
PROTOKÓŁ NR XXXIII/06 

z sesji Rady Miejskiej Chełmży  

 

XXXIII sesja Rady Miejskiej Chełm ży odbyła się w dniu 26 października  2006 roku 

w godzinach od 15,30 do 17,15. 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  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 XXXII sesji. 

2.Informacja z pracy Burmistrza w okresie od 1 września do 16 października 2006r.  

3. Informacja z wykonania budżetu Miasta Chełmży za I półrocze 2006 r. 

4. Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12a. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Chełmży 

może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.  

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży dla terenu położonego pomiędzy ul. 

Bydgoską, zachodnią granicą administracyjną miasta oraz granicami geodezyjnymi terenów 

przemysłowych. 
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8. Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu 

drogowego taksówką do wydania w 2007 roku. 

10. Projekt uchwały w sprawie zasad zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych 

przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża. 

11. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 

Chełmży. 

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych miasta Chełmży na rok 2007. 

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

14. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Chełmży w kadencji 2002-2006. 

15. Interpelacje. 

16. Odpowiedzi na interpelacje. 

17. Wnioski i zapytania. 

18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

19. Oświadczenia. 

20. Komunikaty. 

21. 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 10, wstrz. 1 wybrany został radny Marek 

Wierzbowski. 

c/ Porządek sesji przyjęto w głosowaniu : za 11. 

d/ Protokół z sesji przyjęto w głosowaniu : za 11. 
 
 
 
Ad. pkt 2  

Informacja z pracy Burmistrza w okresie od 1 września do 16 października 2006r.  
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Radna Małgorzata Polikowska 

Proszę o wyjaśnienie punktu 7 i 8. 

Radny Marek Łubkowski 

Punkt 9. Czytamy „ Wysokość czynszu wynosić będzie 4,18 zł za 100m2 w stosunku 

rocznym, tj. 125,40 zł.” Nie wiem czy to błąd, czy faktycznie tyle będzie wynosić  czynsz.   

Radna Krystyna Myszkowska 

Proszę o wyjaśnienie punktu 21 i 22. Ile firm brało udział w przetargach i skąd one 

pochodziły ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Nie mam pytań związanych z informacją. Dotyczą one pracy Pana Burmistrza w ostatnim 

okresie czasu. Chodzi mi o to, aby Pan Burmistrz nakreślił w jak najkrótszym zarysie  

funkcjonowanie  monitoringu w centrum miasta. Uważam, że jest to bardzo ważna rzecz, 

duże osiągnięcie mające znaczny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 7. 

Zgodnie z ustawą o obrocie nieruchomościami, jeżeli grunt, działka, nieruchomość był nabyty 

od gminy, jest niezabudowany i zbywany dalej, to gminie przysługuje prawo pierwokupu. 

Dotyczy to zarówno prawa wieczystego użytkowania, jak i własności. W tym przypadku 

zrezygnowaliśmy z prawa pierwokupu. 

Ad. pkt 9 

Jest to nieruchomość położona przy ul. Dworcowej, ma 3 tys. m2. Jest to dopiero wykaz, czyli 

oferta do przetargu. Śmiem twierdzić, że ta cena ze względu na charakter rolny jest taka jak 

podano. Nie zakładam błędu. Jest to dopiero wykaz, a rozstrzygnięcie o cenie nastąpi po 

ogłoszeniu przetargu. 

Ad. pkt 21 

Ofertę złożyła jedna firma – Zakład Gospodarki Komunalnej. Różnica między ceną sprzed 3 

lat mniej więcej równa się sumie rocznej inflacji, a więc jest niewielka. Jest to wskaźnik 5-6 

% , nie więcej.  

Ad. pkt 22 

Ofertę na wykonanie oświetlenia ulicznego złożyły 4 firmy. Najdroższa firma – 91 tys. zł, 

najtańsza firma z Gniezna – 71 tys. zł i z tą firmą została podpisana umowa.  

Radna Krystyna Myszkowska 

A czy jakaś firma z Chełmży złożyła ofertę ? 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Nie. Myślę, że nie mamy takiej firmy.  

Przedwczoraj został oddany do użytku monitoring. Jest to okres próbny. Obejmuje 

śródmieście. Funkcjonuje 5 kamer w pełni obrotowych, zabezpieczonych, bardzo 

nowoczesnych. Dwie kamery monitorują sam Rynek, część ul. Sikorskiego, Hallera, 

zaglądają w ulicę Łazienną. Kamera, która znajduje się na budynku komunalnym (w miejscu 

jak się wchodzi w ul. Tumską) monitoruje cześć ulicy prowadzącej na plażę, część ul. Rynek 

Bednarski i część Rynku. Następna kamera znajduje się na rogu ul. Sienkiewicza i 

Mickiewicza. Obejmuje cały trójkąt  przy poczcie, czyli częściowo ul. Sienkiewicza, 

Sikorskiego, Mickiewicza. Czwarta kamera znajduje się w połowie ul. Sikorskiego. 

