
PROTOKÓŁ NR XXXII / 2006 

z XXXII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 25 stycznia 2006 r. 

Sesja odbyła się w dniu 25 stycznia 2006r.

w siedzibie Starostwa

i trwała od godziny 1600 do godziny 1715

Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych

na sesji było 14 co stanowi 82 % 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 XXXII sesji Rady Powiatu.

4. Przyjęcie protokołu z XXXI 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  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego za 2005 rok.

- referuje : Przewodniczący Komisji,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 1/.

8. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu 

Chełmińskiego za 2005 rok.

- referuje : Przewodniczący Komisji,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 2/.

9. Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg 

Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok.

- referuje : Przewodniczący Komisji ,



- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 3/.

10. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Rady Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok.

- referuje : Przewodniczący Komisji,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 4/.

11. Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Ochrony  Zdrowia  i  Pomocy 

Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok.

- referuje : Przewodniczący Komisji,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 5/.

12. Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu 

Chełmińskiego za 2005 rok.

- referuje : Przewodniczący Komisji,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 6/.

13. Sprawa przyjęcia projektu Uchwały Nr XXXII/ /2006 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 

25 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wartości jednego punktu w złotych.

- referuje : Sekretarz, 

- opinia Komisji Budżetu i Finansów,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 7/.

14. Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXVII/223/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 

kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Pani Marii Kowalskiej na stanowisko Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów w Chełmnie. 

- referuje : Przewodniczący Rady,

- opinia Komisji Budżetu i Finansów,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 8/.

15. Sprawa zmian uchwały Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 

2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2006 rok. 

- referuje: Skarbnik Powiatu

- opinia: Komisja Budżetu i Finansów



- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 9/.

16. Sprawa  maksymalnej  kwoty  zabezpieczenia  prawidłowego  wykorzystania  środków 

przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego.

- referuje : Skarbnik,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 10/.

17. Sprawa przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

- referuje : Starosta,

- opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 11/.

18. Sprawa  ustalenia  regulaminu  dotyczącego  kryteriów  i  trybu  przyznawania  nagród  dla 

nauczycieli.

- referuje : Starosta,

- opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 12/.

19. Sprawa zmiany Uchwały Nr XX/185/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 2 lutego 

2005 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty. 

- referuje : Przewodniczący Rady,

- opinia Komisji Budżetu i Finansów,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 13/.

20. Sprawa przyjęcia projektu Uchwały Nr XXXII/ /06 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 

stycznia  2006  roku  w  sprawie  delegowania  radnych  do  składu  osobowego  komisji 

bezpieczeństwa i porządku.

- referuje : Przewodniczący Rady,

- dyskusja,

- przyjęcie uchwały /druk nr 14/.

21. Informacje.

22. Wolne wnioski.

23. Zakończenie.



Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  obrad  p.  Z  Orzechowski –  dokonał  otwarcia  XXXII  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  14,  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 21 grudnia 2005r. Rada Powiatu 

podjęła  15 uchwał.  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 osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  –  została  przekazana  do  Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie,



– dotycząca zmiany statutu Zespołu Opieki  Zdrowotnej  w Chełmnie  –  została  przekazana do 

Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz do Wydziału Spraw Społecznych,

– dotycząca  zmiany budżetu  powiatu  na  2005 rok  –  przekazana  została  do  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej oraz stronom, których dotyczyła,

– dotycząca ustalenia wydatków, które nie wygasają po zakończeniu roku budżetowego 2005 – 

została  przekazana  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  oraz  do  Wydziału  Finansowego  i 

Powiatowego Zarządu Dróg,

– dotycząca  uchwalenia  "Programu  współpracy  powiatu  chełmińskiego  z  organizacjami 

pozarządowymi  w  roku  2006"  -  została  przekazana  do  Wydziału  Spraw  Społecznych  i  do 

Wydziału Organizacyjnego,

– dotycząca zmiany Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających 

uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych i dotowanych przez Powiatu Chełmiński na 

rok szkolny 2005/2006 – została przekazana do Wydziału Finansowego,

– dotycząca  zmiany  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa 

Powiatowego w Chełmnie – została przekazana do Wydziału Spraw Społecznych i do Wydziału 

Organizacyjnego,

– dotycząca określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do 

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

– została przekazana do Wydziału Finansowego i Spraw Społecznych.

