
P R O T O K Ó Ł  NR  XI/07 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XI sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 13 grudnia 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 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, 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  zmieniającej  uchwałę w sprawie  zaciągnięcia 

zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji przekraczającego granicę 

ustaloną przez Radę Miejską ChełmŜy w budŜecie na 2007 rok. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Miasta ChełmŜy. 
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5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta ChełmŜy 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego na 2008 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu  Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia 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 takŜe nagród ze 

specjalnego funduszu. 

 8.  Interpelacje. 

 9.  Odpowiedzi na interpelacje. 

 10. Wnioski i zapytania. 

 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 12. Oświadczenia. 

 13. Komunikaty.      

 14. 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 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 X sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został  przyjęty jednogłośnie.   

 
 
Ad. pkt 2 

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radni nie złoŜyli zapytań. 
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Ad. pkt 3 

            Rozpatrzenie  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie  zaciągnięcia 

zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia inwestycji przekraczającego granicę 

ustaloną przez Radę Miejską ChełmŜy w budŜecie na 2007 rok 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Jarosław Malczyński – przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedmiotowego projektu uchwały. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Jaki jest termin rozpoczęcia remontu targowiska miejskiego, przewidywany czas 

modernizacji oraz zakres robót ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

JeŜeli chodzi o termin rozpoczęcia inwestycji, to zadecyduje o nim firma, która zostanie 

wyłoniona. W specyfikacji wpisano termin zakończenia – 31 sierpień 2008 rok. Na jedną z 

komisji przygotowywany jest materiał związany z zakresem remontów na targowisku, tzn. 

remontów bieŜących jakie są wykonywane w ramach umowy z ZGK i głównych, które będą 

wiązały się z remontem targowiska przewidzianym w umowie. Na pewno jest to naprawa i 

budowa odwodnienia płyty targowiska, nowa nawierzchnia, 3 zadaszone stanowiska do 

sprzedaŜy oraz wymiana oświetlenia. Nie zmieścił nam się remont budynku. Jest to zadanie, 

którego moŜemy się podjąć w 2009 roku. W budynku mogłyby powstać toalety dla osób 

niepełnosprawnych.  

Chciałbym jeszcze tylko dopowiedzieć, Ŝe przewidziany remont będzie odbywał się w czasie 

funkcjonowania targowiska. Nie zakładamy przenoszenia targowiska. Nawierzchnia ma być 

wykonana z kolorowej kostki polbrukowej.      

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR XI/ 73/07 

zmieniająca  uchwałę w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 

podjęcia inwestycji przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Miejską ChełmŜy w 

budŜecie na 2007 rok 
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Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 4 

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiani 

stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką 

polegającą na zastąpieniu podpunktów 2,3 i 4 w § 1 jednym podpunktem o brzmieniu 

„posegregowane odpady komunalne – 54,00 zł brutto z Vat za m3”.  

Radna Irena Szubrych – przewodnicząca komisji gospodarki miejskiej ... przedstawiła 

pozytywną opinię komisji dot. przedmiotowego projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR XI/ 74/07 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za 

usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiani stałych odpadów komunalnych z 

terenu Gminy Miasta ChełmŜy 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

miasta ChełmŜy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2008 rok 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  
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Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR XI/ 75/07 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta ChełmŜy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego na 2008 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6 

     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu  

Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR XI/ 76/07 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2008 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia 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 takŜe nagród ze specjalnego funduszu 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Radny Janusz Mikołajczyk 

Czy proponowana zmiana mocno „uderzy” w budŜet szkół i miasta ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Myślę, Ŝe nie spowoduje to  znaczących zmian na funduszu płac nauczycieli. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR XI/ 77/07 

w sprawie ustalenia 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 takŜe nagród ze specjalnego funduszu 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

           Interpelacje 

 Radni nie zgłosili interpelacji.  