Obserwuje ona część ul. Sikorskiego w dół, aż do poczty i część ulicy Sikorskiego w górę, 

łącząc się z polem widzenia kamery znajdującej się na „Karolinie”. Piąta kamera jest na ul. 

Chełmińskiej i monitoruje część ul. Chełmińskiej, Chełm. Przedmieście. Wszystkie kamery 

mogą „wędrować” za obiektem, przy zbliżeniach istnieje możliwość czytania cen w sklepach. 

Jest bardzo dobra wizja. Są już pierwsze mandaty za porządek. Może zdarzyć się tak, że część 

przestępstw zostanie przeniesiona ze strefy monitorowanej w pozostałą część miasta. 

Oczywiście zostaną  podjęte działania, które mają temu zapobiec. Spadek przestępczości w 

strefie monitorowanej będzie na poziomie 70%. Patrole policji i straży miejskiej będą 

kierowane w te tereny gdzie nie ma monitoringu. Po drugie pewien rodzaj przestępczości 

odpadnie. Sklepy są częściej narażone na małe włamania, kradzieże i wandalizm. Myślę, że 

następna rada podejmie inicjatywę, która jest w zasadzie prosta, a  więc dokupowania kamer. 

Właściwie pozostał jeszcze jeden ważny etap. System jest bezprzewodowy. Należy znaleźć 

właściwy  punkt  umieszczenia anteny przekaźnikowej i praktycznie nie będzie strefy miasta, 

w której te kamery nie mogłyby funkcjonować. Rozważyć należy również zakupienie kamery 

przenośnej. Monitorowałaby ona teren wzdłuż jeziora, szczególnie w okresie letnim. Dwie 

rzeczy powinny tutaj zdarzyć się na pewno. Pierwsza to spadek przestępczości, a druga to 

zwiększona wykrywalność. Na to liczymy. Zwracam się do mediów, aby informowały, że 

miasto jest monitorowane. Nie zdawałem sobie sprawy jak skuteczne jest to narzędzie w 

rękach Policji, Straży Miejskiej, a więc służb odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek 

publiczny.  
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Ad. pkt 3 

Informacja z wykonania budżetu Miasta Chełmży za I półrocze 2006 r. 

 

Przewodniczący obrad Pan Krzysztof Zduński poinformował, iż w/w informacja była 

omawiana na wszystkich posiedzeniach komisji. Dodał, iż nie ma potrzeby jej 

przegłosowania.  Radni do przedłożonej  informacji nie wnieśli uwag.  

 

Ad. pkt 4  

Projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12a 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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 11 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXIII/265/06 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

w Chełmży ul. 3-go Maja 12a 

  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

   

Ad. pkt 5 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta 

Chełmży może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 12 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXIII/266/06 

w sprawie zmiany wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Chełmży 

może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie 

  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6 

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006 

 

Pani Krystyna Lulka przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

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

uchwały. 

 

Radny Andrzej Kłopotek 

Chciałbym zadać pytanie w sprawie stypendium edukacyjnego. Wśród rodziców są opinie, iż 

to my wszystko ustalamy w tym zakresie, jesteśmy za wszystko odpowiedzialni. Wiem, że tak 

nie jest. Proszę Pana Burmistrza o sprostowanie za pośrednictwem telewizji kablowej na 

jakich zasadach i jakie warunki musi spełnić rodzic, żeby otrzymać stypendium edukacyjne. 

Jaka jest różnica między stypendium socjalnym i edukacyjnym ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Ustawa o systemie  oświaty wprowadziła pojęcie edukacyjnej pomocy szkolnej, dzieląc je  na 

dwa rodzaje świadczeń, czyli zasiłek szkolny i stypendium szkolne. W ustawie zaznaczono, 

że jest to pomoc, która nie ma charakteru socjalnego, a więc uzupełnienia jak gdyby trudnej 

sytuacji materialnej rodziny. Jest to pomoc, której celem jest umożliwienie uczniowi 

właściwego  dostępu do edukacji. Muszę sprostować jedną rzecz. Wyjaśnię to na prośbę 

radnego ale z całą odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że rodzice mają pełen dostęp do tej 

informacji. Informacja wraz z interpretacją jest każdorazowo przekazywana każdej pytającej 

osobie przez panią, która zajmuje się stypendiami i przez właściwe służby urzędu. Ponadto  

już ostatnio drukowaliśmy nawet wyciąg z informacji, którą wydało Ministerstwo Edukacji 
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Narodowej, w które pisze tak naprawdę na co te środki można przeznaczyć. Właściwie nie 

powinno być niedomówień. Problem jest w tym, że jest to pomoc o charakterze materialnym, 

