
P R O T O K Ó Ł  NR  VIII/07 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

VIII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 13 września 2007 roku  

w godzinach od 12,00 do 12,30. 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 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: radca prawny Urzędu Miasta, z-ca naczelnika Wydziału 

Gospodarki Miejskiej, przedstawiciele prasy i TVK „Marton” . 

 
Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2.  Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do 

Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku – druk ses nr 63. 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie okręgów wyborczych – druk ses. nr 60. 

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Miasta Chełmży na 

obwody głosowania – druk sesyjny nr 61. 

6. Interpelacje. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Wnioski i zapytania. 

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

10. Oświadczenia. 

11. Komunikaty.       

12. Zamknięcie sesji.  
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Ad. pkt 1 

 
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 jest 14 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 13, wstrz.1 wybrany został radny Jarosław 

Malczyński. 

c/ Zaproponowany porządek sesji przyjęto jednogłośnie.    

d/ Protokół z VII sesji Rady Miejskiej Chełmży został  przyjęty jednogłośnie.   

 
 
Ad. pkt 2 

          Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Chciałabym uzyskać informację dotyczącą punktu 5 – „Podjęcie decyzji w sprawie 

wprowadzenia w Urzędzie Miasta regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro”. Jak do tej pory 

funkcjonowały zamówienia publiczne i co wpłynęło na podjęcie właśnie tej decyzji o 

wprowadzeniu regulaminu ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dotyczy to tak naprawdę zmiany ustawy o zamówieniach publicznych. Zmianie uległ próg, 

do którego obowiązywał tryb zamówienia publicznego z 6 tys. euro na 14 tys. euro. Ustawa 

zawiera delegację dla urzędów do wprowadzenia wewnętrznych regulaminów, które mogłyby 

określać w jakim trybie będzie to przeprowadzane, oczywiście w kwocie do 14 tys. euro. Ta 

kwota to blisko 60 tys. zł, a więc wcale nie tak mało. W naszym regulaminie, chcąc 

rozstrzygać pewne sprawy w trybie zamówień publicznych, wprowadziliśmy dla siebie 

wewnętrznie kwotę 7 tys. euro, a więc ok. 28 tys. zł jako tryb, w którym pytamy o cenę i 

staramy się wybrać najlepszą ofertę. Natomiast w przedziale między 7 tys. euro a 14 tys. euro 

wprowadziliśmy pewien tryb zamówienia, ze zgromadzeniem wszystkich właściwych 

dokumentów i rozstrzygnięciem w naszym trybie przetargowym. Także jest to konsekwencja 

zmian w ustawie o zamówieniach publicznych. 

 

 



 3 

Ad. pkt 3. 

        Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów 

do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych – wszyscy radni  głosowali „za” przyjęciem projektu 

uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

 

UCHWAŁA NR VIII/58/07 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do Sejmu RP             

i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4. 

                Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie okręgów wyborczych 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do powyższego oraz kolejnego projektu 

uchwały.  

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych – wszyscy radni  głosowali „za” przyjęciem projektu 

uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

 

UCHWAŁA NR VIII/59/07 

zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych 
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Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5. 

          Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Miasta Chełmży 

na obwody głosowania. 

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

W związku z tym, iż Burmistrz Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w 

poprzednim punkcie Przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych – wszyscy radni  głosowali „za” przyjęciem projektu 

uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

 

UCHWAŁA NR VIII/60/07 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Miasta Chełmży na obwody głosowania  

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  

Ad. pkt 6. 

                 Interpelacje. 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 7. 

               Odpowiedzi na interpelacje. 

W związku z brakiem interpelacji punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 8. 

                  Wnioski i zapytania. 

Radni nie zgłosili wniosków ani zapytań. 
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Ad. pkt 9. 

               Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

W związku z brakiem wniosków i zapytań punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 10. 

                 Oświadczenia. 

Nie złożono żadnych oświadczeń. 

 

Ad. pkt 11. 

                  Komunikaty. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Mam do Państwa radnych taką techniczną prośbę. W związku z tym, że pojawiają się 

czasem problemy, nazwałbym je strategiczne jeżeli chodzi o funkcjonowanie rady i urzędu. 

