
P R O T O K Ó Ł  NR  IV/07 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

IV sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 14 lutego 2007 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,15. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pan Marek Kuffel              - Zastępca Burmistrza 

Pan Janusz Wilczyński      - Sekretarz Miasta 

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik Miasta 

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

Społecznych i Obywatelskich, przedstawiciele prasy i TVK „Marton” oraz mieszkańcy 

Chełmży. 

 
Proponowany porządek sesji : 

1. Otwarcie sesji 

a/ stwierdzenie quorum, 

b/ wybór  sekretarza obrad, 

c/ przyjęcie porządku obrad, 

d/ przyjęcie protokołu z III sesji. 

2. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników zatrudnionych w zakładach i jednostkach budżetowych działających w 

zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) na terenie gminy Miasto Chełmża. 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w zakładach i 

jednostkach budżetowych działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) 

na terenie gminy Miasto Chełmża. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w 

Chełmży. 
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6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zespole 

Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Chełmży. 

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży . 

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla ustalania miesięcznych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Chełmży. 

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny    ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród ze 

specjalnego funduszu .  

10. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości 

gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.. 

11. Projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków 

przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 

faktycznych wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu 

jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni przy ustalaniu dodatku 

mieszkaniowego. 

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy miasta Chełmży z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2007 rok . 

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu 

działania komisji spraw społecznych Rady Miejskiej Chełmży . 

14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej 

Chełmży. 

15. Interpelacje. 

16. Odpowiedzi na interpelacje. 

17. Wnioski i zapytania. 

18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

19. Oświadczenia. 

20. Komunikaty.       

21.  Zamknięcie sesji.     
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a/ Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz Kalinowski i 

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

obecnych na sesji było 12 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 11 , wstrz. 1 wybrany został radny Pan 

Jarosław Malczyński. 

c/ 

Pan Jerzy Czerwiński zaproponował wniesienie do porządku sesji (jako punkt 13) projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności w kwocie 32.170,90 zł.  

Powyższą propozycję przyjęto jednogłośnie. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji wraz z przyjętą 

zmianą. 

Rada przyjęła jednogłośnie porządek sesji, który przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji 

a/ stwierdzenie quorum, 

b/ wybór  sekretarza obrad, 

c/ przyjęcie porządku obrad, 

d/ przyjęcie protokołu z III sesji. 

2. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników zatrudnionych w zakładach i jednostkach budżetowych działających w 

zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) na terenie gminy Miasto Chełmża. 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w zakładach i 

jednostkach budżetowych działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) 

na terenie gminy Miasto Chełmża. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w 

Chełmży. 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zespole 

Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Chełmży. 
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7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży . 

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla ustalania miesięcznych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Chełmży. 

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny    ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród ze 

specjalnego funduszu .  

10. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości 

gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.. 

11. Projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków 

przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 

faktycznych wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu 

jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni przy ustalaniu dodatku 

mieszkaniowego. 

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy miasta Chełmży z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2007 rok . 

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności w kwocie 

32.170,90 zł.  

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu 

działania komisji spraw społecznych Rady Miejskiej Chełmży . 

15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej 

Chełmży. 

16. Interpelacje. 

17. Odpowiedzi na interpelacje. 

18. Wnioski i zapytania. 

19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

20. Oświadczenia. 

21. Komunikaty.       

22.  Zamknięcie sesji.    
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d/ Protokół z III  sesji Rady Miejskiej Chełmży został  przyjęty jednogłośnie.   

 
Ad. pkt 2 

               Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Punkt 15 „ Zatwierdzenie harmonogramu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego na 

miesiące styczeń-grudzień 2007r.” 

Czy Pan Burmistrz mógłby przedstawić główne prace remontowe, jakie w tym okresie będą 

realizowane ? Może być informacja pisemna. 

Radny Jerzy Gajewski 

Punkt 2”Podjęcie decyzji w sprawie zmiany harmonogramu remontów komunalnego zasobu 

mieszkaniowego na miesiące styczeń – grudzień 2006r. Przedmiotowa zmiana polega na 

zwiększeniu wydatków ...  „ 

Co wpłynęło na zmianę kwot ? Skąd weźmiemy pieniądze na remonty ?  

