
P R O T O K Ó Ł  NR  X/07 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

X sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 15 listopada 2007 roku  

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

Urzędu Miasta ChełmŜy. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta ChełmŜy 

Pan Janusz Wilczyński      - Sekretarz Miasta  

 

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

Społecznych i Obywatelskich, p.o. 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto ChełmŜa do 

współpracy z Toruńskimi Wodociągami Spółka z o.o. w zakresie odbioru i oczyszczania 

ścieków komunalnych odebranych z terenu miasta ChełmŜa w oczyszczalni naleŜącej do 

Toruńskich Wodociągów oraz zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Polnej w 

ChełmŜy” .  

 4. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2008. 

 5. Projekt uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta stanowiącej podstawę 

obliczenia podatku rolnego w 2008 roku. 

 6.  Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 
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 7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

 8. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla 

przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

 9.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2007 rok. 

 10. Projekty uchwał w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu 

drogowego taksówką do wydania w 2008 roku. 

 11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

ChełmŜy dla terenu połoŜonego pomiędzy ul. Bydgoską, zachodnią granicą  

administracyjną miasta oraz granicami geodezyjnymi terenów przemysłowych.  

 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 ChełmŜy Pan  Janusz Kalinowski i 

na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe jest quorum, gdyŜ na stan ustawowy 15 radnych, 

obecnych jest 12 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

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

Wierzbowski. 

c/ Zaproponowany porządek sesji przyjęto jednogłośnie.    

d/ Protokół z IX sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został  przyjęty jednogłośnie.   

 
Ad. pkt 2 
 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 3 „ Zatwierdzenie istotnych warunków  postępowania  o udzielenie zamówienia 

publicznego  na sprawowanie zarządu komunalnym zasobem gminnym oraz komunalnym 

zasobem lokali uŜytkowych, wykonywanie napraw, drobnych remontów ...”. 
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Czy Pan Burmistrz mógłby skrótowo przedstawić istotę warunków ?  

Radny Janusz Mikołajczyk   

Pkt 7 „Podjęcie decyzji w sprawie rozwiązania umowy uŜytkowania wieczystego  

ustanowionego na nieruchomościach  połoŜonych w ChełmŜy przy ul. Ks. P. Skargi i Św. 

Jana”. Proszę o wyjaśnienie tego punktu.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 3 

Jest to materiał, z którym najlepiej byłoby się zapoznać. Znajduje się on w internecie. Jednym 

z warunków to siedziba na terenie miasta, posiadanie koncesji.  

Dot. pkt 7 

Punkt ten dotyczy 2 działek, które do tej pory są w prawie wieczystego uŜytkowania w 

Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z tym, Ŝe my dzierŜawimy prawo wieczystego 

uŜytkowania spółdzielni na działkę, o którą jest powiększone targowisko, doszliśmy do 

porozumienia i jeszcze przed remontem targowiska chcielibyśmy aŜeby wygasło prawo 

wieczystego uŜytkowania na tę działkę na targowisku. A więc ta działka stałaby się 

własnością gminy. W zamian za to dwie działki, tj. parking przy targowisku, który nie jest im 

potrzebny, przejęlibyśmy my.  Druga to  niewielka działka przy garaŜach, patrząc od strony 

TBS, ul. P. Skargi 13, w stronę ul. Św. Jana. Spółdzielnia skorzysta na tym, bo nie będzie 

wnosiła opłaty wieczystego uŜytkowania na parkingu, który jest w zasadzie uŜytkowany 

przez wszystkich oraz na przejściu z garaŜy na ul. P. Skargi 13. 

 

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto ChełmŜa do 

współpracy z Toruńskimi Wodociągami Spółka z o.o. w zakresie odbioru i oczyszczania 

ścieków komunalnych odebranych z terenu miasta ChełmŜa w oczyszczalni naleŜącej do 

Toruńskich Wodociągów oraz zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy 

Polnej w ChełmŜy”  

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jest to jeden z elementów, który był przedmiotem wielu rozwaŜań dotyczących sprawy 

odprowadzania ścieków w mieście. Jest to temat niezwykle waŜny.  O wadze tematu 

świadczy czas jaki Państwo poświęciliście w dyskusji, w  analizowaniu tego materiału zanim 

doszliśmy do projektu uchwały. Uchwała ta w konsekwencji da nam delegację na podpisanie 
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porozumienia w wyniku którego Wodociągi Toruńskie będą budowały kolektor, oczywiście w 

konsekwencji na podpisanie umowy na dostarczanie ścieków po oddaniu juŜ tego kolektora 

do uŜytku. Sieć kolektora będzie przebiegała od oczyszczalni ścieków do przepompowni w 

