
 

PROTOKÓŁ NR XXXII/06 

z sesji Rady Miejskiej Chełmży  

 

XXXII sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 12 września  2006 roku 

w godzinach od 16,00 do 18,00. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej  

Urzędu Miasta Chełmży. 

_________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli: 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta 

Pan Marek Kuffel                  - Zastępca Burmistrza 

Pani Krystyna Lulka  - Skarbnik Miasta 

 

Ponadto w sesji udział wzięli radca prawny Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych i Obywatelskich, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej, przedstawiciele 

prasy prasy i MMS Studio oraz mieszkańcy miasta. 

 
Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji 

a/ stwierdzenie quorum, 

b/ wybór  sekretarza obrad, 

c/ przyjęcie porządku obrad, 

d/ przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 

2. Informacja z pracy Burmistrza w okresie od 5 czerwca do 31 sierpnia 2006r.  

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok. 

4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 

podjęcia inwestycji przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Miejską Chełmży w 

budżecie na rok 2006. 

5. Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

6. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i 

rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Chełmży oraz jej jednostek 
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organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 

oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

7. Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki 

w Chełmży ul. Gen.J.Hallera 17a. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej Chełmży. 

9. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Chełmży. 

10. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  

miasta Chełmży. 

11.Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Zdegradowanych Obszarów Miejskich Chełmży na lata 2006-2013. 

12.Interpelacje. 

13.Odpowiedzi na interpelacje. 

14.Wnioski i zapytania. 

15.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

16.Oświadczenia. 

17.Komunikaty. 

      18.Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1 

a/ Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Krzysztof Zduński i 

na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum, gdyż na stan ustawowy 15 radnych, 

obecnych na sesji było 13 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania – za 12, wstrz. 1 wybrany został radny Jarosław 

Malczyński. 

c/  

Pan Jerzy Czerwiński 

W związku z tym, iż wczoraj Pan Premier ogłosił termin wyborów samorządowych, jest to 

dla nas delegacja do utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu. Ponieważ okręg 

ten powinien  być utworzony na wniosek burmistrza uchwałą rady nie później niż na 35 dni 

przed wyborami samorządowymi, to w przypadku gdyby takiej daty nie było to musielibyśmy 

zwołać ponownie sesję. Odrębne obwody głosowania musimy tworzyć obligatoryjnie jeżeli 

kierownik jednostki, w której byłby taki obwód informuje, że w dniu wyborów na terenie tej 

jednostki będzie co najmniej 15 osób uprawnionych do głosowania. W związku w tym, że 
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taką opinię Prezesa Szpitala otrzymaliśmy, to ta decyzja byłaby najbardziej właściwa. 

Proponuję  w punkcie 12 wprowadzić projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu 

głosowania dla wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2006 roku.   

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek sesji wraz z powyższą zmianą, który 

to porządek  przyjęto w glosowaniu : za 13. 

 

Porządek sesji po zmianie jest następujący :   

1. Otwarcie sesji 

a/ stwierdzenie quorum, 

b/ wybór  sekretarza obrad, 

c/ przyjęcie porządku obrad, 

d/ przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 

2. Informacja z pracy Burmistrza w okresie od 5 czerwca do 31 sierpnia 2006r.  

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok. 

4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 

podjęcia inwestycji przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Miejską Chełmży w 

budżecie na rok 2006. 

5. Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

6. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i 

rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Chełmży oraz jej jednostek 

organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 

oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

7. Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki 

w Chełmży ul. Gen.J.Hallera 17a. 

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej Chełmży. 

9. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Chełmży. 

10. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  

miasta Chełmży. 

11.Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Zdegradowanych Obszarów Miejskich Chełmży na lata 2006-2013. 

12.Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego  obwodu głosowania dla wyborów 

do organów samorządu terytorialnego w 2006 roku.   
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13.Interpelacje. 

14.Odpowiedzi na interpelacje. 

15.Wnioski i zapytania. 

16.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

17.Oświadczenia. 

18.Komunikaty. 

      19.Zamknięcie sesji. 

 

d/ Protokół z ostatniej sesji przyjęto w głosowaniu : za 13. 

  

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza w okresie od 5 czerwca do 31 sierpnia 2006r.  

 

Radny Nikodem Sołtys 

Proszę o rozwinięcie punktu 8. Chodzi o sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Jana. Jest 

to kwota dość wysoka przy naszych bonifikatach. 

Radny Marek Łubkowski 

Punkt 13 – która to jest działka ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Proszę o szerszą interpretację treści zawartych w punkcie 4 i 10. 

Radny Franciszek Kuczka 

Mam pytanie zbiorcze, dotyczące w zasadzie części punktów, które Pan nam przedstawił. 