Radna Krystyna Myszkowska 

Punkt 10 „Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej o pow. 34m2  za 

kwotę 2.500.00 zł brutto w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność gminy Miasta 

Chełmża, położonej przy ul. Ks. P. Skargi na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej” 

Jakiej nieruchomości dotyczy sprzedaż ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 2 

Zmiany związane z harmonogramem remontów za rok 2006 wiążą się bezpośrednio z faktem, 

iż po zamknięciu roku część wpływów była na tyle duża, że mogliśmy zrealizować remonty 

nieplanowane. Po drugie te zmiany dotyczyły również przesunięć. Tak naprawdę jest to 

uporządkowanie harmonogramu po zakończeniu roku 2006. 

Dot. pkt 10 

Jest to działka przy Spółdzielni Młodzieżowej na ul. P. Skargi. Jest to przedłużenie budynku 

budowanego przez p. Ratajczaka (właściciela sklepu „ABC”). Część tej działki była zawsze 

dzierżawiona. Pan Ratajczak przesuwał nawet wjazd na teren spółdzielni. Teraz działka 

została sprzedana w trybie bezprzetargowym, bo jest to jak gdyby unormatywnienie działki. 

Dot. pkt 15 

Pyta Pan o rodzaj remontów. Tego nie wiem. Udzielę odpowiedzi na piśmie. Harmonogram 

ustalany jest na styczeń „ z marszu”. Następnie ustalany jest na cały rok. Nie ukrywam, że 
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później jest wielokrotnie  korygowany z wielu powodów. Czasem zadania pochłoną więcej 

środków niż przewidywaliśmy i rezygnuje się z innych zadań. Bardzo często jest tak, że 

remonty bieżące, awaryjne pochłoną więcej pieniędzy niż planowane. Wówczas te inne 

zadania nie są realizowane. 

Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli chciałem dodać coś tytułem wyjaśnienia do pkt 2. Zmiany 

dotyczą również przesunięć na obiekcie basenu.  

 

Ad. pkt 3 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników zatrudnionych w zakładach i jednostkach budżetowych działających w 

zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) na terenie gminy Miasto Chełmża 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

W związku z tym, iż nie zgłoszono uwag do projektu uchwały, przewodniczący obrad poddał 

projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 12 radnych wszyscy radni głosowali „za”.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/26/07 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

zatrudnionych w zakładach i jednostkach budżetowych działających w zakresie oświaty 

(nie będących nauczycielami) na terenie gminy Miasto Chełmża 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 4 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla ustalenia 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w 

zakładach i jednostkach budżetowych działających w zakresie oświaty (nie będących 

nauczycielami) na terenie gminy Miasto Chełmża 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

W związku z tym, iż nie zgłoszono uwag do projektu uchwały, przewodniczący obrad poddał 

projekt pod głosowanie.  
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Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 11 radnych wszyscy radni głosowali „za”.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/27/07 

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w zakładach i jednostkach 

budżetowych działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) na terenie 

gminy Miasto Chełmża 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 5 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym O światy w 

Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

W związku z tym, iż nie zgłoszono uwag do projektu uchwały, przewodniczący obrad poddał 

projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 11 radnych wszyscy radni głosowali „za”.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/28/07 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 6 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla ustalenia 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w 

Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Chełmży 
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

W związku z tym, iż nie zgłoszono uwag do projektu uchwały, przewodniczący obrad poddał 

projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 11 radnych wszyscy radni głosowali „za”.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/29/07 

 sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-

Administracyjnym O światy w Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 7 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

W związku z tym, iż nie zgłoszono uwag do projektu uchwały, przewodniczący obrad poddał 

projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 11 radnych wszyscy radni głosowali „za”.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/30/07 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla ustalania 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w 

Miejskim O środku Pomocy Społecznej w Chełmży 
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

W związku z tym, iż nie zgłoszono uwag do projektu uchwały, przewodniczący obrad poddał 

projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 12 radnych wszyscy radni głosowali „za”.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/31/07 