– dotycząca przyjęcia budżetu powiatu na 2006 rok – przekazana została do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oraz do zainteresowanych stron.

 

Następnie mówca powiedział, że w okresie pomiędzy sesjami odbyło się 5 posiedzeń i Zarząd na 

tych posiedzeniach opracował 5 projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. 

Ponad to Zarząd:

– zatwierdził  aneks  do  porozumienia  zawartego  z  Województwem  Kujawsko-Pomorskim  w 

sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych 

w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy,

– zatwierdził  porozumienie  z  Miastem  Toruń  w  sprawie  umieszczenia  dziecka  w  rodzinie 

zastępczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie,

– zaakceptował  projekt  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Kijewo 

Królewskie, części wsi Brzozowo – planu nowej trasy obwodnicy,

– zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego Domu Dziecka w Chełmnie,



– postanowił wystąpić z wnioskiem o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” dla pani 

Iwony Janiak Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie oraz z wnioskiem 

o przyznanie „Srebrnego Krzyża Zasługi”  dla pana Jacka Kordowskiego Dyrektora Zespołu 

Szkół nr 2 w Chełmnie,

– zatwierdził  aneks  do  arkusza  organizacyjnego  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  nr  1  - 

„Liceum i Gimnazjum Chełmińskie”,

– udzielił pomocy finansowej dwóm rodzinom z Trzebiełucha, gmina Stolno, które ucierpiały w 

wyniku pożaru,

– zatwierdził  porozumienie  z  Gminą  Miasto  Włocławek  w  sprawie  umieszczenia  dziecka  w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej - w Domu Dziecka w Chełmnie,

– zatwierdził  porozumienie  z  Gminą  Miasta  Inowrocław  w sprawie  umieszczenia  dziecka  w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pniewitem,

– zatwierdził  porozumienie  z  Gminą  Miasta  Toruń  w sprawie  umieszczenia  dziecka  z  terenu 

Powiatu Chełmińskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

– zatwierdził sprawozdania z wykonania zadań publicznych zleconych przez Zarząd Powiatu w 

zakresie prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2005,

– zatwierdził  rozliczenie  finansowe  Społecznej  Straży  Rybackiej  w  Chełmnie  z  otrzymanej 

dotacji w roku 2005,

– zatwierdził porozumienie w sprawie dofinansowania kosztów utylizacji odpadów medycznych 

w 2006 r.  przez Zespół  Opieki  Zdrowotnej w Chełmnie z Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej,

– zatwierdził  projekty  ogłoszeń  konkursów  dla  osób  bezrobotnych,  przygotowanych  przez 

Powiatowy Urząd Pracy, m.in. na przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w 

ramach programu „Nowy start 2” i „Alternatywa dla młodzieży 2” z EFS,

– przygotował  poprawiony  projekt  porozumienia  w  sprawie  wspólnej  realizacji  inwestycji 

„Południowa obwodnica Chełmna” pomiędzy Powiatem Chełmińskim, Miastem Chełmnem i 

gminami,

– wystosował do BSO Polska stanowisko wyrażające zaniepokojenie wygaszeniem produkcji w 

cukrowni  w  Unisławiu,  m.in.  z  uwagi  na  planowane  zwolnienia  pracowników  i  interesy 

lokalnych plantatorów.



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. L. Płocki – zapytał,  czy w związku z powszechnym dostępem do internetu,  istnieje 

możliwość załatwiania spraw w urzędzie drogą elektroniczną oraz ile druków można pobrać ze 

strony  internetowej  starostwa.  Zapytał  również  czy  można  śledzić  postęp  załatwiania  spraw 

zgłoszonych do urzędu w internecie lub czy są jakieś ewentualne kroki podjęte w tym celu.