rzeczowym a nie finansowym.  Nie ma innej  możliwości jak zakup różnego rodzaju 

przedmiotów, które umożliwi ą ten równy dostęp osoby znajdującej się w trudnej sytuacji 

materialnej, czyli osoby w rodzinie której nie jest przekroczone kryterium dochodowe 

zawarte w ustawie o pomocy społecznej. Tylko to może być rozliczonej i wypłacone do 

wysokości dwóch świadczeń rodzinnych. Będziemy płacić maksymalnie te kwoty świadczeń 

rodzinnych ale zdarzają się bardzo często przypadki, że rodzice nie wykorzystują tego i 

mimo, iż dostają decyzje pozytywne to pieniądze zostają, bo nie są wydane. Na koniec 

ubiegłego roku doszło do tego, że monitowaliśmy do tych, którzy mieli pozytywne decyzje w 

tym zakresie a nie dokonali właściwych zakupów. Z czego to wynika ? Niestety mimo 

dostępu do informacji, do właściwych materiałów, wszyscy chcieliby dokonywać zakupów, 

które tak naprawdę byłyby formą pomocy socjalnej a nie tylko dostępem do edukacji. Można 

kupić wszystko co dotyczy zajęć związanych z edukacją, w tym również sportowych, 

wszystko co wiąże się z opłatami np. korepetycji , dojazdów do szkoły, obuwia sportowego. 

Nie można kupować dowolnej odzieży, bo tę mają zabezpieczać inne świadczenia z pomocy 

społecznej.  Oczywiście nie jest precyzyjnie powiedziane czy można np. kupić biurko. W 

każdej takiej kwestii staramy się rozstrzygać na korzyść osoby ale oczywiście do momentu, 

kiedy nastąpi naruszenie  prawa. Pojawiła się nowa kwestia. Zmienia się kryterium 

dochodowe. Tak zwykle u nas jest, że jedne przepisy nie nadążają za innymi i dziś tak 

właściwie musimy posługiwać się starym kryterium dochodowym. Można by zwiększyć 

grupę tych ludzi, bo kryterium jest wyższe. To tyle w skrócie. Jeszcze raz powtarzam, 

pracownik ma obowiązek informować, szkoła również powinna pomóc rodzicowi, aby miał 

pełną wiedzę z czego i w jaki sposób może skorzystać ale rodzic też musi być przekonany, że 

to jest na podręcznik, encyklopedię, przybory szkolne, nawet na kimono jeśli ktoś trenuje 

karate. Wszelkie próby dostosowania są niebezpieczne, bo nie ma wyraźnej granicy pomiędzy 

tym co jest pomocą społeczną i pomocą edukacyjną.  

Radny Franciszek Kuczka 

Pani Skarbnik powiedziała, że te zmiany budżetu zapewniają bieżącą działalność urzędu. 

Chodzi mi o to czy ta ilość środków przeznaczona na Ośrodek Sportu i Turystyki, w związku 

z otwarciem i funkcjonowaniem basenu zabezpieczy jego normalne funkcjonowanie do końca 

tego roku ? 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Według naszego rozeznania na ten moment zabezpieczy. Tym bardziej, że w pierwszym 

momencie kwota była zwiększona, bo były dodatkowe zakupy. Należy wziąć pod uwagę, że 

basen przy tym obłożeniu co jest generuje całkiem spore dochody. A więc zakładam, że tych 

pieniędzy powinno starczyć.         

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 XXXIII/267/06 
w sprawie zmiany budżetu na rok 2006  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży dla terenu położonego pomiędzy ul. 

Bydgoską, zachodnią granicą administracyjną miasta oraz granicami geodezyjnymi 

terenów przemysłowych 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Zdzisław Zieliński przedstawił pozytywną opinię komisji gospodarki miejskiej….w 

sprawie powyższego 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 XXXIII/268/06 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Chełmży dla terenu położonego pomiędzy ul. Bydgoską, 
zachodnią granicą administracyjną miasta oraz granicami geodezyjnymi terenów 
przemysłowych 
Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 8 

Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Przedstawił uzasadnienie do 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 XXXIII/269/06 

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

Projekt uchwały w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie 

transportu drogowego taksówką do wydania w 2007 roku 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych : 12 za i 1 wstrz. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXIII/270/06 

w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego 

taksówką do wydania w 2007 roku 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 10 

Projekt uchwały w sprawie zasad zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych 

przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

W projekcie uchwały w § 4 jest taki zapis : „Burmistrz Miasta Chełmży może odmówić 

zbycia garażu ze względu na jego stan techniczny, jak również gdy jego zbycie będzie 

sprzeczne z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy Miasto Chełmża lub ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. Chodzi mi o tą pierwszą kwestię dot. 