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla ustalania miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny    ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród 

ze specjalnego funduszu  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

W związku z tym, iż nie zgłoszono uwag do projektu uchwały, przewodniczący obrad poddał 

projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 12 radnych wszyscy radni głosowali „za”.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/32/07 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny    

ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród ze 

specjalnego funduszu  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 10 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości 

gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

W związku z tym, iż nie zgłoszono uwag do projektu uchwały, przewodniczący obrad poddał 

projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 12 radnych wszyscy radni głosowali „za”.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/33/07 

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych 

oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków 

przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 

faktycznych wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego 

lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni przy ustalaniu dodatku 

mieszkaniowego 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

W związku z tym, iż nie zgłoszono uwag do projektu uchwały, przewodniczący obrad poddał 

projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 12 radnych wszyscy radni głosowali „za”.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/34/07 

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających 

na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych 

wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest 

mniejsza lub równa normatywnej powierzchni przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego 
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Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy miasta Chełmży z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2007 rok  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Jerzy Gajewski 

O jaką kwotę organizacje zabiegają ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Są to m.in. kluby sportowe, PCK, ZHP. Tak naprawdę kwota jest 100% wyższa od tej jaką 

możemy zaoferować. 

Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 12 radnych wszyscy radni głosowali „za”.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/35/07 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy miasta Chełmży z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2007 rok  

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności w kwocie 

32.170,90 zł. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 12 radnych – za 11, wstrz. 1 
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Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/36/07 

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności w kwocie 32.170,90 zł. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu 

działania komisji spraw społecznych Rady Miejskiej Chełmży  

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały, a następnie poddał projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 12 radnych – za 11, wstrz. 1 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/37/07 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji 

spraw społecznych Rady Miejskiej Chełmży  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej 

Chełmży 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały, a następnie poddał projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 12 radnych – za 10, wstrz. 2 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/38/07 

w sprawie zatwierdzenia  planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 16 

                Interpelacje 

Radny Jerzy Gajewski 

1/ W dniu 8 stycznia b.r. odbyło się spotkanie Platformy Obywatelskiej z Panem Starostą. 

Uczestniczyłem również  w tym spotkaniu. Na nim starosta poinformował nas, że planuje 

spotkanie wójtów i burmistrzów celem uzgodnienia jednego wspólnego przedsięwzięcia, np. 

budowy jakiegoś obiektu sportowego. Chodzi o to, aby nie rozdrabniać pieniędzy, ale 

skomasować je na jeden konkretny cel. Czy takie spotkanie już się odbyło ? Jeśli tak, to co na 

nim uzgodniono ? 

2/ Czy jest możliwa współpraca pomiędzy gminą a miastem Chełmża ? 

 

Ad. pkt 17 

                Odpowiedzi na interpelacje 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Rzeczywiście w ubiegłym miesiącu odbyło się spotkanie z Panem Starostą. Tak naprawdę 

ono nie dotyczyło tego o czym Pan mówi, tylko dotyczyło pewnych strategicznych zadań, 

które chcielibyśmy żeby miały charakter zadań kluczowych w programie województwa, a 

były realizowane na terenie naszego powiatu. Chciałem o tym powiedzieć w komunikatach. 

Nie poruszono tego tematu, o którym Pan mówi, a więc wyboru obiektu o charakterze 

sportowym, lokalizowanego na terenie powiatu. Spotkam się z Panem Starostą i zapytam o to, 

następnie udzielę Panu szczegółowej odpowiedzi.  

2/ Współpraca z gminą jest od tylu lat, jak długo te jednostki samorządu istnieją. 