Ostaszewie. Stamtąd ścieki będą tłoczone do oczyszczalni w Toruniu. Korzystamy z 

uprzejmości telewizji i prasy. Chciałbym więc wyjaśnić mieszkańcom, Ŝe jest to temat 

niezwykle waŜny. Oczyszczalnia chełmŜyńska jest oczyszczalnią przestarzałą jeśli chodzi o 

technologię oraz oczyszczalnią, która w najbliŜszym czasie będzie potrzebowała sporych 

nakładów jeŜeli ma funkcjonować. Trzeba zaznaczyć jeszcze jedną waŜną rzecz. Nazywamy 

ją chełmŜyńska ale stanowi ona własność Nordzucker ChełmŜa i właściwie jesteśmy 

zwykłym klientem, który hurtowo sprzedaje tam ścieki. JeŜeli mówimy o tym, Ŝe będzie ona 

wymagała nakładów, to stanie się to temat dla Cukrowni kosztotwórczy i musimy się liczyć, 

Ŝe cena ścieków na oczyszczalni będzie rosła. Zaś ta cena przekłada się wprost na cenę 

ścieków jaką płacą nasi mieszkańcy. W ubiegłym roku było juŜ pierwsze zaskoczenie kiedy 

cena, która przez pewien czas była na poziomie 1,07 zł netto, po wprowadzeniu juŜ nowych 

taryf została zwiększona do 1,60 zł. W wyniku negocjacji udało się tę cenę zmniejszyć do 

1,25 zł. Przy czym od razu była zapowiedź, Ŝe negocjacje to spełnienie pewnych określonych 

warunków. Mianowicie w roku 2008 cena ścieków miała być 1,70 zł, a więc jest to progres o 

70%. Zaś cena, która wynikałaby wprost z kosztów na 14 marca 2007r. była to cena 2,21 zł 

netto. Taką cenę przedstawił nam Nordzucker w czasie rozmów. Państwo radni zwróciliście 

uwagę, aŜeby posłuŜyć się właściwym dokumentem, w którym Nordzucker zapowiada wzrost 

cen. Taki dokument mamy. Jest on z dnia 14 marca 2007 roku. Mówi się w nim  o stawce 

2,21 zł netto i o tym, Ŝe jest to koszt na rok 2007. Natomiast przy wzroście kosztów, 

chociaŜby z tytułu wzrostu kosztów pracy, musimy się liczyć, Ŝe ten koszt będzie większy. 

Nie ukrywam, Ŝe usłyszałem nawet stawkę 2 euro, oczywiście  w pewnej przestrzeni 

czasowej. MoŜna zapytać co było przyczyną obniŜenia stawki. Zadeklarowaliśmy, Ŝe w 

przedziale czasowym 2007-2013 podejmiemy właściwe działania, które spowodują, Ŝe nie 

będziemy tłoczyć ścieków do oczyszczalni Nordzuckru. Wyjście było jedno. Budowa 

oczyszczalni  i poniesienie kosztów  rzędu 15-16 mln zł. A więc w tym momencie moŜemy 

odpowiedzieć sobie na pytanie jak koszt budowy oraz amortyzacja powodowałyby wzrost 

ceny ścieków, gdybyśmy  taką inwestycję musieli wykonać. W międzyczasie okazało się, Ŝe 

istnieje moŜliwość zawarcia umowy z Wodociągami Toruńskimi, które po podpisaniu umowy 

z specjalną strefą ekonomiczną budują kolektor ściekowy do Ostaszewa. Kolektor ten jest w 

stanie obsłuŜyć  600 tys.m3 a tak naprawdę więcej m3 ścieków.  Tak duŜa oczyszczalnia 

ścieków jaka jest w Toruniu to oczyszczalnia, której koszty stałe są relatywnie niskie. A więc 
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cena ścieków tam dostarczanych mogłaby stać się konkurencyjna do tej, którą proponowałby 

Nordzucker. Sam koszt inwestycji kolektora, który musi połączyć naszą oczyszczalnię z 