Starosta Chełmiński – wyjaśnił, że żadnej sprawy nie można załatwić drogą internetową, gdyż 

najpierw musi  być  wprowadzony ujednolicony podpis  elektroniczny –  dokument  elektroniczny, 

którym  będzie  dysponować  nadawca  i  odbiorca  wiadomości.  Dodał,  że  w  Polsce  podpis 

elektroniczny nie jest zunifikowany, występuje kilka opcji podpisu elektronicznego i to jest główną 

przyczyną,  dla której  nie można w ten sposób załatwić spraw, jednakże,  zgodnie z  przepisami, 

problem ten powinien być rozwiązany w sierpniu br.

Po drugie w katalogu spraw do załatwienia na stronie Starostwa były druki wniosków, jednakże 

część  z  nich  zdezaktualizowała  się  -  zmieniły  się  podstawy prawne  w niektórych  sytuacjach  i 

obecnie wnioski druków są weryfikowane i zamieszczane w formie poprawionej.

Następnie dodał, że podjęto wszelkie działania w celu zapewnienia klientom urzędu możliwości 

sprawdzania  przebiegu  spraw  poprzez  internet  jednakże  oprogramowanie  –  Elektroniczna 

Kancelaria Urzędu, które zakupiono nie spełniło oczekiwań, stąd też Starostwo wystąpiło do firmy 

o zwrot pieniędzy. Na koniec dodał, że obecnie prowadzona jest jedynie elektroniczna rejestracja 

pism dostarczonych do urzędu.

Radny p.  K.  Poliwko –  zapytał  jak  długo będzie  trwać  rozbiórka  warsztatów szkolnych przy 

Zespole Szkół Nr 2, na miejscu których ma powstać sala gimnastyczna.

Wicestarosta Chełmiński –  powiedział,  że  zgodnie z  umową termin rozbiórki  warsztatów jest 

przewidziany  do  końca  stycznia  br.,  natomiast  przetarg  na  wykonawstwo  sali  sportowej  jest 

planowane na 24 lutego br. Następnie wyraził przekonanie, że w tym terminie wszystkie zadania z 

tym związane zostaną zrealizowane, a jeżeli nie, to wykonawca będzie miał nałożone z tego tytułu 

kary.



Do punktu 7.

Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu 

Chełmińskiego za 2005 rok

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

nr 3 do protokołu/. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji o wprowadzenie do tematu.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  p.  L.  Płocki –  powiedział,  że  wszyscy  radni  otrzymali 

sprawozdanie na  piśmie,  więc nie  będzie  go odczytywać.  Następnie powiedział,  że  jeżeli  będą 

jakieś pytania to udzieli na nie odpowiedzi.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXII/247/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Chełmińskiego za 2005 rok /załącznik nr 4 do protokołu/.

Do punktu 8.

Sprawa przyjęcia sprawozdania z  działalności  Komisji  Budżetu i  Finansów Rady Powiatu 

Chełmińskiego za 2005 rok.

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

nr 5 do protokołu/. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji o wprowadzenie do tematu.

Zastępca Przewodniczący Komisji  Budżetu i  Finansów p. J. Wojtaszewski – powiedział,  że 

wszyscy  radni  otrzymali  sprawozdanie  na  piśmie,  więc  nie  będzie  go  odczytywać.  Następnie 

powiedział, że jeżeli będą jakieś pytania to udzieli na nie odpowiedzi.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXII/248/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady 

Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok /załącznik nr 6 do protokołu/.



Do punktu 9.

Sprawa  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg 

Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok.

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

nr 7 do protokołu/. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji o wprowadzenie do tematu.

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych –  powiedział,  że 

wszyscy  radni  otrzymali  sprawozdanie  na  piśmie,  więc  nie  będzie  go  odczytywać.  Następnie 

powiedział, że jeżeli będą jakieś pytania to udzieli na nie odpowiedzi.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXII/249/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Dróg Publicznych Rady Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok /załącznik nr 8 do protokołu/.

Do punktu 10.

Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

Rady Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok.

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

nr 9 do protokołu/. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji o wprowadzenie do tematu.

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

powiedziała, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie na piśmie, więc nie będzie go odczytywać. 