tego, że burmistrz może odmówić zbycia garażu. A jeśli będzie odmowa to co dalej ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jest to pytanie, które można zadać zawsze. Ze względu na to, że garaże bardzo często nie były 

budowane w sposób jednolity, według jednakowej dokumentacji, to jest zapis w tejże 

uchwale, który albo nałoży nakaz doprowadzenia garażu do właściwego stanu i dopiero wtedy 

dokonania zakupu, albo po prostu zostanie to wstrzymane i będzie określonym bodźcem do 

działania lub nie. Tak samo jak druga część paragrafu, która mówi o pewnej kolizji z planem 

zagospodarowania przestrzennego  lub z zasobami inwestycyjnymi gminy. Jest to po prostu 

znalezienie sposobu nacisku  w przypadkach  gdyby te garaże daleko odbiegały jeśli chodzi o 

stan techniczny lub czasem nawet o konstrukcję. Są i takie przypadki, że stoi 10 garaży na 

samochody osobowe i nagle jeden wygląda jak garaż na tira. I myślę, ze w tych sytuacjach 

przy tejże okazji można spróbować problem rozwiązać.  

      

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 XXXIII/271/06 

w sprawie zasad zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych przez osoby 

fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 11 

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Chełmży 

     

Pan Jerzy Czerwiński 

Przedstawił uzasadnienie do 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 XXXIII/272/06 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chełmży 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania 

Problemów Alkoholowych miasta Chełmży na rok 2007 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych : za 12, wstrz.1.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXIII/273/06 

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych 

miasta Chełmży na rok 2007 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 13 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Na posiedzeniu komisji spraw społecznych w dniu 19 października b.r. zostały omówione 

dwa programy, tj. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta 

Chełmży na rok 2007 oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Po przeprowadzonej dyskusji 

poddano wskazane projekty pod głosowanie. Program dot. problemów alkoholowych został 

przyjęty 4 głosami „za” i jednym przeciwnym. Drugi program dot. przeciwdziałaniu 

narkomanii został przyjęty jednogłośnie, czyli pięcioma glosami „za”.  

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałbym wyrazić zadowolenie z tego, że dyskutujemy w tej chwili nad projektem w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Jest nadzieja, że ten 

problem, który w mieście jest znany od wielu lat, będzie  w sposób planowy, kompleksowy 

rozwiązywany.   

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

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

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXIII/274/06 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14  

Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Chełmży w kadencji 2002-2006 

 

Przewodniczący obrad radny Krzysztof Zduński odczytał sprawozdanie z działalności Rady 

Miejskiej Chełmży w kadencji 2002-2006. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 15  

Interpelacje 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Jest to moja ostatnia interpelacja w tej radzie. Zgłaszam ją na ręce Pana Burmistrza do 

realizacji w tej kadencji, jeśli to będzie możliwe, lub w przyszłej kadencji dla przyszłego 

burmistrza.  

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado i goście obecni na tej Sali !  

Moja wypowiedź będzie zawierała jednocześnie interpelację kierowaną na ręce Pana 

Burmistrza oraz oświadczenie kierowane do mieszkańców osiedla  przy ul. Sienkiewicza  29, 

29A, a także sąsiadujących z tym osiedlem budynków. Temat jest wspólny, a dotyczy 

urządzeń zabawowych funkcjonujących na terenach ogólnodostępnych w naszym mieście. 

W pierwszej kolejności przedstawię oświadczenie, którego celem jest wyjaśnienie dlaczego 

zostały zdemontowane urządzenia zabawowe typu : huśtawki, koniki i karuzela, 

zlokalizowane za blokiem budynku przy ul. Sienkiewicza 29. W miesiącu sierpniu na 

terenach administrowanych i zarządzanych przez ZGM sp. z o.o., Nadzór Budowlany ze 

Starostwa Powiatowego w Toruniu przeprowadził  kontrolę urządzeń zabawowych. W 

stosunku do urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenie wspólnoty mieszkaniowej ul. 

Sienkiewicza 29 orzeczono brak atestu, który gwarantuje bezpieczną zabawę i zobowiązano 

właściciela  terenu, na którym stały, do uzyskania wymaganego prawem atestu. 

Wspólnota mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 29, pomimo tego, że o urządzenia dbała (były 

smarowane, malowane, a wszelkie dewastacje  były niwelowane na bieżąco) to jednak, ze 

względu na przeszło 20 letni okres ich używalności, nie mając gwarancji na uzyskanie atestu, 

którego koszt wyniósłby  około 1 tys. zł, odstąpiła od możliwości  jego pozyskania. Co było 

równoznaczne z koniecznością  ich demontażu. 