Wielokrotnie przez poszczególne rady i wójtów, burmistrzów były wywoływane tematy 

wspólne. Tych tematów jest bardzo wiele. Od ubiegłego roku funkcjonuje porozumienie 

między miastem i gminą. Do tego porozumienia co roku opracowywany jest aneks, który jest 

jak gdyby planowanymi przedsięwzięciami na najbliższy rok. Wśród tych zadań są zadania z 

zakresu sportu, turystyki, organizacji wspólnych imprez oraz innych przedsięwzięć, jeśli się 

pojawią. Tych zadań w roku jest kilkanaście. Tak naprawdę to łączą nas przedsięwzięcia o 

charakterze infrastrukturalnym, o podłożu bardziej ekonomicznym. Razem budowaliśmy 

cmentarz i wysypisko śmieci w Kamionkach. A dziś razem walczymy o węzeł autostradowy. 

Zważywszy na wolę rady i wolę wójta ta współpraca jest coraz lepsza i skuteczniejsza. Gmina 

właściwie otacza miasto Chełmżę, a wszystkie gminne i powiatowe szlaki komunikacyjne 
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prowadzą do Chełmży. Czasem dochodzi do pewnych różnic, które nie są różnicą zdań a 

raczej reguł ustalanych na szczeblu centralnym. A więc są programy, w ramach których 

gminy wiejskie mogą spokojnie się poruszać. Mają na to nawet dużo pieniędzy działając 

razem. Natomiast niestety my jako miasto w te programy wejść nie możemy. Najlepszym 

przykładem jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizowana inicjatywa unijna jaką 

jest „Leader+”. 

Współpraca jest dobra, coraz bardziej efektywna. Jutro jedziemy do Warszawy do 

Ministerstwa Transportu. Jest to kolejny wyjazd w sprawie węzła. Zawsze czynimy to razem 

z Panem Wójtem. Inaczej tego sobie nie wyobrażam.               

 

Ad. pkt 18 

        Wnioski i zapytania  

Radny Franciszek Kuczka 

1/ Czy dochody i wydatki w przypadku basenu bilansują się ? Jeśli nie, jaka jest różnica 

między dochodami a wydatkami.  

2/ Proszę Pana Burmistrza,  aby zadał pytanie Miejskiemu Komendantowi Policji w Toruniu, 

kiedy Komisariat Policji w Chełmży będzie miał wreszcie  pełną obsadę pracowników.  

 

Ad. pkt 19 

       Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Dochody i wydatki nie bilansują się. Takich oczekiwań nie było. Natomiast jaka jest 

różnica nie wiem. Przypada to na okresy sprawozdawcze. Tak naprawdę logiczne to będzie 

dopiero po pełnym sezonie, nawet nie po półroczu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że 

latem basen podlega konserwacji, że zimą jest bardziej obłożony, a wiosną mniej itd.. 

Natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że dochody i wydatki nie bilansują 

się. Tak miało być. Naszym celem jest, aby ta różnica na niekorzyść była coraz mniejsza. 

Myślę, że za tym pójdą pomysły, jak ten basen powinien funkcjonować.  

2/ Nie zadam pytania Miejskiemu  Komendantowi Policji z jednego tylko powodu, bo on mi 

nie odpowie. Wakaty w policji są taktyką kadrową. Tak do końca nigdy nie wiem ile tych 

wakatów jest naprawdę, a ile może być zapełnionych. Z tego co wiem to Policja w całej 

Polsce ma braki kadrowe. Pracuje się zresztą nad zmianą przepisów dotyczących rekrutacji, 

bo były one zbyt surowe. Chciałbym zaproponować jedną rzecz. Rozmawialiśmy dziś z 

Panem Przewodniczącym, że chcielibyśmy na sesjach wprowadzić kontakt z takimi ludźmi 
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jak Komendant Miejski Policji, Komendant Straży Pożarnej, nasz radny w Sejmiku 

Województwa, nasz poseł. Chciałbym odejść od pewnej formuły, która była i nie miała 

dobrego wymiaru, ale oczywiście na tamten moment była ważna. Nie chciałbym, aby to była 

sesja tematyczna. Ma to być normalna sesja, a jeden z punktów będzie dotyczył, np. 

prezentacji zadań, sytuacji  przez Komendanta Policji.  

Tak więc nie zadam tego pytania, bo znam odpowiedź. Pan radny również zna, ponieważ 

wielokrotnie zadawał to pytanie wielu komendantom.  

Radny Franciszek Kuczka 

Niestety nic się nie zmieniło. 

