
PROTOKÓŁ NR XXXIII / 2006 

z XXXIII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego 

odbytej w dniu 19 kwietnia 2006 r. 
 

Sesja odbyła się w dniu 19 kwietnia 2006r.
w siedzibie Starostwa
i trwała od godziny 15:30 do godziny 17:15

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 XXXIII sesji Rady Powiatu.

4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.

5. Wręczenie wyróżnienia dla Dzielnicowego Roku Komendy Powiatowej Policji. 

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

Rady Powiatu.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Sprawa  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,

– opinia Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

– dyskusja

– przyjęcie uchwały /druk nr 1/

9. Sprawa zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie

– referuje : Skarbnik Powiatu,

– opinia Komisji Budżetu i Finansów,

– dyskusja 

– przyjęcie uchwały /druk nr 2/.



10. Sprawa  zmiany  Uchwały  Nr  XXXI/246/2005  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  z  dnia  21 

grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok

– referuje: Skarbnik Powiatu,

– opinia Komisji Budżetu i Finansów,

– dyskusja,

– przyjęcie uchwały /druk nr 3/.

11. Sprawa zmiany Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem 

na  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dla  uczniów  szkół,  ponadgimnazjalnych 

umożliwiających  uzyskanie  świadectwa  dojrzałości  prowadzonych  i  dotowanych  przez 

Powiat Chełmiński na rok szkolny 2005/2006.

– referuje: Wicestarosta,

– opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

– dyskusja,

– przyjęcie uchwały /druk nr 4/

12. Sprawa przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 

2005 rok.

– referuje: Skarbnik Powiatu,

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 

Chełmińskiego za 2004 rok,

– opinia Komisji Rewizyjnej,

– opinia Komisji Budżetu i Finansów,

– opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych,

– opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,

– opinia Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,

– opinia Komisji Rolnictwa i Leśnictwa,

– dyskusja.

13. Sprawa udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.

– wniosek  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Chełmińskiego  w  sprawie  udzielenia 

absolutorium – przedstawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

– opinia  składu  orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  wniosku 

Komisji Rewizyjnej – przedstawia Przewodniczący Rady Powiatu Chełmińskiego,

– dyskusja, 

– przyjęcie uchwały /druk nr 5/.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie. 



Do punktu 1.

Otwarcie obrad.

Przewodniczący  obrad  p.  Z  Orzechowski –  dokonał  otwarcia  XXXIII  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 radnego 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.

Wręczenie wyróżnienia dla Dzielnicowego Roku Komendy Powiatowej Policji.

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  powitał  Z-cę  Komendanta  Powiatowego  Policji 

Michała Kowalskiego. Następnie poprosił o przedstawienie wyróżnionego dzielnicowego KPP w 

Chełmnie. 

Pan  M.  Kowalski –  przedstawił  kandydaturę  Pana  Tomasza  Palmowskiego,  który  wygrał  w 

tegorocznej edycji konkursu na dzielnicowego Powiatu Chełmińskiego. 

Następnie  Wicestarosta  Chełmiński  wraz  z  Przewodniczącym  Rady  Powiatu  Chełmińskiego 

wręczyli nagrodę Panu Tomaszowi Palmowskiemu.



Do punktu 6.

Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami oraz o realizacji uchwał 

Rady Powiatu. 

Przewodniczący  obrad  p.  Z.  Orzechowski –  poprosił  Wicestarostę  Chełmińskiego  o 

wprowadzenie do tematu. 

Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że na poprzedniej sesji w dniu 21 grudnia 2005r. Rada 

Powiatu  podjęła  5  uchwał.  Zostały  one  przekazane  zgodnie  z  ustawą  do  nadzoru  prawnego 

Wojewody Kujawsko – Pomorskiego a także uchwała:

– w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w 

złotych - została przekazana do zainteresowanych jednostek organizacyjnych,

– w sprawie zmian Uchwały w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2006 rok – przekazana 

została do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stronom, których dotyczyła,

– w  sprawie  maksymalnych  kwot  zabezpieczenia  prawidłowego  wykorzystania  środków 

przeznaczonych  na  realizację  projektu  w  ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego – została przekazana do realizacji do Wydziału Finansowego,

– w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli – została przekazana do Wydziału 

Finansowego i placówek oświatowych celem realizacji,

– w  sprawie  ustalenia  regulaminu  dotyczącego  kryteriów  i  trybu  przyznawania  nagród  dla 

nauczycieli  -  została  przekazana  do  Wydziału  Finansowego i  placówek oświatowych celem 

realizacji.

Następnie powiedział, że w okresie pomiędzy sesjami odbyło się 11 posiedzeń i Zarząd na tych 

posiedzeniach opracował 4 projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Ponad 

to Zarząd:

– zatwierdził  sprawozdania  organizacji  pozarządowych  z  wykonania  zadań  publicznych 

zleconych przez Zarząd Powiatu w zakresie organizacji imprez kulturalnych oraz w zakresie 

prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2005,

– podpisał  aneks do porozumienia z  Komendą Wojewódzką Policji  w Bydgoszczy w sprawie 

przekazania  środków  w  kwocie  30.000  zł  na  potrzeby  Komendy  Powiatowej  Policji  w 

Chełmnie,

– zatwierdził  sprawozdanie  Stowarzyszenia  „Ludzie-Ludziom” w Chełmnie  z  realizacji  zadań 

zleconych w zakresie „Promocja zdrowia wśród mieszkańców powiatu chełmińskiego” w 2005 

roku,

– podpisał  porozumienie  z  władzami  miasta  i  gmin  w sprawie  wspólnej  realizacji  inwestycji 

"Południowa obwodnica Chełmna",

– zatwierdził zmiany listy stypendystów – uczniów,



– w związku z plebiscytem na najlepszego sportowca roku 2005 postanowił przyznać dodatkowe 

nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe trzem zawodnikom oraz trenerom,

– podpisał  porozumienie  z  Burmistrzem  Miasta  Chełmna  w  sprawie  dotacji  na  uzupełnienie 

zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie,

– uzgodnił dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych,

– podpisał umowę w sprawie udzielenia dotacji dla Społecznej Straży Rybackiej w Chełmnie,

– opracował sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za 2005 rok,

– postanowił  wystąpić  z  wnioskiem  do  PFRON-u  o  dofinansowanie  zakupu  samochodu  na 

potrzeby Domu Dziecka i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

– wystąpił  z  wnioskiem  do  Ministerstwa  Transportu  i  Budownictwa  o  dofinansowanie 

następujących zadań:

I – Przebudowa drogi Działowo-Lisewo-Lipienek – o 350.000 zł,

II- Przebudowa drogi Krusin-Bielczyny – o 350.000 zł,

III- Remont drogi Brzozowo-Nawra – o 200.000 zł,

IV- Przebudowa drogi Ostrów Świecki-Górne Wymiary – o 150.000 zł,

– na podstawie wniosku pana Dyrektora  Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia  Praktycznego w 

Grubnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na tymczasowe zatrudnienie nauczyciela – emeryta w 

internacie,

– zatwierdził  sprawozdanie  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Chełmnie  z  wykonania  planu 

finansowego 2005 r. 

– przyjął stanowisko popierające plany budowy drugiego stopnia na Wiśle w rejonie Nieszawy 

-Ciechocinka,

– podpisał  porozumienie  w  sprawie  współfinansowania  dokształcania  uczniów 

ponadgimnazjalnych  klas  wielozawodowych  w  Okręgowym  Ośrodku  Dokształcania 

Zawodowego w Bydgoszczy,

– podpisał aneks nr 1 do umowy z dnia 30 stycznia 2006 roku o dofinansowanie projektu pn. 