Mianowicie, ile środków uzyskano w wyniku sprzedaży nieruchomości, w tym mieszkań ? Ile 

kosztowało nas położenie chodnika przy ul. Sienkiewicza, na odcinku od ul. Św. Jana do ul. 

Mickiewicza ?  

Radny Janusz Mikołajczyk 

Proszę o wyjaśnienie punktu 6. 

Pan Jerzy Czerwiński 

dot. pkt 4 „ Zatwierdzenie istotnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego”. 

Wszystko co kupujemy, musimy kupować w drodze ustawy o zamówieniach publicznych. 

Utworzyliśmy stanowisko dla osoby niepełnosprawnej w MOPS-ie. To stanowisko jest 

refundowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  i umowa 
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zawarta jest na 42 miesiące. Refundacja stanowiska pracy jest w 100% i refundacja 

wynagrodzenia co drugi miesiąc. Na stanowisko pracy przeznaczyliśmy 17 tys. zł.       

 

dot. pkt 6 „Powierzenie  stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 3 w Chełmży Pani 

Ewie Dąbrowskiej na okres od dnia 1 września 2006r. do dnia 31 sierpnia 2011r.” 

Najpierw odbył się konkurs. Spośród dwóch kandydatów wyłoniono osobę, która weszła w 

miejsce ustępującego na emeryturę dyrektora Pana Andrzeja Urbańskiego. Kuratorium po 

przeprowadzonym konkursie wydało decyzję, która upoważnia burmistrza do powołania na to 

stanowisko wybranej wcześniej osoby. Jest to sprawa czysto formalna. Jeżeli stanowisko 

kuratorium jest pozytywne, to ja właściwie jestem tylko osobą, która wykonuje czynność 

formalną. Pani Ewa Dąbrowska zgodnie z tym jak został rozstrzygnięty konkurs jest od 1 

września b.r. dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3.       

 

dot. pkt 8 „ Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży  lokalu mieszkalnego położonego w 

Chełmży przy ul. Św. Jana 7 o pow. 78,40m2 w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego . 

Wartość lokalu mieszkalnego określona została przez rzeczoznawcę majątkowego  po 

doliczeniu kosztów sporządzenia wyceny na kwotę 72.000 zł.” 

Mieszkania komunalne sprzedawane są zgodnie z uchwałą rady najemcom z 50% bonifikatą. 

Są takie mieszkania, które ze względu na ich standard a przy okazji cenę, byłoby grzechem 

przydzielać jako mieszkania socjalne lub  komunalne. W swojej kadencji pamiętam dwa takie 

mieszkania w budynku przy ul. Św. Jana 7. W związku z tym podjąłem decyzję, że i to 

mieszkanie na Św. Jana 7, które uzyskaliśmy w wyniku eksmisji, zostanie sprzedane bez 

jakiejkolwiek bonifikaty, bo nie było najemcy i w trybie przetargowym. Biegły rzeczoznawca 

wycenił to mieszkanie na kwotę 72 tys. zł. Mieszkanie to wymagało sporych nakładów 

remontowych, bo poprzedni najemca nie obchodził się z nim najlepiej. Do przetargu stanęły 

dwie osoby. Kwota sprzedaży w wyniku licytacji wyniosła 100 tys. zł.      

 

dot. pkt 10 „Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy 

ul. Górnej o pow.417 m2 w trybie  przetargu ustnego, nieograniczonego. Cenę wywoławczą  

w/w nieruchomości ustalono na kwotę 8.000 zł po doliczeniu kosztów podziału i wyceny.” 

To ciąg działek, które wiele lat temu zostały wytyczone jako działki przeznaczone pod 

działalność gospodarczą. Niektóre zostały już sprzedane, inne nie. Jest to sprzedaż w trybie 

przetargowym, chociaż w  tym przypadku zazwyczaj pojawia się tylko jedna osoba. Działka 

jest sprzedawana za cenę wywoławczą plus jedno postąpienie. 
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dot. pkt 13 „Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu 

ustnego, nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Miasto 

Chełmża, położonej przy ul. Polnej o pow.491 m2. 

Działka ta jest efektem uporządkowania. Przez wiele lat działka ta była użytkowana przez 

kogoś. Nie powiem nazwiska, bo to jest bez znaczenia w  tym momencie. Chcieliśmy to 

uporządkować. Ta osoba zdeklarowała, że jest skłonna te działkę nabyć, oczywiście w trybie 

przetargowym. Przychody z tej działki były niewielkie.  