Następnie powiedziała, że jeżeli będą jakieś pytania to udzieli na nie odpowiedzi.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXII/250/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok /załącznik nr 10 do protokołu/.



Do punktu 11.

Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rady Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok.

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

nr 11 do protokołu/. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji o wprowadzenie do tematu.

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

powiedział, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie na piśmie, więc nie będzie go odczytywać, 

ale  w razie  jakichkolwiek  pytań  udzieli  na  nie  odpowiedzi.  Następnie  podzielił  się  wnioskami 

końcowymi zawartymi w w/w sprawozdaniu.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXII/251/06  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Komisji  Ochrony  Zdrowia  i 

Pomocy Społecznej Rady Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok /załącznik nr 12 do protokołu/.

Do punktu 12.

Sprawa przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu 

Chełmińskiego za 2005 rok.

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

nr 13 do protokołu/. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji o wprowadzenie do tematu.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Leśnictwa p. Z. Urbaniak – powiedział,  że Komisja w 

ubiegłym  roku  pracowała  zgodnie  z  planem  i  w  związku  z  tym,  że  wszyscy  radni  wcześniej 

otrzymali  sprawozdanie na piśmie,  nie  będzie  go odczytywać,  ale  jeżeli  będą jakieś  pytania  to 

udzieli na nie odpowiedzi.

Ponadto wnosi,  aby kanały  spółek wodnych były koszone  dwa razy  w roku,  ponadto chciałby 

bardziej skoordynować pracę 3 gmin, by prędzej wykonywać zadania z tym związane.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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



Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXII/252/06 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji  Rolnictwa i  Leśnictwa 

Rady Powiatu Chełmińskiego za 2005 rok /załącznik nr 14 do protokołu/.

O godz. 16.40 salę obrad opuścił Radny p. D. Śliwiński

Do punktu 13.

Sprawa przyjęcia projektu Uchwały Nr XXXII/ /2006 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 

stycznia  2006  roku  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz 

wartości jednego punktu w złotych.

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

w druku nr 7 /załącznik nr 15 do protokołu/ Następnie poprosił Sekretarza Powiatu o wprowadzenie 

do tematu.

Sekretarz Powiatu – omówił projekt uchwały w w/w sprawie. Następnie powiedział, że podjęcie 

tej uchwały umożliwi przeprowadzenie zaplanowanej podwyżki wynagrodzeń w jednostkach.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. J. Wojtaszewski - odczytał opinię 

do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 16 do protokołu/.

Radny p. Z. Piechota – zapytał ile wynosi kwota podwyżki w skali roku.

Sekretarz Powiatu – powiedział, że wartość ta wynosi 2% wynagrodzenia brutto pracownika i jest 

to kwota około 30-40 tys. zł. rocznie, ale dotyczy to wynagrodzeń pracowników samorządowych i 

pracowników administracyjnych.

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

pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXII/253/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego 

punktu w złotych /załącznik nr 17 do protokołu/.

Do punktu 14.

Sprawa  zmiany  Uchwały  Nr  XXXVII/223/2002  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  z  dnia  24 

kwietnia 2002 r.  w sprawie powołania Pani  Marii  Kowalskiej na stanowisko Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów w Chełmnie. 



Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przedstawił, a następnie omówił projekt uchwały w 

w/w sprawie zawarty w druku nr 8 /załącznik nr 18 do protokołu/. 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 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 uchwały głosowało 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXII/255/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/223/2002 Rady Powiatu Chełmińskiego z 

dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Pani Marii Kowalskiej na stanowisko Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów w Chełmnie /załącznik nr 20 do protokołu/.

O godz. 16.45 salę obrad opuściła Radna p. M. Jakubowska

Do punktu 15.

Sprawa zmian uchwały Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 

2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2006 rok. 

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

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

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

nr 9 /załącznik nr 22 do protokołu/.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. J. Wojtaszewski – odczytał opinię 

do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 23 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 

XXXII/255/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/246/05 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 

21  grudnia  2005 roku  w sprawie  przyjęcia  budżetu  powiatu  na  2006  rok  /załącznik  nr  24  do 

protokołu/.