„Sala gimnastyczna dla Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie” w ramach Priorytetu 3 – Rozwój 

Lokalny,

– zatwierdził  Plan  likwidacji  barier  architektonicznych  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-

Wychowawczym w Chełmnie,

– wyraził  zgodę  na  prowadzenie  przez  Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną  działalności 

innowacyjnej w przedszkolach na terenie Powiatu Chełmińskiego,

– zatwierdził  porozumienie z  Gminą Miasta  Toruń w sprawie objęcia  opieką przez doradców 

metodycznych  w  CKU  –  Toruński  Ośrodek  Doradztwa  Metodycznego  i  Doskonalenia 

Nauczycieli nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 



Chełmiński,

– dokonał przydziału dotacji w ramach konkursu na wsparcie prowadzenia szkolenia sportowego 

dzieci i młodzieży w roku 2006,

– udzielił pożyczki DPS w Mgoszczu w kwocie 20.000 zł na zakup środków do produkcji rolnej,

– wyraził zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej garażami i budynkami gospodarczymi, 

stanowiącej  własność  Powiatu  Chełmińskiego,  położonej  przy  ul.  Dworcowej  27  w  drodze 

bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

– dokonał zmiany listy stypendystów – studentów.

Do punktu 7.

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. 

W związku z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji następnego punktu.

Do punktu 8.

Sprawa  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 p. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 

wprowadzenie do tematu.

Pani E. Wirosławska – omówiła 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 4 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 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXIII/261/06 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych,  na  realizację  których  przeznacza  się  środki  Państwowego  Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 5 do protokołu/.



Do punktu 9.

Sprawa zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie 

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

nr 6 do protokołu/. Następnie poprosił p. Skarbnik o wprowadzenie do tematu.

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 7 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 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXIII/262/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie /załącznik nr 8 do protokołu/.

Do punktu 10.

Sprawa zmiany Uchwały Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 

2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2006 rok.

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

nr 9 do protokołu/. Następnie poprosił p. Skarbnik o wprowadzenie do tematu.

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 10 do protokołu/.

Radny p. Z. Urbaniak – przedstawił wniosek do projektu budżetu w sprawie drogi Brzozowo-

Nawra i Dorposz Szlachecki–Unisław. Wnosił o przesunięcie 200 tys. zł. ze środków na budowę 

drogi  Dorposz  Szlachecki-Unisław z  przeznaczeniem na  modernizację  drogi  Brzozowo-Nawra. 

Dodał, że wójt gminy Kijewo Królewskie zobowiązał się przeznaczyć na inwestycję tego odcinka 

drogi dodatkowo kwotę 50 tys. zł.

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych  p.  M.  Jabłoński – 

powiedział, że Komisja nie wydawała żadnej opinii w sprawie rozdziału środków na inwestycje 

drogowe. Powiedział, że ta sprawa została załatwiona poza Komisją, mimo zapewnień Starosty, że 

wróci się do tematu po uzyskaniu informacji o rozdziale środków.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – powiedział, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

budżetu powiatu wymaga opinii Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. P. Madej – powiedział, że był przekonany, że do 



Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych trafiła taka informacja.

Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że Starostwo do samego końca nie wiedziało jakie środki 

będą przeznaczone na poszczególne zadania drogowe – i że na ostatnią chwile spływały promesy z 

poszczególnych  gmin.  Dodał,  że  Powiat  wystąpił  o  dofinansowanie  modernizacji  4  ciągów 

drogowych, a na ile otrzyma dofinansowanie to się dopiero okaże. Przeprosił również, że temat ten 

został ominięty na posiedzeniach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych. 

Przewodniczący  obrad p.  Z.  Orzechowski –  zaproponował,  by  członkowie  Zarządu  Powiatu 

odbyli z członkami Komisji krótkie posiedzenie, na którym zostaną omówione kwestie inwestycji 

drogowych.

Radny  p.  Z.  Urbaniak –  powiedział,  że  zaakceptowanie  jego  wniosku  nie  spowoduje  zmian 

budżetowych

Radny p. G. Zalewski – powiedział, że umiejscowienie prac w ramach inwestycji drogowych było 

omawiane na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych, z kolei ostatnie posiedzenie 

Zarządu miało miejsce w Wielką Środę, a do tego czasu nie wszystkie gminy przekazały dane dot. 

promesy. 