 

dot. zapytania radnego Franciszka Kuczki 

Kwota planowana ze sprzedaży mienia to około 400 tys. zł. Jaka jest kwota na ten moment to 

nie wiem. Z tego jakie mamy rozeznanie planujemy, że będzie to przychód wielkości 750 tys. 

zł. 

Wartość chodnika na ul. Sienkiewicza to chyba 35 tys. zł.  

 

Ad. pkt 3 

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok 

 

Pani Krystyna Lulka  przedstawiła proponowane zmiany budżetu miasta na 2006 rok. 

Radny Franciszek Kuczka 

Wniesione przez Panią Skarbnik poprawki są zasadne i idą z duchem pracy rady w kierunku 

kontynuacji rozpoczętych już inwestycji niezbędnych dla miasta, a rezygnacji z tych 

inwestycji, np. kolektora A i D, które mogą jeszcze poczekać ze względu na brak środków. 

Radny Jarosław Malczyński – przewodniczący komisji planowania, budżetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/255/06 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 4 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia 

inwestycji przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Miejską Chełmży w budżecie 

na rok 2006 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Tenże projekt uchwały jest kontynuacją zmian jakie przed chwilą przyjęliśmy. Ten projekt 

również rozpoczyna realizację polityki, która jest inna niż w czasach PRL-owskich, kiedy 

mieszkańcy osiedli domków jednorodzinnych czekali po 30-40 lat na kanalizację, uzbrojenie. 

W tej chwili kanalizacja będzie realizowana zaledwie po 10 latach. Mam nadzieję, że proces 

ten będzie kontynuowany. 

Dlatego uważam, że należy poprzeć tenże projekt uchwały w interesie mieszkańców osiedla 

Górna i ul. Groszkowskiego, Wyszyńskiego, Wryczy. Nastąpi także zakończenie kanalizacji 

na osiedlu przy ul. Bydgoskiej. 

Radny Marek Łubkowski  

Radny Kuczka wymienił nazwy ulic.  Nie wiem dlaczego nie wymienił Pan osiedla 

Kościuszki, które istnieje już więcej niż 50 lat. Osiedle to było zapomniane przez poprzednie 

rady. Ulice takie jak Kochanowskiego, Głowackiego, Reja, Konopnickiej aż proszą się o 

instalacje odwadniającą. Mam nadzieję, że w najbliższych budżetach znajdą się środki na te 

ulice. Udało się tylko zrobić cokolwiek na ul. Prusa, chociaż w odczuciu mieszkańców 

zrobiono to nieudolnie. Takie jest ich odczucie ale oni nie muszą się na tym znać.     

Radny Jarosław Malczyński  przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie w/w projektu 

uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/256/06 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 

podjęcia inwestycji przekraczającego granicę ustaloną przez 

Radę Miejską Chełmży w budżecie na rok 2006 
Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 5 

Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i 

szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

W związku z  tym, że projekt uchwały był analizowany na posiedzeniach komisji, zgłaszam 

wniosek, aby przejść do glosowania bez dyskusji. 

  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/257/06 

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 
Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i 

rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Chełmży oraz jej jednostek 

organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 

oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Panie Burmistrzu, chciałbym, żeby zwrócił Pan uwagę na § 3 pkt 1. Zaproponowany zapis na 

pewno jest zgodny z obowiązującym prawem ale jest to krok w kierunku, kiedy 

odpowiedzialność za wykonanie budżetu za wykonanie dochodów spada w części również na 

radę.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Jestem świadom, że pewne kompetencje, które tamtą uchwałą były w całej rozciągłości 

przypisane burmistrzowi, w tym momencie ustawa dopuszcza współodpowiedzialność przy 
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tego typu decyzjach  rady i burmistrza. Są określone kwoty do jakiej może burmistrz a do 

jakiej rada.  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/258/06 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania 

na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Chełmży  oraz jej  

jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów  

ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania  organów do tego uprawnionych 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w 

Chełmży ul. Gen.J.Hallera 17a 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Czy Pani Skarbnik mogłaby podać jaka w tej chwili jest wartość majątku OSiT-u po przyjęciu 

projektu uchwały ? Tak w przybliżeniu. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Udzielimy odpowiedzi na piśmie. 

Radny Andrzej Kłopotek 

Przy tej uchwale chciałbym na minutę się zatrzymać.  Na tę chwilę czekaliśmy bardzo długo. 

Chciałbym podziękować radnym z poprzedniej kadencji. Byliśmy  w dylemacie jak ten 

problem rozwiązać. Pamiętam sesje i komisje kiedy na temat uruchomienia basenu bardzo 

dużo się mówiło. Myślę, że ze względu na jezioro basen w naszym mieście jest niezbędny. 

Nasi mieszkańcy będą mogli czuć się bezpieczni pływając w jeziorze. Do czego zmierzam ? 