Pan Jerzy Czerwiński            

Zmieniła się struktura organizacyjna w Policji. Także pewne rzeczy się pozmieniały. Dziś 

Łubianka jest obsługiwana przez Komisariat Policji w Chełmży, to trochę się zmieniło. 

Dlatego chcielibyśmy na większości sesji wprowadzić punkt, który urozmaici sesję, pozwoli 

poznać problemy. Dziś mamy nowego Komendanta Straży Pożarnej. Myślę, że dobrze byłoby 

go poznać. Dobrze, gdyby powiedział o zamierzeniach, zadaniach jednostki. 

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałbym się dowiedzieć, jaka jest szansa, że wreszcie do południa pojawią się patrole 

Policji. Pytają się o to mieszkańcy.   

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie wiem ile jest patroli pieszych. Natomiast jeśli Pan mówi o patrolach w ogóle to nie ma 

Pan racji. Patrole są. Przecież są nawet wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej. Chciałbym 

żebyśmy byli precyzyjni. Uważa Pan, że patroli jest mało. Możemy o to wnioskować ale nie 

możemy mówić, że patroli nie ma. W końcu zapędzimy się tak, że trudno nam będzie się 

wycofać. Ja to pytanie zadam komendantowi ale myślę, że odpowie na nie wtedy, kiedy 

będzie okazja.  

Radny Franciszek Kuczka 

Moje stwierdzenie dotyczące braku patroli jest następstwem obserwacji mieszkańców 

Chełmży. Jest ich tak mało, że są niezauważalni. W związku z tym, jest potrzeba, aby oni się 

pojawili. Tym bardziej, że w godzinach nocnych Policja patroluje gminę i miasto, a więc nie 

ma możliwości dotarcia do wszystkich punktów. Może się tak zdarzyć, że Policja będzie 

bardzo potrzebna i nie będzie mogła dotrzeć, ponieważ jest poza terenem miasta. Takie 

sytuacje miały miejsce. Ilość policjantów w ramach ustalonej liczby etatów spowoduje, że 

będzie mogła być większa ilość patroli. O to tylko chodzi w moim pytaniu.  
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Radny Janusz Kalinowski 

Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie naboru kandydatów do Policji zostały 

opracowane przez zespół Komendy Głównej. Powiem tylko jedną rzecz. Zdawalność jest 

katastrofalna. Na 100% kandydatów zdaje tylko 6 %. To świadczy o skali możliwości 

przyjmowania na poszczególne wakaty. Jeżeli taki kandydat już zostanie przyjęty, za tym 

idzie wielomiesięczne szkolenie, które każdy z kandydatów musi przejść. Dopóki nie zmienią 

się przepisy to taka zdawalność będzie. Trudno tu mówić o oczekiwaniach. Przyznam, że 

wybrałbym spośród tych, którzy odpadli, całkiem sporą rzeszę policjantów. Na pewno 

spełniliby oni oczekiwania zarówno przełożonych jak i mieszkańców. Niestety przepisy są tak 

skonstruowane, że jeżeli kandydat odpadnie na jednym z etapów, to nie ma możliwości 

dalszego zdawania. Może ponownie starać się dopiero w następnej rundzie. Wiele osób 

rezygnuje z tego względu. Komendant Miejski nie powie nic więcej. Nie od niego to zależy. 

Nabór odbywa się na poziomie Komendy Wojewódzkiej. Komendy Miejskie i Powiatowe 

zbierają tylko dokumenty.  

Radny Franciszek Kuczka 

Panie Przewodniczący, doskonale Pan pamięta, że podczas trwania tego samorządu 

wielokrotnie  to pytanie było zadawane przez różnych radnych. Odbyły się spotkania z 

Komendantem Miejskim Policji oraz Komendantem Komisariatu. Wówczas obowiązywały 

inne przepisy. Deficyt kadrowy występował przez cały czas i były zastrzeżenia do 

funkcjonowania Policji ze względu na braki kadrowe. Chodzi o to, aby jakiś krok w tym 

zakresie zrobić. To co Pan mówił jest mi znane i wielokrotnie o tym pisała prasa i 

rozmawiałem na ten temat z różnymi pracownikami Komisariatu Policji w Chełmży i 

Komendy w Toruniu. Policja mogłaby zrobić więcej w zakresie bezpieczeństwa, gdyby była 

pełna obsada Komisariatu Policji. Wszyscy o tym wiemy i tylko o to chodzi. 