Przeprowadzona kontrola oraz szeroko komentowane przez media, tragiczne wypadki 

podczas zabaw na niesprawnych urządzeniach uświadamiają, jak ważne jest posiadanie 

atestu, który jest gwarancją bezpiecznej zabawy. I tu zwracam się do Pana Burmistrza o 

uruchomienie odpowiednich służb, które spowodują kontrole  i wyegzekwowanie od 

instytucji, na których terenie funkcjonują ogólnodostępne urządzenia zabawowe, 

wymaganego prawem atestu. 

W rozmowie z rodzicami, których dzieci korzystają z urządzeń zabawowych, uzyskałam 

informację , że czuliby się o wiele  spokojniejsi jeżeli przedmiotowe urządzenia zabawowe 
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miałyby na widocznym miejscu tabliczkę informującą, że dane urządzenie posiada wymagany 

prawem atest.  

Tym bardziej, że stan techniczny urządzeń zabawowych nad jeziorem  czy na terenie OSiT-u 

wzbudza obawy co do ich bezpieczeństwa. Należy reagować, jeżeli jest to możliwe zanim 

wydarzy się nieszczęście, które przysporzy rodzinie bólu,  a miastu złej sławy. 

O to proszę Pana Burmistrza, a do wszystkich mieszkańców naszego miasta ponawiam apel, 

żeby brali udział w głosowaniu w konkursie na plac zabaw ogłoszony przez „Danonki” a 

spopularyzowany przez radną Panią Małgorzatę Polikowską. 

Jest szansa, aby Chełmża mogła mieć bezpieczny, na pewno bardzo atrakcyjny plac zabaw. 

Nie zależy to tylko od radnych, od władz miasta. Możemy to osiągnąć poprzez 

zaangażowanie nas wszystkich, wyrażone systematycznością w tym właśnie głosowaniu. 

Radny Andrzej Kłopotek 

Internety mamy włączone na odpowiedniej stronie i tam głosujemy. 

Na gorąco dzisiaj wysłuchałem sprawozdania z działalności rady. Myślę, że gdybyśmy to 

sprawozdanie otrzymali dwa dni szybciej, to można by się przygotować. Coś  umknęło i 

pozwolę sobie zadać pytanie w interpelacjach. 

Prosiłbym nas radnych, którzy może w przyszłej kadencji  jeszcze będą tutaj zasiadali oraz 

proszę radnych , którzy będą nowi. Musimy potrafić sprzedać nasze dokonania. Myślałem, że 

Pani przewodniczącą naszej komisji spraw społecznych  powie coś w tym temacie. Dzięki 

naszej komisji znalazły się środki na „CHTW”, na „Włókniarz” . Duże środki na remont płyty 

boiska znalazły się dzięki tej radzie. Dzisiaj jako miasto nie powinniśmy się wstydzić. O tym 

świadczy nawet opinia samych piłkarzy, że gra im się teraz lepiej.  

O tym wszystkim też trzeba mówić. Jeżeli nasze osiągnięcia będą zawierały spoty innych to o 

nas będzie się mówiło „co oni tam robili”. Mój apel – potrafmy wszyscy razem sprzedawać to 

co dobre i przyznawać się do tego czego nie udało się dokonać. Myślę, że do tego 

sprawozdania byłyby to bardzo ważne punkty.        

 

Ad. pkt 16 

Odpowiedzi na interpelacje 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Trudno odpowiedzieć na tego typu interpelacje. Jeżeli w kompetencjach burmistrza będzie 

mieściła się kontrola, powołanie komisji, to oczywiście taka kontrola zostanie 

przeprowadzona. Tu nie ma z czym polemizować.  
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Odnośnie sprawozdania, to nie jestem jego autorem, więc nie bronię tekstu. Myślę, że wielu 

rzeczy tam nie ma ale chyba nie o to tylko chodzi. Każdy z nas gdyby wstał, to mógłby 

mówić o wielu sprawach.  Natomiast ta myśl,  o której pan mówił jest ważna. Należy więcej 

mówić o tym co się robi. A najgorsze jest to, tak jak pan mówił, gdy ktoś coś próbuje 

zawłaszczać. Dobro miasta mieliśmy wszyscy na uwadze przez te 4 lata,a niektórzy jeszcze 

więcej lat. Każdy z radnych wykonywał tę funkcję najlepiej jak potrafił. Tak naprawdę to 

sprawozdanie jest tylko małą namiastką tego co zostało zrobione. Ja zawsze mówię, że my 

jeszcze wykonujemy taką normalną codzienną pracę, bez której nie byłoby tych wielkich 

sukcesów. Trudno jest napisać i powiedzieć o wszystkim.     

 

Ad. pkt 17 

Wnioski i zapytania 

 

Radny Marek Łubkowski  

Mam jedno pytanie dotyczące monitoringu. Czy znana jest kolejność instalowania kamer ? 

Czy jest to konsultowane z policją i strażą miejską ? Jest to zapytanie. Wnioskuję, aby jedna z 

kolejnych kamer była zainstalowana na osiedlu Kościuszki i Głowackiego. 