Realizacja tego zadania pokazuje ciągłość władzy, samorządu. Nasza rada zrealizowała coś o 

czym w zeszłej kadencji się mówiło. Nie wiedzieliśmy skąd znaleźć na to środki. Ta rada i 

burmistrz nie zapomnieli o wnioskach poprzedniej rady. 14 września basen stanie się faktem i 
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wspólnym sukcesem wszystkich mieszkańców. Poprzednia rada zrealizowała cmentarz 

komunalny, otworzyliśmy halę sportową. Mam nadzieję, że następna rada zrealizuje to co 

obecna rada zaproponowała, np. nowoczesny plac zabaw dla dzieci, budownictwo socjalne, 

komunalne. Są to najważniejsze zadania na dzień dzisiejszy.  

Wyrażę opinie nas wszystkich, że jest to sukces nie tej rady, nie burmistrza ale wszystkich 

mieszkańców. Teraz tylko pozostaje utrzymać basen w dobrym stanie, nie zniszczyć. Każdy z 

mieszkańców powinien czuć odpowiedzialność za obiekt, wiedzieć, że jest on nie urzędu, czy 

burmistrza ale nasz wspólny.  

Pan Jerzy Czerwiński         

W latach 50 i 60 wielu ludziom w województwie bydgoskim Chełmża kojarzyła się z 

basenem. A tak naprawdę ten basen nigdy miasta Chełmży nie był.  Ponieważ to był basen 

cukrowniczy, cukrobanku i przeszedł on tyle własnościowych kombinacji, że właściwie 

dopiero dziś jest miasta, a przez to jest własnością społeczeństwa. Na pewno nie jest to 

obiekt, jakie się dziś buduje, bo jest on w oparciu o stary budynek i starą nieckę. Jednakże jest 

to obiekt, który w tej chwili ma jedną z najnowocześniejszych technologii oczyszczania wody 

w naszym województwie. Wiele basenów otwiera się u sąsiadów. Nie mówię, że gdzieś są  

zjeżdżalnie, bo na bazie tego co my mamy te możliwości są bardzo ograniczone.  

Wierzę, że ludzie odpowiedzialni za basen utrzymają go w takim stanie, aby nas przez wiele 

lat cieszył i być może nigdy już nie zapadnie decyzja, że trzeba go zamknąć. 

 

Radny Jarosław Malczyński przedstawił pozytywną opinię komisji planowania…. w 

sprawie w/w projektu uchwały.  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

 

UCHWAŁA NR XXXII/259/06 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki 

w Chełmży ul. Gen.J.Hallera 17a 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 8 

         Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

 

UCHWAŁA NR XXXII/260/06 

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

           Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

 

UCHWAŁA NR XXXII/261/06 

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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      Ad. pkt 10 

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  

miasta Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

 

Radny Krzysztof Zduński przedstawił wniosek komisji gospodarki miejskiej… w sprawie 

zmiany § 13 ust. 6 pkt 1 (tabela). 

Radny Franciszek Kuczka 

Nie wiem czy Pan Przewodniczący chce abym odniósł się do propozycji komisji, czy może do 

zapisu projektu, który mówi, że na jednego mieszkańca przypada 0,04 m3 ? .Jeżeli chodzi o 

proponowany zapis  to uważam, że jest on wystarczający. Gdyby było np. 0,2 m3 to byłoby to 

zbyt dużo. Są rodziny wielorodzinne, gdzie ta ilość nieczystości jest bardzo zróżnicowana. 

Nie można powiedzieć, ze jeżeli dorosła to dostarcza więcej odpadów komunalnych, a 

dziecko mniej. Sądzę, że wydział gospodarki miejskiej zaproponował wartość uśrednioną. 

Jest ona do przyjęcia. Tenże projekt uchwały jak gdyby modyfikujący obowiązującą 

dotychczas uchwałę w zakresie utrzymania czystości w  mieście jest o tyle ważny, że nad 

czystością pracują radni wielu kadencji w tymże mieście. Sądzę, że po przyjęciu tego projektu 

uchwały i wejściu w życie burmistrz będzie musiał w jakiś sposób upowszechnić tę uchwałę 

tak, żeby rzeczywiście zaczęła ona przynosić coraz lepsze efekty w przypadku utrzymania 

czystości na posesjach zarówno w zasobach spółdzielczych, jak i ZGM-u i prywatnych. Nic 

nie wpływa na opinię o mieście jak jego wygląd, a żeby było czysto musi funkcjonować 

regulamin, realizowany przez wszystkie podmioty w mieście, które są odpowiedzialne za 

utrzymanie czystości. 

