9  do 

protokołu/.

Do punktu 13.

Sprawa zmiany Uchwały Nr XXVIII/226/05 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 września 

2005 r. w sprawie upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przedstawił projekt uchwały w druku nr 3 /załącznik 

nr 10 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego. 



Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały w w/w sprawie. Należy wykreślić z uchwały nazwę 

podmiotu,  dla  którego  jest  udzielane  poręczenie.  W związku  z  tym,  że  do  właściwości  Rady 

Powiatu należy wskazanie maksymalnej kwoty poręczenia nie powinno się wskazywać podmiotu 

stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan P. Madej – przedstawił opinię w w/w sprawie 

/załącznik nr 11 do protokołu/

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

Za przyjęciem głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXX/230/05 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/226/05 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 września 

2005 r. w sprawie upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu. /załącznik nr 12 

do protokołu/.

Do punktu 14.

Sprawa zmiany Uchwały Nr XIV/123/04 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 druku nr 4 /załącznik 

nr 13 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego.

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

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

Za przyjęciem głosowało 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXX/231/05 

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 /załącznik nr 14 do 

protokołu/.

Do punktu 15.

Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

Przewodniczący obrad p.  Z. Orzechowski – przedstawił  w/w informację /załącznik nr  15 do 

protokołu/.

Starosta Chełmiński – przedstawił w/w informację / załącznik nr 16 do protokołu/.



Do punktu 16.

Wolne wnioski. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – poinformował, iż przewidywany termin następnej 

sesji to 21 grudnia 2005 roku. 

Do punktu 17.

Zakończenie. 

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

XXX sesję Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