O godz. 16.50 salę obrad powróciła Radna p. M. Jakubowska

Do punktu 16.

Sprawa  maksymalnej  kwoty  zabezpieczenia  prawidłowego  wykorzystania  środków 

przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego.

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

w druku nr 8 /załącznik nr 25 do protokołu/. Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o wprowadzenie 

do tematu.

Skarbnik Powiatu – omówiła w/w projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. J. Wojtaszewski - odczytał opinię 

do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 26 do protokołu/

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXII/256/06  w  sprawie  maksymalnej  kwoty  zabezpieczenia  prawidłowego  wykorzystania 

środków  przeznaczonych  na  realizację  projektów  w  ramach  Zintegrowanego  Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /załącznik nr 27 do protokołu/.

Do punktu 17.

Sprawa przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

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

druku  nr  11  /załącznik  nr  28  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Starostę  Chełmińskiego  o 

wprowadzenie do tematu.

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 29 do protokołu/.

Radny p. L. Płocki – powiedział, ze wskaźniki wzrostu dodatków wahają się od 0,5-4% i zapytał 

jakie  wskaźniki  wzrostu  wynagrodzenia  zasadniczego  występują  w  poszczególnych  stopniach 

awansu zawodowego.

Skarbnik Powiatu J. Siemiątkowska – powiedziała,  że wskaźnik ten wynosi 1,5% dla każdej 

grupy pracowników.



Wicestarosta Chełmiński – dodał, że jest to zgodne z założeniami budżetu państwa.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXII/257/06  w sprawie  przyjęcia  regulaminu wynagradzania  nauczycieli  /załącznik  nr  30  do 

protokołu/.

Do punktu 18.

Sprawa  ustalenia  regulaminu  dotyczącego  kryteriów  i  trybu  przyznawania  nagród  dla 

nauczycieli. 

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

w  druku  nr  12  /załącznik  nr  31  do  protokołu/.  Następnie  poprosił  Starostę  Chełmińskiego  o 

wprowadzenie do tematu.

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 32 do protokołu/.

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

głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXII/258/06 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród 

dla nauczycieli /załącznik nr 33 do protokołu/

Do punktu 19.

Sprawa zmiany Uchwały Nr XX/185/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 2 lutego 2005 

roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty.

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

/załącznik nr 34 do protokołu/. Następnie omówił w/w projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. J. Wojtaszewski - odczytał opinię 

do projektu uchwały w w/w sprawie /załącznik nr 35 do protokołu/.



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

pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXII/259/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty /załącznik nr 36 do protokołu/.

Do punktu 20.

Sprawa przyjęcia projektu Uchwały Nr XXXII/ /06 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 25 

stycznia  2006  roku  w  sprawie  delegowania  radnych  do  składu  osobowego  komisji 

bezpieczeństwa i porządku.

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

/załącznik  nr  37  do  protokołu/.  Następnie  omówił  w/w  projekt  uchwały  mówiąc,  że  Komisja 

Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych  zaproponowała  do  składu  osobowego  Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego kandydatury p. M. Jabłońskiego i D. Śliwińskiego, którzy 

już brali udział w pracach w/w komisji w poprzedniej kadencji. 

W związku z brakiem dyskutantów poddał pod 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  większością  głosów  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXII/260/06 w sprawie delegowania radnych do składu osobowego komisji  bezpieczeństwa i 

porządku /załącznik nr 38 do protokołu/.

Do punktu 21.

Informacje

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  przypomniał  sprawę  dotyczącą  spotkania  z 

Powiatowym Lekarzem Weterynarii, o co wnioskował p. Z. Piechota na ostatnim posiedzeniu sesji 

Rady. 

Radny p. Z. Piechota – powiedział, że wówczas tylko przypomniał sprawę, którą poruszał p. D. 