Oczywiście będę głosował za przyjęciem przedmiotowego projektu uchwały.  

Radny Andrzej Kłopotek 

Wszystkie podmioty, które mają obowiązek dbać o czystość w mieście, a które będą  

wywiązywały  się z umów jakie z nimi podpisuje miasto i harmonogramu sprzątania, to 

myślę, że o naszym mieście i jego czystości będzie się mówiło dobrze, a nie źle co widać 

zresztą również w innych miastach, w tym wojewódzkich. Dojeżdżam do pracy do 

Bydgoszczy. Nieraz przypomina mi się, jak mówimy na sesji o czystości w Chełmży a miasto 

takie jak Bydgoszcz w soboty i niedziele jest brudniejsze niż Chełmża.  

Jeśli służby odpowiedzialne za utrzymanie czystości  wywiążą się z umowy, to będzie dobrze.  
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Radna Krystyna Myszkowska 

Na komisji gospodarki miejskiej… wywiązała się dyskusja i przyjęcie proponowanej ilości 

0,04 m 3 na osobę nie miałoby racji bytu w przypadku, gdzie budynki rozliczane są według 

ryczałtu. Rozmawiając z członkami komisji zrozumiałam, że ta norma nie dotyczy 

wszystkich. Prywatni właściciele kamienic, domków jednorodzinnych powinni indywidualnie 

podpisywać umowy z ZGK, tzn. według ilości produkowanych śmieci a nie brania pod uwagę 

ile osób jest zamieszkałych i ilość śmieci przewiduje się według normy. Jeżeli ktoś ma 5, czy 

nawet 10 osób a produkuje miesięcznie tylko 1 pojemnik śmieci, to powinien rozliczać się 

według tej ilości. Należy tego pilnować. Nikt nie powiedział, że musi koniecznie płacić za 0,1 

m3 śmieci tak jak przewiduje to właśnie ten projekt uchwały.                        

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

 

UCHWAŁA NR XXXII/262/06 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  miasta Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Zdegradowanych Obszarów Miejskich Chełmży na lata 2006-2013 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Część mieszkańców oglądających telewizję kablową „Marton” nie zawsze jest na bieżąco z 

pewnymi pojęciami, uwarunkowaniami. W związku z tym proszę, żeby Pan używając bardzo 

prostego słownictwa powiedział mieszkańcom Chełmży czy przyjęcie tego programu jest 

wymogiem starania się o środki unijne. 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Myślę, że tak powiedziałem ale rzeczywiście mogłem zrobić to w sposób o wiele bardziej 

złożony. Występowanie o środki na realizację zadania inwestycyjnego pod określonym 

tytułem, a w naszym przypadku  targowiska i nie tylko, warunkiem takiego wnioski jest 

posiadanie programu. Im lepszy ten program, tym szanse na realizację wniosku są większe.     

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

 

UCHWAŁA NR XXXII/263/06 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Zdegradowanych Obszarów Miejskich Chełmży na lata 2006-2013 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do 

organów samorządu terytorialnego w 2006 roku 

 
Pan Jerzy Czerwiński  

Uzasadnienie do powyższego projektu uchwały przedstawiłem podczas wprowadzania 

projektu do porządku sesji. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXII/264/06 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów 

do organów samorządu terytorialnego w 2006 roku 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 13  

            Interpelacje radnych 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 
 

 

Ad. pkt 14 

                Odpowiedzi na interpelacje 

W związku z brakiem interpelacji punkt 14 nie został zrealizowany. 

Ad. pkt 15 

          Wnioski i zapytania 

 

Radny Andrzej Kłopotek 

Chciałbym wiedzieć, jak daleko posunęła się sprawa zrealizowania potrzeb KS „Legia” ? 

Zarząd klubu wystąpił z pismem w tej sprawie do Rady Miejskiej. Czy w tym roku, w oparciu 

o ustawę o sporcie kwalifikowanym, możemy dofinansować klub, a dokładnie sekcję 

piłkarską seniorów ? Na komisjach to omawiano. Czas podjąć konkretną, ostateczną decyzję. 

Czy są możliwości finansowo-prawne, żeby jeszcze w tym roku budżetowym dofinansować 

Klub Sportowy „Legia Chełmża”. Pytań na ulicy jest wiele. Jaka jest nasza decyzja ? 

Chciałbym to dzisiaj usłyszeć. Chcieliby to usłyszeć działacze klubu i kibice.  

Radny Franciszek Kuczka  

Pierwsze pytanie kieruję do Pana Przewodniczącego Rady. Czy przewiduje Pan sprawozdanie 

z kadencji Rady Miejskiej Chełmży ? Jeśli tak to w jakim terminie ?  