W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski ogłosił 15min 

przerwę  na  omówienie  kwestii  inwestycji  drogowych  członków Zarządu  Powiatu  z  członkami 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Dróg Publicznych.

Przerwa trwała 15 min od godz. 16:20 – 16:35.

Wicestarosta Chełmiński – powiedział, że po konsultacjach uzgodniono wniesienie autopoprawki 

o  przesunięcie  kwoty  200  tys.  z  zad.  6  –  Dorposz  Szlachecki  na  zad.  7  przebudowa  drogi 

Brzozowo-Nawra.

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych  p.  M.  Jabłoński – 

powiedział,  że  Komisja  pozytywnie  opiniuje  projekt  Zarządu  Powiatu  w  zakresie  wniosku 

zgłoszonego przez radnego p. Z. Urbaniaka.

Radny  p.  Z.  Urbaniak  –  w  imieniu  wszystkich  mieszkańców  podziękował  za  przychylne 

rozpatrzenie jego wniosku.

Radny p. L. Płocki – zapytał o przyczynę zmniejszenia subwencji oświatowej.

Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że dane dotyczące subwencji oświatowej były brane z danych 

statystycznych i meldunków sprawozdawczych o zatrudnieniu nauczycieli. W porównaniu z rokiem 

2004/2005 zanotowano spadek ilości uczniów o 97, w tym spadek w Internacie SOS-W, ponadto 

zmniejszyła się ilość dzieci objęta leczeniem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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



pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie.

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

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXIII/263/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z 

dnia  21  grudnia  2005 roku  w sprawie  przyjęcia  budżetu  Powiatu  Chełmińskiego na  2006 rok 

/załącznik nr 11 do protokołu/.

Do punktu 11.

Sprawa zmiany Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem 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 4 /załącznik 

nr 12 do protokołu/. Następnie poprosił p. Wicestarostę o wprowadzenie do tematu.

Wicestarosta 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 13 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 16 radnych przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  Rada  Powiatu  jednogłośnie  przyjęła  Uchwałę  Nr 

XXXIII/264/06  w  sprawie  zmiany  Regulaminu  przyznawania  i  przekazywania  stypendiów  z 

przeznaczeniem 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 13 do protokołu/.

Do punktu 12.

Sprawa przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 

2005 rok.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – poprosił Skarbnika Powiatu o zreferowanie tematu.

Skarbnik Powiatu – omówiła w/w sprawozdanie /załącznik nr 14 do protokołu/. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do 



sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Chełmińskiego  za  rok  2005  /załącznik  nr  15  do 

protokołu/.

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  Rady Powiatu  Chełmińskiego p.  L.  Płocki –  odczytał 

opinię do w/w sprawozdania /załącznik nr 16 do protokołu/. 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  p.  P.  Madej -  odczytał  opinię  do  w/w 

sprawozdania /załącznik nr 17 do protokołu/.

Przewodniczący  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Dróg  Publicznych  p.  M.  Jabłoński - 

odczytał opinię do w/w sprawozdania /załącznik nr 18 do protokołu/.

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

opinię do w/w sprawozdania /załącznik nr 19 do protokołu/.

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

opinię do w/w sprawozdania /załącznik nr 20 do protokołu/.

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Leśnictwa  p.  Z.  Urbaniak -  odczytał  opinię  do  w/w 

sprawozdania /załącznik nr 21 do protokołu/.

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – w związku z braniem dyskutantów stwierdził,  że 

sprawozdanie zostało przez Radę Powiatu przyjęte.

Do punktu 13.

Sprawa udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – przedstawił projekt uchwały zawarty na druku nr 5 

/załącznik nr 22 do protokołu/.  Następnie poprosił  Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej Rady 

Powiatu Chełmińskiego o odczytanie wniosku tej Komisji. 