 

Ad. pkt 20 

          Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń.  

 

Ad. pkt 21 

            Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Chciałbym nawiązać do spraw, które w województwie stają się najważniejsze. Tak 

naprawdę to one będą rzutowały na całą kadencję, bo wiążą się z możliwością pozyskania 
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środków unijnych. Chciałbym, abyście Państwo na bieżąco byli zorientowani  jak naprawdę 

ta sprawa wygląda. Jesteśmy częściowo przygotowani, częściowo jesteśmy w trakcie 

przygotowań, mówię o tej  stronie dokumentacyjnej, do aplikowania o środki unijne w 

zakresie szerokim. Oczywiście powtarzamy również zadania, które nie weszły w roku 

ubiegłym. Realizujemy zadania, które tak naprawdę są wieloletnim planem inwestycyjnym. 

Aktywnie uczestniczymy w powstawaniu Regionalnego Programu Operacyjnego, który 

zastąpi ZPORR, czyli Zintegrowany Program Operacyjny, a nie będzie niczym innym jak 

podstawą określającą dziedziny, w których i w oparciu o jakie zasady będziemy mogli o 

środki aplikować. RPO jest szóstą wersją, przygotowywaną przez obecnego marszałka i nie 

ukrywam, że mamy wielkie nadzieje na dwie rzeczy. A mianowicie, że będziemy mieli szansę 

na jakieś małe, nasze zadania. W skali województwa one są małe. A druga sprawa, że może 

znajdzie się zadanie, oczywiście na naszym terenie, które dla województwa będzie zadaniem 

na tyle znaczącym,  że byłoby realizowane jeszcze poza tymi zadaniami, które w RPO będą 

przysługiwać gminie.  Mam tu na myśli drogi, obwodnice. Zresztą jeśli chodzi o drogi, to 

myślę, że przyszły rok pozwoli rozwiązać problem ul. Toruńskiej, częściowo ul. Bydgoskiej. 

To sprawa ważna. Odbyło się spotkanie w starostwie wszystkich wójtów i burmistrza. 

Najistotniejszą sprawą było określenie  naszych oczekiwań co do RPO. Chcieliśmy, aby 30% 

zadań, które są poza zadaniami kluczowymi województwa, przypadło na gminy. Tak 

naprawdę chcielibyśmy, żeby to było 50%. Mówię teraz o pieniądzach, o kwocie 950 tys. 

euro, która ma być podzielona. Bardzo nam zależy na tym, żeby Zarząd Województwa 

aplikował o środki do programów sektorowych. Jak się patrzy na pieniądze, które tam będą 

rozdzielane na Polskę, to jest drugi miliard na województwo. Z ogólnego rysu, który jest 

naszym oczekiwaniem w stosunku do tego szóstego RPO jest jedno zadanie – obwodnica. 

Mówię o tym, abyście byli w temacie, żebyście czuli oddech historii, który wcale nie wygląda 

tak wspaniale jak oczekiwaliśmy, jeśli chodzi o lata 2007-2013. Generalnym założeniem Unii 

Europejskiej jest zmiana wizerunku państw na zewnątrz, które przystąpiły do UE. Skoro na 

zewnątrz to naprawdę będzie trudno o kanalizację. Na pewno takim zadaniem będzie centrum 

sztuki współczesnej, będą  autostrady, mosty i tutaj musimy mieć na uwadze, że czasem te 

oczekiwania mogą okazać się różne. Liczę na poparcie, tych wszystkich, którzy mogą nam 

ułatwić działanie, liczę na naszego radnego wojewódzkiego. Przygotowujemy program 

kompleksowego rozwiązania budowy kanalizacji w mieście. Pod tę koncepcję chcemy złożyć 

aplikację do Ministerstwa Ochrony Środowiska, które zawiaduje sektorowym programem 

operacyjnym w zakresie ochrony środowiska. Gdyby to się udało, uzyskalibyśmy znaczącą 

kwotę i wielokrotnie wyższą od tego o co możemy gdzieś tam aplikować. Byłoby to zadanie 
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duże i kompleksowe rozwiązanie sprawy kanalizacyjnej. Czy to się uda, trudno powiedzieć. 