Dwa pytania do Pana Burmistrza : 

Ostatnio trwa akcja równania dróg na Osiedlu „Górna”. Drogi są równe,  dawno takich nie 

było. Jednak zdarzają się takie ulice i drogi, które są jakby przez określone służby 

zapomniane. Wnioskowałbym, żeby odpowiedni pracownik przynajmniej raz w miesiącu 

dokonał kontroli stanu ulic peryferyjnych i dróg na osiedlu „Górna”, „3-go Maja”,  a także na 

terenach przyległych do cmentarza. Chodzi mi o drogę prowadzącą z Rybaków, przez teren 

przekazany Parafii Rzymsko-Katolickiej i prowadzi wzdłuż cmentarza. Jest to droga miejska.  

Prosiłbym, żeby sprzątanie Rynku było w wczesnych godzinach porannych, żeby spadające 

jabłka nie były rozdeptywane. 
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Ad. pkt 16 

         Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Krzysztof Zduński 

Sprawozdanie jest w trakcie przygotowywania. Będzie przedstawione na przedostatniej lub 

ostatniej sesji. 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Temat „Legii” był omawiany na komisjach. W swoim wniosku, „Legia” wskazywała 

możliwość dofinansowania sekcji seniorów i jako podstawę prawną podała ustawę o sporcie 

kwalifikowanym. Nie ukrywam, że sam uległem pewnej iluzji. Wydawało mi się,  w oparciu 

o zapisy ustawy, że istnieje możliwość dofinansowania. Wnioski z komisji były takie, że 

zostałem zobowiązany do wskazania środków  w budżecie, które byłyby przygotowane pod  

uchwałę, dającą możliwość dofinansowania „Legii”. Niestety bardzo precyzyjna analiza 

przytoczonej przez wnioskodawców ustawy oraz wiele pytań dodatkowych do Urzędu 

Marszałkowskiego i do Urzędu Miasta Torunia potwierdza, że ustawa o sporcie 

kwalifikowanym nie daje delegacji do uchwały, w której można wprost wesprzeć sport 

kwalifikowany, czyli seniorów w Chełmży. Jedyną możliwością finansowania jest 

ufundowanie stypendium i nagród dla zawodników. Wdrożenie tej ustawy w taki sposób nie 

mogłoby dotyczyć tylko zawodników „Legii”, a najprawdopodobniej zawodników z innych 

klubów. A więc co za tym idzie, musiałoby mieć szerszy wymiar i oczywiście większe 

pieniądze. Wciąż jedyną możliwością  jest finansowanie sportu młodzieżowego. Do końca 

nikt nie zważy  ile środków może w ten sposób wspierać również sport seniorów. Oczywiście 

niczego takiego nie sugeruję. Chociażby  z tego powodu, że grają na tym samym boisku, że 

ten sprzęt sportowy jest podobny i trudno, żeby to rozdzielać. To oczywiście musi się 

odbywać zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie. Jeśli taki konkurs 

ogłosimy, bo w taki sposób środki się rozdysponowuje, wszystkie kluby będą miały takie 

samo prawo wnioskowania o środki. Nie wiem czy zamykanie budżetu w tym momencie 

byłoby najlepszym rozwiązaniem. Państwa wola, a taka była na wszystkich posiedzeniach 

komisji, zresztą moja też szła w kierunku o wiele bardziej korzystnym dla „Legii” niż w tej 

chwili na tę interpretację jaką nam tworzy ustawa o sporcie kwalifikowanym. Ja nie 

pozwoliłem sobie na żadną odpowiedź w tej materii do „Legii” między innymi dlatego, 

ponieważ uważałem, iż można ją przekazać dopiero po przekazaniu właściwej informacji 

Radzie Miejskiej. Jest pewien progres, wcale nie wypływający z tego, że ja chcę ale  z tego, 

że potrzeby są coraz większe. Ten sport rzeczywiście kosztuje. Moim zdaniem takie rzeczy 
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powinny się pojawić dopiero w przyszłorocznym budżecie. Na dzień dzisiejszy taką mam 

wiedzę. Wielokrotnie słyszałem na spotkaniach, że zgodnie z ustawą o sporcie 

kwalifikowanym tak być może, ale to się nie potwierdza. Istnieje jeszcze inna możliwość 

płacenia klubom i jest to w niektórych miastach stosowane, a dotyczy to klubów mających 

charakter medialny, jest to promocja miasta. Byłoby to do rozważenia na przyszłość.  

Opinia komisji była taka, że nie mówimy o dużej kwocie ale o takiej, którą moglibyśmy 

podratować klub, wola radnych była, natomiast przepisy prawa zdecydowanie, wprost to 

ograniczają. 

