
 

P R O T O K Ó Ł  NR  XII/07 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XII sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku  

w godzinach od 12,00 do 14,00. 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 oraz dyrektor 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 

 

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 budŜetu miasta na 2008 rok 

     a/   przedstawienie projektu uchwały budŜetowej, 

     b/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budŜetowej, 

     c/ odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej ChełmŜy, 

     d/ odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji planowania, 

budŜetu i finansów, 
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     e/ dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków, 

     f/ stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek, 

     g/ głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 

     h/ głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej. 

4.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2007 r. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek i 

kredytów krótkoterminowych na  rok 2008. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta 

ChełmŜy moŜe samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla ZWiK w 

ChełmŜy. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy ul. 3-go Maja 12A. 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia   

publicznych przedszkoli samorządowych. 

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009. 

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Miejskiej ChełmŜy na rok 2008. 

13.  Interpelacje. 

14.  Odpowiedzi na interpelacje. 

15. Wnioski i zapytania. 

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

17. Oświadczenia. 

18. Komunikaty.      

19. 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 13 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 
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b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 12, wstrz.1 wybrany został radny Jarosław 

Malczyński. 

c/ Zaproponowany porządek sesji przyjęto jednogłośnie.    

d/ Protokół z XI  sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został  przyjęty w głosowaniu :   za 12, 

wstrz.1. 

 
 
Ad. pkt 2 

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radni nie złoŜyli zapytań. 

 

Ad. pkt 3 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok 

 

a/   przedstawienie projektu uchwały budŜetowej 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Uchwalanie budŜetu to jeden z waŜniejszych momentów funkcjonowania samorządu. Co roku 

uchwalamy podstawy tego co w zasadzie będzie określać naszą pracę, nasze działania na 

rzecz miasta w roku następnym. Projekt uchwały budŜetowej był dyskutowany w dwóch 

turach czytania. Na komisjach zostały wprowadzone poprawki, zmiany, uzupełnienia, 

przeniesienia. Te wszystkie sprawy, które pojawiały się w związku z zadaniami planowanymi 

na 2008 rok zostały w projekcie budŜetu uwzględnione. Jest to uchwała, która jest najczęściej 

zmieniana. Nie wypływa to  z tego, Ŝe jest robiona w sposób mało precyzyjny ale tak 

naprawdę są to tylko planowane dochody.  Uchwała ta prawie na kaŜdym posiedzeniu rady 

ulega mniejszym lub większym korektom. Takim finałem jest ostatnia sesja roku, która 

dotyczy budŜetu roku mijającego.  Chciałbym przedstawić projekt budŜetu miasta na 2008 

rok w skrócie, w dwóch częściach. Pierwsza część to klasycznie liczbowa. Druga część w 

zakresie rzeczowym, dotycząca głównie inwestycji.  

Jak Państwo doskonale wiecie jest to budŜet w dochodach zaplanowany na kwotę 

30.975.340,00 zł., w wydatkach na kwotę 37.198.271,00 zł. Planowany deficyt wynosi 

6.222.931,00 zł. Proponowany deficyt zostanie pokryty kredytami i poŜyczkami. Dochody 

budŜetu stanowią : subwencje - 32% planu, dotacje celowe – 23,93%, pozostałe (czyli to co 
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moŜemy nazwać dochodami własnymi) -  43,97%. Im wyŜszy jest ten udział w budŜecie w 

części „pozostałe” tym lepsza jest kondycja samorządu. Jesteśmy samorządem średnim jeŜeli 

chodzi o dochody.  

Sporą część wydatków pochłaniają wynagrodzenia oświaty – 23,97%,  pochodne od 

wynagrodzeń – 5,05%, wydatki związane z dotacjami – 6, 24%, wydatki na obsługę długu – 

0,79% i wydatki pozostałe – 48,16%, w tym majątkowe, czyli inwestycje. 