Ostaszewem  to w przybliŜeniu 9 mln zł. Jest to koszt szacunkowy. A więc juŜ tu jawiły się 

korzyści. Wodociągi Toruńskie wzięły na siebie budowę tego kolektora. Oczywiście 

rozliczając w taki sposób koszty budowy, Ŝe ich część  obciąŜy w przyszłości stawkę jaką 

będziemy płacić za dostarczanie ścieków do Torunia. Tu powstała kwestia wysokości stawki, 

w której Państwo uczestniczycie. W pierwszej chwili ta stawka sięgnęła kwoty ok. 2,90 zł i 

stawka ta przeraŜała. ChociaŜ dziś nie mamy gwarancji, Ŝe przy wzroście kosztów takie 

stawki będą na wszystkich oczyszczalniach. Dzięki aktywności, dzięki Państwa stanowisku i 

nie przyjęciu tych pierwszych ofert, w wyniku wydłuŜenia terminu spłaty inwestycji, 

zmniejszenia udziału w kosztach stałych  w oczyszczalni  w Toruniu, właściwie udało się 

uzyskać stawkę 1,99 zł. Przy czym przedmiotem umowy na dostarczanie ścieków nie będzie 

stawka ale sposób jej liczenia. To porozumienie taki stan rzeczy ujmuje. W skrócie powiem 

tak, mamy w tej chwili jedyną  moŜliwość na sprawne rozwiązanie problemu odprowadzania 

ścieków, a więc nie budowanie własnej oczyszczalni i odejście od oczyszczalni Nordzuckru, z 

ceną jaką w okolicy nie jesteśmy w stanie uzyskać. Zresztą nigdzie w okolicy nas nie 

przyjmą, bo nie wybudujemy kolektora. Tak bardzo rosną róŜnego rodzaju opłaty 

środowiskowe, Ŝe 5 zł za m3 ścieków nie wystarczyłoby, gdybyśmy mieli w eksploatacji przy 

takiej ilości ścieków własną oczyszczalnię. Dziś stawka w Nordzucker po kosztach własnych 

jest 2,21 zł, zaś stawka w Toruniu 1,99 zł. Śmiem powiedzieć, Ŝe jeŜeli to zadanie uda się 

zrealizować, to będzie to sukces. W umowie jest zapis, Ŝe tylko pod takim warunkiem  jeŜeli 

uda się zdobyć środki z WFOŚ. Wstępna deklaracja jest. Zadanie to będzie sukcesem, który 

zaowocuje relatywnie niską ceną ścieków w mieście, a przede wszystkim obroną przed 

rosnącą ceną ścieków, która by nas dopadła, gdybyśmy nadal eksploatowali oczyszczalnię w 

takim stanie technicznym jaka znajduje się w Nordzuckrze. Dziś nie wiadomo jakie będą 

zmiany w cukrowni. Kiedy rozmawia się o produkcji cukru i o innych działaniach, które ta 

cukrownia mogłaby wykonywać na rynku europejskim i o szansie istnienia i funkcjonowania 

tej cukrowni, to niezwykle waŜna jest oczyszczalnia. W 100% na najbliŜsze 20 lat wystarczy  

Cukrowni ChełmŜa, jeŜeli będą do niej odprowadzanie ścieki tylko przemysłowe. To 

rozwiązanie jest poŜyteczne. Reasumując moŜna powiedzieć, Ŝe będziemy mieli tańsze ścieki 

i to w sposób znaczący, niŜ gdybyśmy mieli  w oczyszczalni ścieków Nordzucker i w 

oczyszczalni ścieków, którą ewentualnie byśmy wybudowali. ChociaŜ tak naprawdę to nie 

wiem za co. To jest marzenie o środkach unijnych ale bardzo wirtualne. Po drugie stworzymy 

Cukrowni warunki do utylizacji swoich ścieków. Przedmiotem naszej  dzisiejszej uchwały 
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jest kwestia podpisania porozumienia, w którym to Wodociągi Toruńskie pod określonymi 

warunkami zobowiązują się do wykonania inwestycji.                              

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

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

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR X/  65 /07 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto ChełmŜa do współpracy z Toruńskimi 

Wodociągami Spółka z o.o. w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych 

odebranych z terenu miasta ChełmŜa w oczyszczalni naleŜącej do Toruńskich 

Wodociągów oraz zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Polnej w 

ChełmŜy”  

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4 

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Janusz Mikołajczyk – wiceprzewodniczący komisji planowania, budŜetu i 

finansów przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedmiotowego projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Protokół z 

głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przebieg głosowania:  

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

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR X/  66 /07 

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5. 

                    Projekt uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta stanowiącej 

podstawę obliczenia podatku rolnego w 2008 roku. 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta 

Zgodnie z wolą wyraŜoną na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, przedstawiam wniosek 

komisji dotyczący nie podejmowania uchwały, a więc pozostawienia stawki podatku rolnego 

na poziomie wskaźnika ogłoszonego przez Prezesa GUS-u.  