2/ Są drogi, które równa się później. Akurat droga, o której Pan wspomniał jest drogą mniej 

używaną. Pracownik odpowiedzialny  za drogi jest częściej na tych drogach niż raz w 

miesiącu. Natomiast nie reagowanie to nie jest sprawa złej woli ale sprawa, która zasadzona 

jest właściwie w dwóch faktach. Pierwszy to jest taki, że nie zawsze te drogi można równać, 

bo jak jest mokro to nie ma sensu się do tego zabierać, gdyż skutek  jest zdecydowanie 

odwrotny. A po drugie to są koszty. Z tymi drogami na Maja trzeba będzie próbować tak 

sprawę załatwić jak jest na Chrobrego, bo tam się nawozi, tam się niszczy infrastrukturę jaka 

istnieje, bo przecież infrastruktura jest w ziemi, tam są studzienki itd. Trzeba pomyśleć o tych 

krótkich drogach. Jest to temat jak najbardziej otwarty. 

Wiem jak tam jest, bo jeżdżę tam dosyć często. Niestety to są zaszłości i mieszkańcy muszą 

trochę poczekać. Nie powiem ile, bo jest to decyzja rady i odpowiednich środków 

finansowych, żeby ten problem mógł być rozwiązany.  

3/ Rynek ma być sprzątany i Pana wypowiedź traktuję jako globalną uwagę co do sprzątania  

w mieście w ogóle. Zgadzam się z wcześniejszymi uwagami p. Kłopotka i z Pana uwagami.  

Powiem jedna rzecz bardzo ważną. Porządek w mieście świadczy o firmach, które to 

wykonują ale najbardziej świadczy o nas samych. Ten regulamin jest też kierowany do nas. 

Mamy wymagać od firm ale musimy też wymagać od siebie. 

Radny Marek Łubkowski 

To pytanie, dotyczące sprzątania Rynku o wczesnych godzinach rannych wynika chyba z 

jakiegoś nieporozumienia. Pracuję w nocy jako taksówkarz. Jestem świadkiem, że 

pracownicy ZGK wychodzą sprzątać miasto, w tym Rynek o godzinie 3,00, a nawet 

wcześniej. Jest to robione naprawdę solidnie. Obserwuję to. 

Radny Franciszek Kuczka 

Ja nie mówię, że oni nie sprzątają. Odniosłem się tylko do jabłek. Skoro sprzątają Rynek o 

godzinie 3,00 to przez 6 godzin zdąży ich nalecieć dużo. A poza tym jest jeszcze inny 
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problem. Młodzież rzuca tymi jabłkami w szyby okienne i przeszkadza mieszkańcom w 

odpoczynku nocnym. Jest to więc nie tylko sprawa sprzątania. 

 

Ad. pkt 17 

          Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń.                 

Ad. pkt 18 

             Komunikaty 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Szanowni Państwo. Chciałam podzielić się z Państwem pewną informacją. Firma produkująca 

jogurty pod nazwą „Danonki” przygotowała program pod tytułem „Mocne kości – moc 

radości”. Celem programu jest zwrócenie uwagi społeczności lokalnych na stan techniczny 

placów zabaw w swoich miejscowościach. Gdyż właściwe warunki do zabawy, to niezbędne 

elementy bezpiecznej aktywności fizycznej, potrzebnej do właściwego rozwoju emocjonalno-

społecznego dziecka. Zgłaszając chełmżyński plac zabaw, znajdującego się  na Bulwarze 

1000-lecia do konkursu, zyskamy szansę całkowitego i bezpłatnego odnowienia do przez 

organizatora konkursu. Jednak warunkiem jest zgłoszenie  tego placu przez co najmniej 50 

osób oraz oddanie jak największej liczby głosów na modernizację wskazanego placu. Musi to 

być plac ogólnodostępny, bo tylko takie biorą udział w  konkursie. Nie mogą to być place 

zabaw zamknięte, znajdujące się np. przy szkołach, place osiedlowe itp. 

Zgłaszamy plac zabaw w następujący sposób : 

- dzwoniąc na numer  infolinii 0 801 33 44 77,  

- wysyłając kupon znajdujący się w prasie kobiecej i dla rodziców („Claudia”, „Naj”, 

„Rodzice”), 

- wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.danonki.pl, na której 

znajdziemy szczegóły regulaminu konkursu. Wystarczy podać swoje dane oraz adres placu 

zabaw. Każdy uczestnik może głosować wielokrotnie ale tylko raz na dobę. Nic nie tracimy, 

to nic nie kosztuje. Swoje głosy możemy oddawać tylko do 31 grudnia 2006r. Po tym 

terminie nastąpi weryfikacja zgłoszonych placów zabaw. O wynikach wyboru placów do 

odnowienia dowiemy się na stronie internetowej oraz w prasie do dnia 28 lutego 2007r.      