Chciałbym powrócić na chwilę do deficytu. Udział w wydatkach wydatków majątkowych, 

czyli inwestycyjnych to kwota 6.013.500,00 zł. Stanowi to ponad 16%  budŜetu. Pamiętam 

wydatki budŜetowe na inwestycje rzędu 6%. Stąd pewien spokój o deficyt. Tak rozłoŜone 

wydatki budŜetowe z przeznaczeniem znaczącej kwoty na inwestycje, daje gwarancję, Ŝe nie 

są to wydatki konsumpcyjne. Planowanie  w taki sposób wydatków wynika równieŜ z tego, Ŝe 

w roku 2008 mamy nadzieję, Ŝe nastąpi otwarcie tego wszystkiego co umoŜliwi pozyskiwanie 

środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa oraz Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zarządzanego przez Ministerstwo Ochrony 

Środowiska. W liczbach chciałbym równieŜ się odnieść do stanu zadłuŜenia miasta. To 

wartość, która wyraŜa emocje. Mamy dwa wskaźniki to jest stosunek całego zadłuŜenia do 

dochodów. I ten wskaźnik nie moŜe wynosić pow.  60% wartości budŜetu. U nas ten 

wskaźnik wynosi 37, 07%. Nie jest niski ale jest na poziomie nieco ponad połowy 

dopuszczalnego procentu. Drugi wskaźnik to suma zobowiązań kredytowych w ciągu roku do 

dochodów, który nie moŜe przekroczyć 15%. U nas ten wskaźnik wynosi 5,33%. Daje to 

gwarancję realizacji budŜetu bez zagroŜeń dla tzw. płynności finansowej. Chciałbym 

wspomnieć o pewnych zadaniach inwestycyjnych. Wyraźnie wskaŜę te, które traktujemy jako 

prawdopodobne i te, które juŜ są zamierzone do realizacji i zakończenia na rok 2008.  

Mamy zaplanowane środki na budowę ulicy Kościuszki. Mówię o części ulicy łączącej ul. 

Kościuszki ze StruŜalem. Oczywiście uzaleŜniamy to od konkursu, który odbędzie się w I 

kwartale 2008 roku z RPO. Mamy przygotowaną dokumentację techniczną, pozwolenie na 

budowę, jak i wszystkie dokumenty, które są niezbędne przy tego typu aplikacji. 

Niepocieszające jest to, Ŝe w tej osi środki mogą być w montaŜu finansowym 50%-50%. Nie 

jest to zadanie o szczególnej wartości kosztorysowej, bo 768 tys. zł  Jest to jednak zadanie 

wielokrotnie odkładane. Przy uzyskaniu wsparcia finansowego z RPO byłoby to zadanie do 

realizacji. Kolejne zadanie, które wiąŜe się z pozyskaniem środków z RPO na tzw. 

rewitalizację o wartości ok. 4 mln zł to  modernizacja Bulwaru wraz z ulicami dochodzącymi. 

W planie na ten rok mamy perfekcyjne przygotowanie dokumentacji technicznej, poniewaŜ 

koncepcja jest wykonana,  przygotowanie analizy oddziaływania na środowisko. W ostatnim 
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kwartale 2008 roku albo w I kwartale 2009 roku realizacja zadania zostałaby rozpoczęta. Te 

pieniądze zostały obliczone w oparciu o pewien algorytm, jak gdyby zapisane poszczególnym 

miastom pow. 5 tys. , w tym równieŜ ChełmŜy. Właściwie tylko od nas zaleŜy czy sięgniemy 

po te środki. Te środki bardziej pewne zostawimy na później. Postaramy się powalczyć w 

konkursach, tam gdzie procedury się rozpoczną.  