Radny Janusz Kalinowski – Przewodniczący Rady Miejskiej 

W związku z powyŜszym proszę o przegłosowanie w głosowaniu jawnym, iŜ nie będziemy 

podejmować przedmiotowej uchwały. 

 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 12 radnych, wszyscy głosowali za nie podejmowaniem uchwały w 

sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego 

w 2008 roku. 

 

Ad. pkt 6 

             Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Janusz Mikołajczyk  przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedmiotowego 

projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Protokół z 

głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przebieg głosowania:  

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

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR X/ 67/07 

w sprawie  opłaty od posiadania psów 
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Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Janusz Mikołajczyk  przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedmiotowego 

projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Protokół z 

głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przebieg głosowania:  

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

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

 

UCHWAŁA NR X/ 68/07 

w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8.  

              Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis 

dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Janusz Mikołajczyk  przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedmiotowego 

projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 
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Przebieg głosowania:  

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

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR X/69/07 

w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis  

dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

          Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2007 rok 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Janusz Mikołajczyk  przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedmiotowego 

projektu uchwały. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Chciałabym skonkretyzować temat modernizacji i rozbudowy biblioteki. Czy w tym 

programie jest zawarta budowa pawilonu, czy będzie teŜ przewidziany remont dachu ?   

Pan Jerzy Czerwiński 

W przedstawionej koncepcji jest mowa o remoncie dachu, remont stolarki okiennej, budowa 

pawilonu. Nie potrafię powiedzieć czy jest tam jeszcze amfiteatr. Wniosek jest cały czas w 

trakcie opracowywania. To bardzo korzystny montaŜ finansowy, bo  95% na 5 % , albo 90% 

na 10%.  Są to środki Ministerstwa Kultury i Sztuki.  

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

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

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR X/70/07 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2007 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



 10 

Ad. pkt 10 

             Projekty uchwał w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie 

transportu drogowego taksówką do wydania w 2008 roku 

  

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

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

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR X/71/07 

w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu  

drogowego taksówką do wydania w 2008 roku 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 11 

     Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta ChełmŜy dla terenu połoŜonego pomiędzy ul. Bydgoską, 

zachodnią granicą  administracyjną miasta oraz granicami geodezyjnymi terenów 

przemysłowych  

  

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Protokół z 

głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przebieg głosowania:  

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

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 
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UCHWAŁA NR X/ 72/07 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ChełmŜy dla 

terenu połoŜonego pomiędzy ul. Bydgoską, zachodnią granicą  administracyjną miasta 

oraz granicami geodezyjnymi terenów przemysłowych.  

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

        Interpelacje 

 

Radni nie zgłosili interpelacji.  

 

Ad. pkt 13 

        Odpowiedzi na interpelacje 

  

W związku z tym, iŜ radni nie zgłosili interpelacji punkt „odpowiedzi na interpelacje” nie 

został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 14 

        Wnioski i zapytania 

 

Radni nie zgłosili wniosków i zapytań. 

 

Ad. pkt 15 

        Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

W związku z tym, iŜ radni nie zgłosili wniosków i zapytań punkt „odpowiedzi na wnioski i 

zapytania” nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 16 

          Oświadczenia 

 

Nie złoŜono oświadczeń. 



 12 

Ad. pkt 17 

           Komunikaty   

 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Korzystając z tego, Ŝe na posiedzeniu rady  są media, chciałbym w imieniu własnym oraz 

Zarządu Międzyszkolnego Klubu Sportowego zaprosić wszystkich tu obecnych i 

mieszkańców na XII Otwarte Mistrzostwa ChełmŜy w Karate Dzieci i MłodzieŜy, które 

odbędą się na hali widowiskowo-sportowej w dniu 17 listopada b.r. o godz. 9,30. 

 

Pan Jerzy Czerwiński       

W imieniu własnym i Państwa radnych chciałbym podziękować pocztom sztandarowym, 

delegacjom szkół i zakładów pracy, naszym mieszkańcom za udział w obchodach Święta 

Niepodległości. To  bardzo waŜne i dobrze przyjmowane, natomiast siła wychowania 

patriotycznego i pamiętania o naszej historii jest przede wszystkim w tym na ile potrafimy się 

zorganizować i w tym wszystkim uczestniczyć. To jest niezwykle waŜne.  

     

Ad. pkt 18 

          Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia X sesji Rady Miejskiej 

ChełmŜy. 

_____________________________________________ 
 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                           Janusz Kalinowski  

                 

     Sekretarz obrad:  

   Marek Wierzbowski 