Radny Franciszek Kuczka 

1/ Dot. ogródków, które już na dobre zagościły w naszym mieście w rejonie Rynku i ul. 

Sikorskiego. Jeżeli chodzi o Rynek to one nie sprawiają żadnych problemów. Natomiast w 

przypadku ul. Sikorskiego mieszkańcy zgłaszają zastrzeżenia, że między jezdnią a ogródkiem 

jest po prostu zbyt mało miejsca dla osób poruszających się na wózkach dla 

niepełnosprawnych i dla kobiet z wózkami dla dzieci. Szczególnie jest to utrudnienie, gdy 

mamy do czynienia z istniejącym ruchem na odcinku Sikorskiego  od ul. Sądowej do Rynku. 

2/ Dot. bezdomnych psów. Coraz więcej słyszy się o tym, że w Chełmży pojawiają się 

bezdomne psy. Są też przypadki, że do naszego miasta przywozi się psy i porzuca. Wtedy 

mamy do czynienia z bardzo różnymi sytuacjami. Przy zwiększającym się ruchu dochodzi do 

wypadków. W związku z tym wnioskuję, aby Pan Burmistrz spowodował takie działania 

Straży Miejskiej, ażeby nie doszło do sytuacji jak ostatnio, kiedy na oczach wielu ludzi pies 

umierał przez dwie godziny i nie potrafiono znaleźć właściwego rozwiązania w krótkim 

czasie.  

3/ W pierwszym i drugim roku często wypowiadałem się na komisji na temat hałasu w rejonie 

ul. Sikorskiego, przy restauracji „Łoza” kiedy mają miejsce wesela. Proszę Pana Burmistrza, 

aby po raz kolejny uczulił właścicieli lokalu, aby w godzinach nocnych, po godzinie 22,00 nie 
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otwierano drzwi. Wtedy hałas rozchodzi się niesamowicie szybko po okolicznych domach i 

mieszkańcy ul. Sikorskiego (na odcinku od Rynku aż do ul. Sądowej) narzekają, że następują 

zakłócenia ciszy nocnej.  

Radny Andrzej Kłopotek 

Udało nam się oddać 22 mieszkania. Czy jeszcze istnieje program rządowy, dot. 

dofinansowania budowy lokali socjalnych ? W 2004 roku nie zakwalifikowaliśmy się. Jeżeli 

nadal istnieje, to czy ponawiane są jakieś nowe działania, aby uzyskać wsparcie finansowe ?  

 

Ad. pkt 18 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Rozumiem, że już za dzień kończy się kadencja tej rady. Rozumiem, że za dwa tygodnie 

znakomita większość Państwa wystartuje do nowej rady. Pozostawmy realizację tego co nie 

dokończyliśmy następnym. Może będą mieli lepsze widzenie.  

Kamery i kolejność. Nie ma koncepcji, która przewidywałaby gdzie zostaną umieszczone 

pozostałe kamery. To urządzenie, które zawiaduje monitoringiem przewiduje 16 kamer. W 

przyszłości powinno być to realizowane. Jest to na tyle dowolne, na ile uda się zrobić antenę, 

która będzie przekaźnikiem na całe miasto. Przewidujemy działanie dwuetapowe. Pierwsze to 

oswojenie się z monitoringiem i korzystanie z niego w sposób skuteczny i na to daliśmy sobie 

miesiąc czasu. Następnie spotkanie w gronie tych, którzy tym operują, korzystają i podjęcie 

decyzji gdzie jeszcze należałoby umieścić kamery. Wszystkie osiedla są ważne ale nie wiem 

czy nie ważniejsze są szkoły.   

Ogródek, o którym Pan mówi spełnia normy. Jest chodnik 1,5 metra, pod drugie jest to deptak 

i można w miarę bezpiecznie się tam poruszać, oczywiście przy założeniu, że kierowcy 

przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Wszystkich traktuje się równo, jeśli chodzi o 

prowadzenie działalności gospodarczej. Tam również wyraziliśmy zgodę na taki ogródek. 

Oczywiście można rozważyć  co dalej, jeśli takie wnioski  będą się powtarzać. 

Na pytanie dotyczące umierania psa odpowiem, że jest to nieprawda. Tak to zostało opisane 

ale tak nie było. Ktoś powodowany był różnego rodzaju emocjami ale ja po opisaniu tej 

sytuacji rozmawiałem ze Strażą Miejską. Straż po zawiadomieniu, w trybie odwrotnym 

zawiozła psa do weterynarza. Trudno zarzucać  straży, że pies się znalazł tam na chodniku, bo 

został potrącony przez samochód i w tym czasie straż patrolowała miasto poza tym obszarem. 