Nie aplikujemy tylko do Zarządu Województwa. Jak zostaną otwarte inne ścieżki będziemy 

aplikowali do ministerstwa. Naszego posła staramy się na bieżąco informować o wielu 

sprawach, korzystając z tego, że możemy oczekiwać na pomoc. Poruszyliśmy również sprawę 

możliwości pozyskiwania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gminy 

wiejskie i miasta do 5 tys. mieszkańców mogą aplikować o te środki. Wielokrotnie to 

zgłaszałem na spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa. Potem widzimy 

obiekty sportowe, drogi, chodniki w takich gminach, a my nie mamy do tych środków 

dostępu. Jesteśmy zdani tylko na siebie. Nie wiem czy coś tutaj się zmieni. Chcę Państwu 

powiedzieć, że nie śpimy, nie czekamy. Drugą taką sprawą jest realizowana przez 5 gmin (w 

tym : Papowo, Łysomice, Łubianka, gm. Chełmża) program „Leader+”. Przymierzaliśmy się 

do tego programu. Tu nie ma pieniędzy inwestycyjnych, ale są środki na szkolenia, promocje, 

imprezy itd. Niestety do tej pory nam takiej szansy nie dano. W tym programie startować nie 

możemy. Na ten moment zmieniły się nieco przepisy i mówi się o gminach do 20 tys. 

mieszkańców. Mielibyśmy wówczas szansę. To nie jest wcale takie proste. W tej chwili próba 

powołania nowej Lokalnej Grupy Działania i działanie w ramach „Leadera+” nie jest łatwe. 

Nie wiemy czy możemy wpisać się w gminny program, który już funkcjonuje, czy też 

możemy robić swój. Nie ma tu jasności. Liczymy na  Fundację „Ziemia Gotyku”, która działa 

przy gminie, a tak naprawdę sercem tego gotyku jest Chełmża, że pewne granty nie ominą 

nas. Będzie to w ramach współpracy z gminą. Chcę Państwu pokazać jakie są bariery prawne. 

Jak  patrzy się z perspektywy Warszawy, to wszystko jest  w porządku, bo tam są duże 

pieniądze budżetowe. Natomiast jak patrzy się z perspektywy Chełmży, Kowalewa, 

Wąbrzeźna to okazuje się, że za moment zaczniemy „biegać” za tymi wsiami, które doskonale 

sobie radzą.  

2/ Chciałem jeszcze tylko wspomnieć, że cały czas walczymy o węzeł autostradowy. Wciąż 

jest taka sytuacja, że już prawie jest decyzja, a tak naprawdę jej nie ma. Jutro jedziemy na 

spotkanie do Ministerstwa Transportu w tej sprawie. Spotkam się z Dyrektorem 

Departamentu Ministerstwa Transportu Panem Bojarczykiem, z którym już się spotykaliśmy 

wcześniej. Pan Bojarczyk był zdziwiony, że od 1990 roku Chełmży nie planowano jako 

miasta, w którym będzie zjazd. Podszedł do sprawy bardzo życzliwie. Jest to walka o węzeł, 

który będzie oprócz Lisewa. Jedziemy jutro, m.in. w sprawie Dźwierzna. Wiem, że Pan 

Marszałek przygotował treść porozumienia, które byłoby podpisane z Generalną Dyrekcją 

Dróg Krajowych i Autostrad, a właściwie z Oddziałem w Bydgoszczy, bo oni odpowiadają za 

tego typu przedsięwzięcia na autostradzie.  
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Ad. pkt 22 

             Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia IV sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

_____________________________________________ 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

 

Aldona Lipińska                      Janusz Kalinowski  

 

 

                Sekretarz obrad: 

    

               Jarosław Malczyński 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


