
PROTOKÓŁ NR XXXI / 2005 

z XXXI Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 21 grudnia 2005 r. 
 

Sesja odbyła się w dniu 21 grudnia 2005r.

w pomieszczeniach Starostwa

i trwała od godziny 1600 do godziny 1730

Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych

na sesji było 15 co stanowi 88 % 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 XXXI sesji Rady Powiatu.

4. Przyjęcie protokołu z XXX 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 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  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

– referuje : Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,

– opinia Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,

– dyskusja,

– przyjęcie uchwały /druk nr 1/.

8. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego na 2006 

rok.

– referuje : Przewodniczący Komisji,

– dyskusja,



– przyjęcie uchwały /druk nr 2/.

9. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego na 

2006 rok.

– referuje : Przewodniczący Komisji,

– dyskusja,

– przyjęcie uchwały /druk nr 3/.

10. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych Rady 

Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok.

– referuje : Przewodniczący Komisji,

– dyskusja,

– przyjęcie uchwały /druk nr 4/.

11. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu 

Chełmińskiego na 2006 rok.

– referuje : Przewodniczący Komisji,

– dyskusja,

– przyjęcie uchwały /druk nr 5/.

12. Sprawa  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Ochrony  Zdrowia  i  Pomocy  Społecznej  Rady 

Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok.

– referuje : Przewodniczący Komisji,

– dyskusja,

– przyjęcie uchwały /druk nr 6/.

13. Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego 

na 2006 rok.

– referuje : Przewodniczący Komisji,

– dyskusja,

– przyjęcie uchwały /druk nr 7/.

14. Sprawa zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

– referuje : Starosta,

– opinia Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,

– dyskusja,

– przyjęcie uchwały /druk nr 8/.

15. 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.

– referuje : Skarbnik Powiatu,



– opinia Komisji Budżetu i Finansów,

– dyskusja,

– przyjęcie uchwały /druk nr 9/.

16. Sprawa ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2005 r.

– referuje : Skarbnik Powiatu,

– opinia Komisji Budżetu i Finansów,

– dyskusja,

– przyjęcie uchwały /druk nr 10/.

17. Sprawa  uchwalenia  „Programu  współpracy  powiatu  chełmińskiego  z  organizacjami 

pozarządowymi w roku 2006”.

– referuje : Starosta,

– dyskusja,

– przyjęcie uchwały /druk nr 11.

18. Sprawa zmiany Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 

szans  edukacyjnych  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  umożliwiających  uzyskanie 

świadectwa  dojrzałości  prowadzonych  i  dotowanych  przez  Powiat  Chełmiński  na  rok 

szkolny 2005/2006.

– referuje : Starosta,

– opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,

– dyskusja,

– przyjęcie uchwały /druk nr 12/.

19. Sprawa zmiany Uchwały Nr XX/183/05 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 2 lutego 2005 

roku  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  w 

Chełmnie.

– referuje : Sekretarz,

– dyskusja,

– przyjęcie uchwały /druk nr 13/.

20. Sprawa określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych 

do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zleconego 

zadania.

– referuje : Skarbnik Powiatu,

– opinia Komisji Budżetu i Finansów,

– dyskusja,

– przyjęcie uchwały /druk nr 14/.



21. Sprawa przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok.

– referuje : Skarbnik Powiatu,

– opinia Komisji Budżetu i Finansów,

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– dyskusja,

– przyjęcie uchwały /druk nr 15/.

22. Wolne wnioski.

23. 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. P. Piekarski – stwierdził na podstawie listy obecności, że na 17 radnych 

obecnych jest 15, 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 zastrzeżeń stwierdził,  że  porządek obrad został  przez  Radę 

przyjęty. 

Do punktu 4.

Przyjęcie protokołu.

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 pomiędzy sesjami oraz o realizacji uchwał 

Rady Powiatu. 

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

tematu. 

Starosta Chełmiński – powiedział,  że  na poprzedniej  sesji  w dniu 24 listopada Rada Powiatu 

podjęła  4 uchwały.  Zostały one przekazane zgodnie z  ustawą do nadzoru prawnego Wojewody 

Kujawsko – Pomorskiego a także uchwała:

– dotycząca zmiany Uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej i 

społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych została przekazana do PCPR – u,

– dotycząca zmiany budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok została przekazana RIO oraz 

wykonawcom budżetu,

– dotycząca upoważnienia do udzielenia poręczenia przez Zarząd Powiatu została przekazana do 

ZOZ – u oraz do wydziału finansowego,

– dotycząca  zmiany  Planu  Rozwoju  Lokalnego  Powiatu  Chełmińskiego  trafiła  do  wydziału 

organizacyjnego do realizacji. 