 

Ad. pkt 9 

        Odpowiedzi na interpelacje 

  

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

został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 10 

        Wnioski i zapytania 

 

Radni nie zgłosili wniosków i zapytań. 
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Ad. pkt 11 

        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 12 

          Oświadczenia 

 

Nie złoŜono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 13 

             Komunikaty     

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Aktualnie przedmiotem konsultacji społecznej są dwa istotne dokumenty z zakresu 

wykorzystania środków unijnych w nadchodzących latach. Pierwszym dokumentem jest lista 

zadań kluczowych, czyli zadań, które uzyskają dofinansowanie z RPO bez konkursów.  Drugi 

dokument  to uszczegółowienie do RPO, które mówi o precyzyjnych zasadach podziału 

środków. Dokumenty te są dyskutowane. Do uszczegółowienia zgłosiliśmy  uwagi. Nie 

„pasuje” nam oś turystyczna. Nie wiem co będzie uwzględnione. Natomiast muszę 

powiedzieć, Ŝe bardzo duŜe emocje wzbudziły środki na tzw. zadania kluczowe na liście 

indykatywnej, a więc to co bez konkursu  Zarząd  Województwa, oczywiście po podjęciu 

właściwej uchwały, będzie realizował na terenie województwa. Co to są te zadania kluczowe 

? Przede wszystkim są to zadania drogowe na wszystkich rodzajach dróg w województwie. 

Jedno z zastrzeŜeń, które się juŜ pojawiło to sprawa montaŜu finansowego. Zaproponowano  

50% na 50%. W wielu przypadkach gminy nie wezmą tych pieniędzy, poniewaŜ zadania 

drogowe są zadaniami  drogimi. Kiedy Państwo to czytacie moŜe się wydawać, Ŝe nas to nie 

dotyczy.  Mówiłem wielokrotnie o obwodnicy wokół ChełmŜy. Nigdy nie mówiłem, Ŝe 

będziemy ją realizować w ramach tego  RPO, bo ani nie jesteśmy na takim etapie, ani   nie 

jesteśmy tak przygotowani, ani teraz na pewno byśmy w to nie weszli ze względu na 

proponowane montaŜe finansowe. Natomiast tych kilka obwodnic, jakie pojawiły się na liście 

indykatywnej są obwodnicami, które miasta, gminy i powiaty dobiłyby finansowo. Są to 

inwestycje rzędu kilku-kilkunastu mln euro. Nie wiem więc czy te zadania będą realizowane. 



 8 

Jest to jedna ze spraw, o której się mówi. RóŜne środowiska o tym dyskutują. Druga 

krytykowana sprawa to ta związana ze znalezieniem się na liście  indykatywnej. niektórych 

zadań, które tak naprawdę klasycznie wpisują się w konkurs. Są to na przykład w Rypinie 

obiekty sportowe z basenem. Nikt nie potrafi powiedzieć dlaczego. Inne przykłady to gdzieś 

tam przy jakiejś szkole sala gimnastyczna, rynek w Chełmnie, kanalizacja w Golubiu-

Dobrzyniu. Środowiska samorządowe są oburzone. Wszyscy składaliśmy karty projektu i te 

zadania zostały wybrane spośród tych kart projektu. Ja te wszystkie uwagi przekazałem Panu 

Plucińskiemu, naszemu radnemu. Oczywiście jego stanowisko jest zgodne z tym,  co Państwu 

tu prezentuję. Taką sytuację ocenia równieŜ negatywnie. Na ile to moŜe ulec zmianie to 

dowiemy się dopiero kiedy te listy indykatywne zostaną zatwierdzone. Podam  tylko przykład 

kanalizacji. MoŜemy startować do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nie 

mamy jednak pewności, Ŝe się wpiszemy. Nie jest to łatwy temat. Nigdzie nie mówię, Ŝe 

będziemy budować, ale Ŝe się do tego przygotowujemy. Są ustalenia, projektanci, ludzie w 

terenie i dlatego  mówi się, Ŝe za moment będziemy budować. Nie wiem czy za moment. 

Wszystko zaleŜy od tego czy dostaniemy środki. Jest to przedsięwzięcie rzędu 18-20 mln zł. 