Nie wiem skąd Pan ma wiedzę, że to są psy podrzucone do Chełmży. Jeżeli pan to wie, to 
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proszę powiedzieć to właściwym służbom i te osoby należy ukarać. Taka powinna być rola 

radnego.  

Wesele to jedno wydarzenie w życiu ale jak jest głośno to spróbujemy. 

Sprawa mieszkań jest ważna. Myślę, że jakakolwiek rady by nie była to będzie realizowała 

ten temat.  Byliśmy na liście rezerwowej tego programu. Ten program już nie działa.  

 

Ad. pkt 19 

Oświadczenia 

Radny Franciszek Kuczka 

Mam informację nie prasową ale od osób, które były świadkami zdarzenia, które bardzo 

interesują się zwierzętami i wielokrotnie same przewoziły do schroniska w Toruniu psy. 

Osoby te prosiły mnie o to, abym przekazał tą informację, bo zjawisko to zaczyna stawać się 

zauważalne.  Te osoby mówiły o tym, że w rejonie ich zamieszkania pojawiają się psy, 

których nigdy tam nie było. A więc jest problem i nie należy go lekceważyć. Przypomnę 

tylko, że kiedy mówiłem o walce z psimi odchodami to też były uśmieszki a kiedy pojawił się 

program „Bezpieczna Chełmża” to walka z psimi odchodami stała się normalnością, pojawiły 

się ulotki, sprzęt. Sądzę, że jeśli problem ten dotyczy nawet niewielkiej ilości społeczeństwa 

ale jest dla niej niezwykle ważny. W związku z tym oświadczam, że należy ten problem 

potraktować niezwykle poważnie.                  

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie bagatelizuję sprawy psów. To oświadczenie składam dlatego, bo nie jest mi znany 

moment wypadku z tym psem, natomiast postawiono zarzut Straży Miejskiej, która 

zareagowała natychmiast jak o tym dowiedziała się. Jestem sam właścicielem psa, kocham 

zwierzęta tak jak ci Państwo, którzy o tym Panu opowiadali i nie jest mi obojętne co się z 

nimi dzieje. Natomiast jeżeli są osoby, które wiedzą o takich incydentach, no to ktoś nam 

musi pomóc, bo sami nie damy sobie rady. Jeśli chodzi o psie odchody nie jest Pan pierwszą 

osobą, która zajęła się problemem. Pakiety, które miały służyć do sprzątania po psach 

pojawiły się dużo wcześniej niż Pan problem poruszył. I taka jest treść mojego oświadczenia. 

Radny Andrzej Kłopotek 

Pan Burmistrz odpowiedział na zadane przeze mnie pytanie. Gdyby nie wywołane 

niepotrzebnie emocje, na pewno odpowiedziałby inaczej. Odpowiedział mi pan trochę 

politycznie. Rozumiem odpowiedź, że nie ma tego programu ale myślę, że miasto to 

monitoruje. W razie pojawienia się sytuacji, gdzie będzie możliwość uzyskania środków na 

budowę tego socjalu, który jest nam bardzo potrzebny. Pracowałem prawie cztery lata w 
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komisji ds. mieszkaniowych. Wszyscy wiemy jakie są potrzeby i nie przegapimy tego. 

Zaczniemy znowu walczyć, złożyć wniosek, żeby te pieniądze uzyskać. O to mi chodziło.  

Pan Jerzy Czerwiński 

O 3 milionach mieszkań mówię całkiem poważnie i nie politycznie. Ktoś dochodzi do 

władzy, kończą się programy, które były wcześniej, które miały dać szansę gminom na 

pieniądze i obiecuje 3 miliony mieszkań to mam nadzieję, że będzie je budował w gminie. 

Jaka jest skala potrzeb w gminie to wie Pan doskonale. Nie ma tu żadnego wymiaru 

politycznego. A ci, którzy obiecywali społeczeństwu te 3 miliony mieszkań niech stworzą 

warunki, aby je można było w Chełmży  wybudować. Nie widzę tutaj niczego szczególnego.    

 

Ad. pkt 20  

Komunikaty 

 

Radny Nikodem Sołtys 

Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo. W związku z faktem, iż jest to 

moje ostatnie wystąpienie z tego miejsca i mam możliwość zabrania głosu pozwólcie, że z 

tego miejsca podziękuję Państwu Radnym, Panom Burmistrzom, pracownikom Urzędu 

Miasta, że pomogli wypełnić mi moje zobowiązania wyborcze wobec tych obywateli mojego 

osiedla, którzy 4 lata temu wybrali mnie jako radnego. Z przyjemnością brałem udział w 

pracach rady. Było to dla mnie zaszczytem pracować  w takim towarzystwie. Panom 

Burmistrzom, pracownikom urzędu pragnę podziękować za ich zaangażowanie w 

rozwiązywaniu problemów naszego miasta. Za to, że zawsze byli do mojej dyspozycji. 