Następnie mówca powiedział, że w okresie pomiędzy sesjami odbyły się 4 posiedzenia i Zarząd na 

tych posiedzeniach opracował 9 projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. 

Ponad to Zarząd:

– zatwierdził porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie przyznania stypendiów dla 

uczniów dla uczniów liceów i techników prowadzonych przez Powiat Chełmiński,

– zatwierdził  umowę  z  Centrum Kształcenia  Ustawicznego  w  Kaliszu  w  sprawie  kształcenia 

młodocianych pracowników uczniów szkół powiatu, 

– zaakceptowano regulamin konkursu plastycznego, 

– zatwierdził  proponowaną  przez  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Chełmnie  cenę  drewna  do 

sprzedaży, 

– zapoznał się z opiniami wszystkich Komisji Rady Powiatu dotyczącymi budżetu na 2006 rok i 

rozpatrzył wnioski Komisji Budżetu i Finansów i w zawiązku z tym postanowił zwiększyć o pół 

etatu  zatrudnienie  w  PPP w Chełmnie,  natomiast  odnośnie  remontu  budynku Powiatowego 

Urzędu Pracy Zarząd postanowił po przeanalizowaniu i zkosztoryzowaniu zakresu wprowadzić 

zmianę do budżetu już w trakcie jego realizacji, 

– zatwierdzony został aneks do umowy ze Stowarzyszeniem „Ludzie-Ludziom”,



– zlecono  zadania  dodatkowe  w związku z  rozbiórką  warsztatów szkolnych przy  ZS nr  2  w 

Chełmnie,

– przyznał  dwie  pomoce  finansowe  –  jedna  dla  rodziny  poszkodowanej  w  wyniku  pożaru  z 

Gminy Lisewo i drugą dla rodziny wielodzietnej w Gminy Kijewo Królewskie, 

– przyjęto  aneks  do  umowy w sprawie  przyznania  dotacji  dla  ZOZ-  u  a  chodziło  o  terminy 

rozliczeń z tej dotacji.

Do punktu 6.

Interpelacje i zapytania. 

Przewodniczący obrad p.  Z. Orzechowski – powiedział,  że  do dnia sesji  nie wpłynęły żadne 

zapytania i interpelacje i zapytał czy w związku z tym ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tym 

punkcie. 

Radny  p.  Z.  Piechota –  podziękował  Zarządowi  za  pomyślne  załatwienie  sprawy.  Następnie 

powiedział, że był kiedyś poruszany temat załatwiania spraw w księgach wieczystych w Sądzie i 

czy w związku z tym coś zostało zrobione bo ludzie długo czekają na wypisy. 

Starosta Chełmiński – były rozmowy z księgami wieczystymi i to co jest możliwe i to co będzie 

możliwe to zostanie zrobione aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania. 

Do punktu 7.

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  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

nr 3 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Kierownika PCPR w Chełmnie. 

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

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  przedstawił  opinię  Komisji  Ochrony  Zdrowia  i 

Pomocy Społecznej do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 4 do protokołu/. W związku 

z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXI/232/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr w spawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej  i  społecznej,  na  realizację  których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 5 do protokołu/.



Do punktu 8.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok. 

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

nr 6 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Przewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji p. L. Płocki - powiedział, że plan pracy został przedstawiony radnym i 

w związku z tym odpowie na ewentualne pytania. 

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXI/233/05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego 

na 2005 rok /załącznik nr 7 do protokołu/.

Do punktu 9.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego na 

2006 rok. 

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

nr 8 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Przewodniczącego Komisji. 

Przedstawiciel  Komisji  Budżetu i  Finansów p.  I.  Kaczorowska-  powiedziała,  że  plan  pracy 

został przedstawiony radnym i w związku z tym odpowie na ewentualne pytania. 

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXI/234/05  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego na 2005 rok /załącznik nr 9 do protokołu/.

Do punktu 10.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji  Rozwoju Gospodarczego i  Dróg Publicznych Rady 

Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok.