Chciałbym prosić Państwa żebyście się zgodzili na spotkanie komisji w składzie takim jak 

rada. Chodzi o to, żeby temat, który jest szczególnej wagi nie był omawiany na 

poszczególnych komisjach, ponieważ tworzy to taką sytuację, że na trzeciej z kolei komisji 

jest jedna czy dwie osoby, dla której to jest nowe. Jeżeli to są sprawy takie powszednie to jest 

wszystko dobrze, czasem jest tak, że komuś się jeszcze coś „urodzi”, nawet z tych, którzy byli 

na poprzednich komisjach. Chodzi mi jednak o to, żeby w takich ważnych i strategicznych 

sprawach móc zwołać posiedzenie komisji w pełnym składzie rady i na takim forum to 

omówić. Mamy we wrześniu taki niezwykle ważny temat jakim jest, już sygnalizowana 

wcześniej, sprawa rozwiązania problemu tłoczenia ścieków, czy na bazie własnej 

oczyszczalni ścieków, czy do Ostaszewa i cała sprawa z tym związana naszej współpracy z 

Wodociągami Toruńskimi. Oczywiście możemy zwołać poszczególne komisje rady ale wcale 

to nie będzie tak sprawne, jak byśmy mogli się spotkać w 15-to osobowym składzie i temat 

przedyskutować. Oczywiście nie ma to żadnej mocy uchwały, ma to tylko moc opiniodawczą, 

tak jak to robi komisja, jeżeli nawet przyjdzie nam głosować. Ułatwi nam to po prostu pracę i 

niektórych osób nie będziemy zanudzać. To nie jest sprawa takiego uproszczenia, która w 

konsekwencji spowoduje, że będziemy się spotykali rzadziej, tylko chodzi o to, żeby w 

ważnych kwestiach obradować w pełnym składzie. W ten sposób będzie nam łatwiej 

rozmawiać nie powielając tematów. W sprawie odprowadzania ścieków powinniśmy 

wypowiedzieć się do 30 września br.. Chciałbym właśnie to w ten sposób zorganizować. 
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Więc jeśli Państwo otrzymacie zawiadomienie, że poza komisjami rady jest takie spotkanie, 

to chciałbym na nie serdecznie zaprosić i liczę na akceptację.  

2/ Druga sprawa jest natury bardzo delikatnej ale muszę na nią zwrócić uwagę, ponieważ 

pojawiają się sytuacje bardzo trudne. Zdarzają nam się przypadki Państwa wniosków z tzw. 

dyżuru radnych. My te wnioski traktujemy na równi z każdymi innymi wnioskami, czy one są 

z komisji czy sesji rady i staramy się je załatwić. Działamy w ten sposób, że zawiadamiamy 

Państwa radnych i zawiadamiamy również osoby, które Państwo wskazujecie jako te, które 

temat na dyżurze radnego zgłaszały. Z przykrością powiem, że zdarzały się przypadki, że 

osoba zawiadomiona przychodzi do mnie i mówi, że nigdy nie była na żadnym dyżurze 

radnego, nigdy niczego nie zgłaszała. Gdyby to był jeden przypadek, to ja bym tutaj tego nie 

poruszył, ponieważ takie przypadki juz się zdarzały, ale niestety ostatnio były trzy zdarzenia, 

gdzie w dwóch przypadkach osoby były bardzo zdziwione, chciały się odciąć od tego tematu, 

który radny sugerował, iż zgłosiły go na dyżurze. Dlatego mam gorącą prośbę. Dla mnie 

wniosek radnego, który tak naprawdę pochodzi „z ulicy” jest ważny, ponieważ to jest 

wniosek radnego i niekoniecznie musi mieć kogoś kto ten wniosek nadał. Natomiast trzeba 

być wiarygodnym, bo my wtedy informujemy radnego o sposobie załatwienia sprawy. Jeżeli 

Państwo wskazujecie konkretną osobę, która stoi za wnioskiem, to my zawiadamiamy tę 

osobę. I tu proszę w sposób skuteczny rozdzielić kiedy tak naprawdę był to dyżur radnego, a 

kiedy jest to sugestia kogoś.  

 

Ad. pkt 12.          

                  Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia VIII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

_____________________________________________ 
 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Małgorzata Karpińska                                Janusz Kalinowski  

 

                     Sekretarz obrad:  

                          Jarosław Malczyński 

 