Śliwiński pół roku wcześniej.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  poinformował  radnych,  że,  Powiatowy  Lekarz 

Weterynarii odmówił spotkania się z Komisją i że zaproponował, aby wszelkie pytania zostały mu 



przedstawione w formie pisemnej i wówczas do nich się ustosunkuje. Poza tym dodał, że nie ma 

żadnego  instrumentu  prawnego,  by  zmusić  p.  B.  Knaflewskiego  do  przyjęcia  zaproszenia  i 

przybycia na posiedzenie sesji Rady.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  poinformował,  a  następnie  zapoznał  radnych  z 

Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie 

opinii  dotyczącej  możliwości  sfinansowania  deficytu  budżetowego przedstawionego w uchwale 

budżetowej Powiatu Chełmińskiego na rok 2006 oraz prawidłowości załączonej kwoty długu.

Do punktu 22.

Wolne wnioski

Radny p. Z. Urbaniak – wniósł o wystosowanie pisma przez Starostę do Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii  informującego  o  negatywnym  zachowaniu  p.  B.  Knaflewskiego.  Dodał,  że  p. 

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  jako  osoba  funkcyjna  na  terenie  powiatu  przekazuje  rolnikom 

błędne  informacje  wiążące  się  z  możliwością  uzyskania  dopłat  z  Agencji.  Powiedział,  że 

Powiatowy Lekarz Weterynarii powinien współpracować z osobami prowadzącymi gospodarstwo 

rolne, a nie ich negować. Zasugerował zmianę osoby na w/w stanowisku. 

Radny p. Z. Piechota - powiedział, że w poprzedniej kadencji, gdy Przewodniczącym Rady był L. 

Płocki doszło do spotkania ze wspomnianą osobą.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że szanuje zdanie p. B. Knaflewskiego i 

nie może zmusić go do uczestnictwa w obradach sesji.

Wicestarosta Chełmiński – dodał, że wówczas Inspekcja Weterynarii była w strukturze powiatu.

Radny p. G. Zalewski – powiedział, iż uważa, że mocniejszym argumentem w w/w sprawie będzie 

skierowanie pisma od Przewodniczącego Rady, a nie od Starosty, gdyż p. B. Knaflewski miałby się 

spotkać z Komisją Rady.

Radny p.  Z.  Urbaniak –  powiedział,  że  wnioskował  już do Zarządu Powiatu o wyjaśnienia  i 

złożenie skargi na p. B. Knaflewskiego do Wojewódzkiej Inspekcji Weterynarii.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że porozmawia ze Starostą i podejmie 

kroki w tej sprawie.

Radny p. K. Poliwko – powiedział, że ma pytanie odnośnie rozbiórki warsztatów przy Zespole 

Szkół Nr 2. Powiedział, że zgodnie z tym, co wcześniej powiedział Wicestarosta Chełmiński do 

końca  stycznia  ma  się  zakończyć  w/w  zadanie.  W  związku  z  tym  zapytał  jak  daleko  są 

zaawansowane prace i jakie konsekwencje są związane z nie wywiązaniem się z terminu umowy.

Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że został przyjęty harmonogram prac, zgodnie z którym 

mają być wykonywane prace rozbiórki warsztatów szkolnych, jednakże wystąpiły nieprzewidziane 



w dokumentacji zdarzenia, które wiązały się z dodatkowymi czynnościami, które najpierw należało 

wykonać.

Ponadto jeśli wykonawca nie wywiąże się z realizowanego zadania w terminie to będzie nałożona 

na niego kara umowna, a jeśli nawet dojdzie do opóźnienia to będzie to maksymalnie 7 dni. Dodał, 

że wykonawca podjął  działania przygotowawcze do rozbiórki  w/w budynku oraz trwa burzenie 

obiektu i w dniu dzisiejszym jest w 50 % wykonane. Podsumował, że nie widzi zagrożeń odnośnie 

dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

Radny p. Z. Piechota – zapytał jak przedstawia się temat instalacji gazociągowej w/w obiektu.

Wicestarosta  Chełmiński –  powiedział,  że  projektant  w  dokumentacji  przewidział  instalację 

gazociągową i że projekt zawiera możliwość przełożenia na drugą stronę ciągu gazowego.

Do punktu 23.

Zakończenie. 

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

dokonał zamknięcia XXXII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała:

Agnieszka Syrocka

Przewodniczył:

Zbigniew Orzechowski