Nie wiem dlaczego inna gmina nie moŜe tego robić skoro my  wybudowaliśmy halę sportową 

z UKWiS-u,  podobnie według konkursu wyremontowaliśmy basen. Musiało to być dobrze 

zrobione, Ŝeby stając obok innych zadań, zadanie mogło uzyskać odpowiednią ilość punktów 

w konkursie. To dziś takie zadania na liście indykatywnej budzą pewne emocje. Trudno mi 

powiedzieć jakie będzie stanowisko Marszałka. Mam pewne obawy. Nie chodzi o to, Ŝe  

dostanie Rypin a nie dostanie ChełmŜa.  Chodzi o to, Ŝe w ten sposób w niektórych osiach 

rozdzielonych zostanie 70-80% środków.  OkaŜe się więc, Ŝe pozostało niewiele środków na 

konkursy. 

W zadaniach kluczowych wpisujmy się w komunikację kolejową. Jest juŜ połączenie 

pomiędzy Toruniem i Grudziądzem. W I kwartale 2008 roku nastąpi odtworzenie linii 

Bydgoszcz – ChełmŜa. Nic innego nas nie sięgnie. W powiecie zostanie zrealizowane jedno 

zadanie – ścieŜki rowerowe. Będzie to pilotował powiat. To turystycznie bardzo atrakcyjna 

sprawa. Trudno powiedzieć jaka będzie realizacja.  To jedyne co nas „trafiło” z listy 

indykatywnej. Słyszeliście Państwo wystąpienie Pana Plucińskiego, który przedstawiał wizję 

rozbudowy szpitala w ChełmŜy. Myślę, Ŝe jest to realne. Musiałoby to jednak wpisać się w 

konkurs, poniewaŜ na liście indykatywnej tego typu zadania nie znajdują się.  

Zrobiliśmy wszystko co moŜliwe. Znaczną część środków bierze Toruń. Tam są teŜ 

zadania, o których moŜna by dyskutować. Z drugiej strony Toruń oraz Bydgoszcz pełnią 

specyficzną rolę centrum Ŝycia  kulturalnego, akademickiego i dlatego trudno te decyzje 
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kwestionować. W takim razie wszyscy pozostali powinni być traktowani na równych 

zasadach. Uwagi, które my przekazujemy dotyczą przede wszystkim udziału w konkursach  i 

realizacji zadań poprzez konkursy.   

Oczywiście u nas nic się  nie zmienia. Nadal  korzystamy z POIiŚ. Nadal 

kontynuujemy zadanie pod nazwą kolektor ściekowy do Ostaszewa. Zrobimy to za cudze 

pieniądze. Jest juŜ wyłoniony wykonawca dokumentacji. Oczywiście nie ma decyzji, Ŝe 

budujemy. Taka decyzja zapadnie dopiero wówczas gdy się okaŜe, Ŝe wartość inwestycji jest 

taka, Ŝe cena ścieków jest właściwa. Liczymy na to, Ŝe cena ta będzie niŜsza od tego co 

Nordzucker juŜ nam proponuje.   Liczymy, Ŝe w konkursie uda nam się zrealizować zadanie  

związane z obiektami międzyszkolnymi. No i to co mamy przyznane w ramach rewitalizacji, 

to juŜ się nie zmieniło. Mamy nadzieję na realizację inwestycji drogowych, a dokładniej 

remontu  ulicy Kościuszki. Będę Państwa o wszystkim na bieŜąco informował. Czas 

konsultacji na temat listy indykatywnej i uszczegółowienia ma trwać do połowy grudnia.  

 

Następnie Burmistrz Miasta ChełmŜy  złoŜył Ŝyczenia świąteczne mieszkańcom miasta oraz 

radnym.  

 

 

Ad. pkt 14 

           Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XI sesji Rady Miejskiej 

ChełmŜy. 

_____________________________________________ 
 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                           Janusz Kalinowski 

                 

                                            Sekretarz obrad:  

   Jarosław Malczyński  

 

 