Nasz plac zabaw znajdujący się na Bulwarze 1000-lecia został już zgłoszony i codziennie 

zostają oddane na niego głosy. Z racji tego, że musi to być akcja zmasowana, gdyż wygrywa 
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plac, który otrzyma jak najwięcej głosów, dlatego potrzebna jest akcja wszystkich 

mieszkańców Chełmży.  

Organizator konkursu deklaruje, że odnowi 10 placów. Sceptyk powie „cóż to jest 10 placów 

w skali całego kraju” i rzeczywiście jest to kropla w morzu potrzeb. Optymista natomiast 

powie ” 10 placów, a może akurat to będzie nasz plac”. Dlatego zachęcam, abyście byli 

optymistami i jeszcze dzisiaj wypełnili formularz zgłoszeniowy, podając adres placu zabaw. 

Przypominam, że jest to Bulwar 1000 – lecia. Ktoś wpisał Jordanki i już dzisiaj pojawiły się 

dwa place zabaw i rozbiły się głosy, a w sumie chodzi o to samo miejsce. Proszę przekażcie tę 

informację swoim bliskim, znajomym, a oni niech przekażą kolejnym znajomym. Już 

przekazaliśmy informację poza granice naszego miasta do naszych mieszkańców. Opinie 

mamy bardzo pozytywne. Przekazują informacje dalej. Oddają głosy. Potwierdzeniem jest 

ilość oddanych głosów. Jeszcze wczoraj  wieczorem było 69 głosów, a dzisiaj 151. Akcja się 

rozszerza. I bardzo proszę, żebyście to potraktowali tak poważnie i aktywnie jak ja to robię.  

Na zakończenie jeszcze powiem, żeby zniknęło powiedzenie, że w Chełmży nic się nie dzieje. 

W Chełmży może coś się dziać, jeżeli tylko tego chcemy.  

Radny Andrzej Kłopotek 

Ja mam nadzieję i wierzę w to, że 28 lutego 2007r. projekt, który Pani od 4 lat foruje się 

spełni. A dzięki  temu Chełmża zdobędzie nowoczesny plac zabaw dla maluchów. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Przygotowałam już apel, który zostanie wydrukowany w „Głosie Chełmżyńskim”. Zwróciłam 

się do Pani Dyrektor PiMBP przekazując jej informację o istnieniu tej akcji i Pani dyrektor 

zareagował bardzo miło i energicznie, zadeklarowała swoją pomoc. Powiedziała, że 

pracownicy przygotują stosowne plakaty. W tej akcji potrzeba jest duża rzesza ludzi, którzy 

codziennie oddadzą jeden głos. Pojedyncze osoby nie zrobią zbyt wiele. A można 

zainteresować się jak przebiega akcja w innych miastach, to nasze ościenne  miasta, 

szczególnie Chełmno jest bardzo dobrze  zorganizowane i mają już oddanych około 500 

głosów. Akcja ta została chyba tam rozpoczęta wcześniej. Organizator rozpoczął ją 14 

września. My trochę późno ale nic nie mamy do stracenia i możemy to nadrobić. Tylko proszę 

o przekazywanie informacji innym osobom, żeby oddawali swoje głosy na plac zabaw 

znajdujący się w Chełmży na Bulwarze 1000-lecia.  

Radny Krzysztof Zduński 

Zgodnie z art. 24 h ust.8 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  dokonałem analizy złożonych przez radnych  oświadczeń 

majątkowych  oraz załączonych kopii zeznań o wysokości osiągniętego dochodu PIT. 
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Analizie podlegały wszystkie elementy oświadczenia, dane dotyczące poszczególnych 

składników majątkowych, dochodów, zobowiązań lub wierzytelności pieniężnych. 

Po dokonaniu analizy stwierdziłem, co następuje : 

Radni oświadczenia  majątkowe złożyli  w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2006 

roku, wg stanu na dzień 31 grudnia  roku poprzedniego oraz do dnia 27 sierpnia 2006r. W 

złożonych oświadczeniach nie stwierdziłem  nieprawidłowości. 

Przedłożone oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Serdecznie zapraszam, na otwarcie basenu, które nastąpi w czwartek, tj. 14 września.  

 

Ad. pkt 19 

            Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Krzysztof Zduński dokonał zamknięcia XXXII sesji 

Rady Miejskiej Chełmży. 

 

 

_____________________________________________ 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

 

Aldona Lipińska              

               Krzysztof Zduński  

    

     

                Sekretarz obrad: 

 

            Jarosław Malczyński 

   