Natomiast tym Państwu, którzy jeszcze raz zamierzacie zostać radnymi życzę sukcesu 

wyborczego. Uważam, że jesteście najlepszymi kandydatami i nikt nie będzie dbał o interesy 

miasta bardziej niż wy. Jestem prezesem Chóru „Św.Cecylia”. Zostałem zobowiązany przez 

zarząd chóru ale jest to również moje osobiste zdanie, do podziękowania Panu Burmistrzowi 

za zaangażowanie się w działalność naszej organizacji już poza tymi wszystkimi sprawami, 

które dotyczyły urzędu. Ta pomoc, która nas wielokrotnie spotkała była tylko osobistym 

podejściem burmistrza do tej sprawy. W związku z powyższym składam jeszcze raz 

serdeczne podziękowania i życzę wszystkim powodzenia. 

Pan Jerzy Czerwiński 

To dobrze, że na sesji są emocje, bo sesja dynamiczna jest żywsza. Tak powinno być. Musicie 

Państwo przyznać, że jak jest tak duże tempo, to nie nadążam. Tak zupełnie poważnie. Jutro 

kończy się kadencja tej rady. Dla mnie jest to kolejne samorządowe doświadczenie. Nowość 
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tej rady to fakt, iż pracowało 15 radnych a nie 24. Chciałem podziękować Panu 

Przewodniczącemu  za słowa uznania dla pracowników urzędu, dla  pracy Pana Kufla i mojej. 

Dziękuję Panu Sołtysowi za ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem. Zostałem 

upoważniony przez pracowników urzędu i w imieniu własnym chciałem szczerze Państwu 

podziękować. Chciałem podziękować tym, którzy się ze mną spierali. Uważam, że nowe się 

rodzi w sporach i tak powinno właśnie być. Chciałem podziękować szczególnie gorąco tym, 

którzy mnie wspierali. A myślę, że tak naprawdę to Państwo wszyscy to robiliście. Jeśli nie 

na tej sali, to gdzieś w różnych działaniach. Jest to udana kadencja. Tak jak Państwo sobie 

przypominacie mówiłem na jednej z pierwszych sesji , że jakakolwiek ocena pracy samorządu 

powinna być oceną w czasie. Ten czas 4 lat nie jest duży ale na tyle, ze widać. To co się stało 

uczyniliście Państwo swoją pracą, mądrością. Wykazaliśmy, ze ta zbiorowa mądrość miastu 

przez 4 lata się opłaciła. Dziękuję Państwu bardzo gorąco za to, a tym, którzy startują 

ponownie do rady życzę, żeby to im się udało. Państwa doświadczenie mogłoby być w sposób 

właściwy wykorzystane. Tym, którzy startują do innych rad, żeby tego co nauczyli się tu 

robili tam, bo to zawsze może się przełożyć na skutek i efektywność życia w naszym mieście, 

na warunki w mieście. A tym, którzy odchodzą mówię bardzo dziękujemy i myślę, że na 

pewno gdzieś się spotkamy. 

Radny Krzysztof Zduński 

Jeszcze raz wszystkim chciałem podziękować za 4 lata wspólnej pracy na rzecz naszego 

miasta. To dla mnie honor, że mogłem w takim gronie, z takimi  ludźmi współpracować. 

Dziękuję pracownikom urzędu. Szczególne słowa podziękowania kieruję do pracowników 

biura rady za pomoc, za sprawne przygotowywanie sesji i komisji. Życzę wszystkim Państwu 

powodzenia  w życiu osobistym. A tym, którzy kandydują życzę osiągnięcia jak najlepszych 

wyników,  abyście mogli dalej kontynuować to co zaczęło się 16 lat temu.  

Radny Jacek Habant 

Mam świadomość, że to Pan Przewodniczący reprezentuje radę ale pozwolę sobie na dwa 

słowa. W imieniu koleżanek i kolegów chciałem tylko powiedzieć, że słowa podziękowania 

kierowane pod adresem Panów Burmistrzów i pracowników urzędu, są również naszymi 

słowami. Serdecznie dziękuję.  

Radny Marek Wierzbowski 

Chciałem dołączyć się do życzeń Pana Przewodniczącego, jako jego zastępca, który zawsze 

jest gdzieś tam z boku. Chciałem podziękować Panu Przewodniczącemu za to, że darzył mnie 

tak dużym zaufaniem. A w momentach kiedy nie mógł uczestniczyć w ważnych 
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wydarzeniach w życiu miasta powierzał mi obecność na nich i starałem się zawsze 

wykonywać te obowiązki sumiennie. Pan Przewodniczący zawsze mógł na mnie polegać.     

           

Ad. pkt 21 

Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Krzysztof Zduński dokonał zamknięcia XXXIII sesji 

Rady Miejskiej Chełmży. 
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