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  Rady Powiatu  Chełmińskiego p.  L.  Płocki –  odczytał 

wniosek Komisji o udzielenie absolutorium /załącznik nr 23 do protokołu/. 

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski – odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do 

w/w wniosku Komisji Rewizyjnej /załącznik nr 24 do protokołu/. 

W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 

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

Przewodniczący obrad p. Z. Orzechowski - stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła 

Uchwałę Nr XXXIII/265/06 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego 

/załącznik nr 25 do protokołu/. 

Wicestarosta  Chełmiński –  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  podziękował  Radzie  Powiatu  za 

jednogłośne  udzielnie  Zarządowi  absolutorium,  dodając,  że  jest  to  szczególne  wyróżnienie  i 



motywacja do dalszej pracy.

Do punktu 14.

Wolne wnioski

Radny p. Z. Urbaniak – powiedział, że po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu 

za  2005  rok,  jest  zaniepokojony  sytuacją  dotyczącą  zysków  osiąganych  z  Gospodarstwa 

Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu. Powiedział, że w prawdzie nie ma 

strat,  ale  wyniki Gospodarstwa nie są zadowalające,  gdyż z  gospodarowania na 32 ha gruntów 

własnych  i  26  ha  gruntów  wydzierżawionych  osiągnięto  wynik  finansowy  w  kwocie  tysiąca 

złotych.

W związku z  tym wnioskuje by Zarząd Powiatu przeanalizował na jednym z posiedzeń dalsze 

funkcjonowanie  tego  Gospodarstwa i  podjął  odpowiednie  kroki.  Wyraził  także  przekonanie,  że 

wydzierżawiając te grunty osiągnęłoby się 20 tys. zł. bez żadnych obowiązków.

Radny p. P. Madej – powiedział, że korzystając z obecności p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg złożył wniosek dotyczący inwestycji drogowej, która była wykonywana w ubiegłym roku na 

drodze Lisewo-Malankowo. Powiedział,  że  od jednego z mieszkańców otrzymał  informacje,  że 

firma z Wąbrzeźna,  która zajmowała się modernizacją  tej  drogi,  do końca nie wywiązała się  z 

wykonawstwa  i  już  w  tej  chwili  są  pewne  niedociągnięcia.  Poprosił,  aby  w  jakiś  sposób 

zainteresować się tą sprawą. Dodał, że osobiście nie sprawdził tej informacji, gdyż uzyskał ją w 

ostatnich dniach. 

W nawiązaniu  do  wniosku  p.  Z.  Urbaniaka  poprosił,  aby  Zarząd  Powiatu  podjął  odpowiednią 

decyzję i ustalił budżet dla Gospodarstwa Pomocniczego w Mgoszczu. Uważa, że 20 tys. zł. to jest 

zbyt mało. Powiedział, że proponuje kwotę 30 tys. zł, gdyż sądzi, że na pewno znajdą się osoby, 

które wydzierżawią te grunty, przynosząc tym samym zysk dla Starostwa w w/w kwocie.

Radny p. z.  Piechota – poruszył  temat  wypisów z Ksiąg Wieczystych z  Sądu Rejonowego w 

Chełmnie. Poprosił, aby wystąpiono z prośbą o skrócenie czasu oczekiwania na te wypisy, gdyż w 

Sądzie Rejonowym w Grudziądzu na załatwienie tej samej sprawy czeka się w granicach 14 dni.

Przewodniczący  Rady  Powiatu –  powiedział,  że  Zarząd  Powiatu  sprawdzi  jaką  moc  prawną 

mamy w tym zakresie i dodał, że jedynie można wystąpić z prośbą do Prezesa Sądu Rejonowego w 

Chełmnie w powyższej sprawie. 

Następnie przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia 2006 

roku. 



Do punktu 15.

Zakończenie. 

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

dokonał zamknięcia XXXIII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego. 

Protokołowała

Agnieszka Syrocka

Przewodniczył

Zbigniew Orzechowski