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

nr  10  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  o  przyjęcie  w/w  planu  pracy.  W związku  z  brakiem 

dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 



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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXI/235/05  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg 

Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok /załącznik nr 11 do protokołu/.

Do punktu 11.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu 

Chełmińskiego na 2006 rok. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przedstawił projekt uchwały w druku nr 5 /załącznik 

nr 12 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Przewodniczącego Komisji. 

Przewodnicząca Komisji p. M. Jakubowska - powiedziała, że plan pracy został przedstawiony 

radnym i w związku z tym odpowie na ewentualne pytania. 

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXI/236/05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady 

Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok /załącznik nr 13 do protokołu/.

Do punktu 12.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu 

Chełmińskiego na 2006 rok. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przedstawił projekt uchwały w druku nr 6 /załącznik 

nr 14 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Przewodniczącego Komisji. 

Przedstawiciel p. M. Jakubowska - powiedziała, że plan pracy został przedstawiony radnym i w 

związku z tym odpowie na ewentualne pytania. 

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXI/237/05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rady Powiatu Chełmińskiego na 2005 rok /załącznik nr 15 do protokołu/.



Do punktu 13.

Sprawa przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego 

na 2006 rok. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przedstawił projekt uchwały w druku nr 7 /załącznik 

nr 16 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Przewodniczącego Komisji. 

Przedstawiciel Komisji p. L. Płocki - powiedział, że plan pracy został przedstawiony radnym i w 

związku z tym odpowie na ewentualne pytania. 

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXI/238/05  w  sprawie  przyjęcia  planu  pracy  Komisji  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego na 2005 rok /załącznik nr 17 do protokołu/.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – ogłosił 5 min przerwę. 

Przerwa trwała od 16.25-16.30.

O godz. 16.30 na salę obrad przybył Radny p. J. Wojtaszewski

Do punktu 14.

Sprawa zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przedstawił projekt uchwały w druku nr 8 /załącznik 

nr 18 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Starostę Chełmińskiego. 

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

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

opinię do projektu uchwały w w/w sprawie. /załącznik nr 19 do protokołu/.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXI/239/05 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. 

/załącznik nr 20 do protokołu/.



Do punktu 15.

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 9 /załącznik 

nr 21 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Skarbnika Powiatu. 

Skarbnik Powiatu – omówiła autopoprawkę do projektu uchwały w w/w sprawie zawartą na druku 

nr 9a /załącznik nr 22 do protokołu/.

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

w w/w sprawie /załącznik nr 22 do protokołu/.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXI/240/05 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 

23 do protokołu/.

Do punktu 16.

Sprawa ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2005. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  przedstawił  projekt  uchwały  w  druku  nr  10 

/załącznik nr 24 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Skarbnika Powiatu. 

Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały w w/w sprawie.

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

w w/w sprawie /załącznik nr 25 do protokołu/.

Radny p. K. Poliwko – powiedział, że ma pytanie dotyczące inwestycji wspólnych a dokładnie 

chodników.  Jest  tutaj  napisane,  że  powinna  być  koniecznie  opracowana dokumentacja  budowy 

chodnika. Zapytał czy przy każdej inwestycji chodnika takie dokumentacje są, żeby nie doszło do 

takiej  samej  sytuacji  jak w Firlusie  czy Dubielnie,  że był  planowany chodnik,  który nie  został 

wykonany. Jeżeli takie dokumentacje byłyby robione to taki chodnik powinien zostać wykonany 

lub powinna być zmiana w budżecie czy projekcie wykonywania inwestycji na inny chodnik. Jak 

powiedział  z  tego  co  wie,  to  inwestycje  się  planuje,  nie  ma dokumentacji  i  nie  są  inwestycje 

wykonane. Zapytał czy wszystkie inwestycje wspólne przy chodnikach mają taką dokumentację 

wykonania chodników. 



Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że zgodnie z procedurą i zgodnie z prawem budowlanym 

taka  dokumentacja  powinna  być  i  inwestor  realizujący  inwestycję  musi  taką  dokumentację 

posiadać.  Powiat  w  tym  przypadku  nie  był  inwestorem  tylko  samorząd  gminny  i  dlatego  ta 

inwestycja weszła na rok następny. Można przypuszczać, że są opracowane dokumentacje bo w 

innym przypadku byłaby to samowola budowlana. 

Radny p. K. Poliwko – powiedział, że rozumie, że wszystkie inwestycje, które są prowadzone 

mają dokumentację budowlaną. 

Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że zgodnie z procedurą tak powinno być. 

Radny  p.  K.  Poliwko –  powiedział,  że  powiat  jako  współinwestor  ma  chyba  wgląd  do 

dokumentacji, czy jest dokumentacja na prowadzenie inwestycji czy nie ma. 

Wicestarosta  Chełmiński –  powiedział,  że  tak.  Inwestorem  jest  samorząd  gminny  i  gmina 

występuje z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłasza się roboty budowlane. 

Radny p. K. Poliwko – powiedział,  że nie chciałby takiej sytuacji jak było w tym roku, że są 

inwestycje planowane a są niewykonane. 

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

pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXI/241/05  w  sprawie  ustalenia  wydatków,  które  nie  wygasają  po  zakończeniu  roku 

budżetowego 2005 /załącznik nr 26 do protokołu/.

Do punktu 17.

Sprawa przyjęcia „Powiatowego programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi w 

roku 2006”. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  przedstawił  projekt  uchwały  w  druku  nr  11 

/załącznik  nr  27  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 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 



Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXI/242/05  w  sprawie  ustalenia  wydatków,  które  nie  wygasają  po  zakończeniu  roku 

budżetowego 2005 /załącznik nr 28 do protokołu/.

Do punktu 18.

Sprawa zmiany Regulaminu przyznawania i  przekazywania stypendiów na wyrównywanie 

szans  edukacyjnych  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  umożliwiających  uzyskanie 

świadectwa dojrzałości prowadzonych i dotowanych przez Powiat Chełmiński na rok szkolny 

2005/2006.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  przedstawił  projekt  uchwały  w  druku  nr  12 

/załącznik  nr  29  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  o  wprowadzenie  do  tematu  Starostę 

Chełmińskiego. 

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

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

opinię do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 30 do protokołu/. 

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXI/243/05  w  sprawie  zmiany  Regulaminu  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  na 

wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych i dotowanych przez Powiat Chełmiński na rok 

szkolny 2005/2006. /załącznik nr 31 do protokołu/.

Do punktu 19.

Sprawa zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  przedstawił  projekt  uchwały  w  druku  nr  13 

/załącznik nr 33 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Sekretarza Powiatu. 

Sekretarz Powiatu – 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 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 



Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXI/244/05  w  sprawie  zmiany  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  w 

Chełmnie /załącznik nr 34 do protokołu/.

Do punktu 20.

Sprawa określenia postępowania przy udzielaniu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do 

sektora finansów publicznych. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  przedstawił  projekt  uchwały  w  druku  nr  14 

/załącznik nr 35 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Skarbnika Powiatu. 

Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały w w/w sprawie.

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

w w/w sprawie /załącznik nr 36 do protokołu/.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXI/244/05  w  sprawie  określenia  postępowania  przy  udzielaniu  dotacji  dla  podmiotów  nie 

zaliczonych do sektora finansów publicznych /załącznik nr 37 do protokołu/.

Do punktu 21.

Sprawa przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  przedstawił  projekt  uchwały  w  druku  nr  15 

/załącznik nr 38 do protokołu/. Następnie poprosił o wprowadzenie do tematu Skarbnika Powiatu. 

Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały oraz autopoprawkę do projektu uchwały w w/w 

sprawie.

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

w w/w sprawie /załącznik nr 39 do protokołu/.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – odczytał opinię RIO do projektu budżetu na 2006 rok 

/załącznik nr 40 do protokołu/. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w w/w sprawie. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 



Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXI/245/05 w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok /załącznik nr 37 do 

protokołu/.

Do punktu 22.

Wolne wnioski. 

Radny  p.  Z.  Piechota –  powiedział,  że  chodzi  mu  o  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  p. 

Knaflewskiego. Następnie dodał, że p. D. Śliwiński składał wniosek i miał być w tym roku na sesji 

i nie doszło do tego. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że w związku z tym, że dociera do niego 

wiele sygnałów dotyczących ogólnie zakresu pracy Powiatowego Lekarza Weterynarii zobowiązuje 

się, że na najbliższą sesję styczniową zostanie poproszony p. Knaflewski. Podziękował za sprawne 

przeprowadzenie sesji budżetowej. Złożył życzenia z okazji Świąt oraz zbliżającego się nowego 

roku. 

Do punktu 23.

Zakończenie. 

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

dokonał zamknięcia XXXI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała

Anna Swołek

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