Zadaniem, na które liczymy na wsparcie z RPO to zagospodarowanie terenów sportowych 

szkół. Zadanie to tak naprawdę wiąŜe się z boiskami międzyszkolnymi, z obiektami pod piłkę 

ręczną, koszykówkę, ze sztuczną nawierzchnią, z lodowiskiem. Uwzględnia to równieŜ 

potrzeby szkoły nr 5. Zadanie, którego wartość jest oszacowana na kwotę 3.380.000,00 zł. 

Nie ukrywam, Ŝe w jednej z osi, które są w RPO, równieŜ próbowalibyśmy sięgnąć po te 

środki. Jest konkurs, startujemy. Trudno przewidzieć jaki będzie rezultat.  

Jesteśmy o krok od podpisania umowy i realizacji zadania zaplanowanego na koniec sierpnia 

roku 2008 – modernizacja targowiska. A więc budowa nowej nawierzchni, odwodnienia, 

oświetlenia. Pozostanie nam jeszcze sprawa budynku socjalnego, który będziemy chcieli w 

przyszłości w sposób znaczący usprawnić.  

Następne jest zadanie,  które dotyczy 70% kanalizacji w mieście. Dokumentacja techniczna 

jest juŜ złoŜona. Taką pierwszą czynnością po uzyskaniu pozwolenia będzie rozstrzygnięcie 

sprawy analizy oddziaływania na środowisko. Będzie potrzebne równieŜ studium 

wykonalności. Ten pakiet dokumentów będzie czekał na swoją szansę w Programie 

Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. JeŜeli ta realizacja nie uda się, to w kolejnych 

budŜetach będziemy starali się wyznaczać sektory miasta i według tego budować sieć 

kanalizacyjną w mieście.  

Z inwestycji, na które chciałbym zwrócić uwagę to pełne przygotowanie dokumentacji 

technicznej. Mówię o dokumentacji analizie oddziaływania na środowisko w tym roku i 

składania aplikacji. Jest to temat uzupełniający Bulwar. Czyli to co w całości planowaliśmy 

na Bulwarze nie jesteśmy w stanie zrealizować w ramach tych 4 mln zł. A tutaj mielibyśmy 

takie zadanie uzupełniające z osi turystyczno-sportowej na kwotę 3 mln zł i ono w całości 

zamknęłoby sprawę Bulwaru. Ta pierwsza część powinna być zrealizowana na przełomie 

roku 2009-2010.  

W wydatkach inwestycyjnych znajdują się szalety miejskie. Jest równieŜ samochód dla 

Policji. To kwota 20 tys. zł. Uczestniczymy  w przedsięwzięciu, na które będą składać się 

wszystkie gminy. I bardzo waŜna rzecz, wiele lat sygnalizowana, to jest sprawa I etapu 

oświetlenia konkatedry. Dokumentacja jest zakończona. Oświetlenie katedry jest wycenione 

na 240 tys. zł. Jest to robione przez profesjonalistów. Chcielibyśmy podjąć próbę pierwszego 
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etapu. Będzie to zbudowanie całej bazy zasilania. Te pieniądze, zgodnie z sugestią Państwa 

radnych są równieŜ w budŜecie.  

Równolegle do tych działań, o których mówiłem powinna być realizowana inwestycja 

budowy kolektora z ChełmŜy do Ostaszewa. Tu pojawi się kwestia w  momencie oddania 

kolektora kwoty 100-150 tys. zł. na modernizację stacji przepompowni ścieków, tej która 

znajduje się na Polnej. To zadanie w umowie przypisane jest nam. Po to, aby juŜ nie 

windować ceny ścieków.  Nie jest to wielka kwota. Trudno mi powiedzieć, czy ona pojawi się 

w końcówce roku 2008, czy dopiero na wiosnę roku 2009. JeŜeli po wykonaniu dokumentacji 

i po wyłonieniu wykonawcy, który określi cenę,  okaŜe się, czy cena ścieków będzie do 

zaakceptowania, czy będzie niŜsza od tej, którą proponuje nam Nordzucker.  

Jest to materiał, który doskonale znacie. Nie uległ on zmianie. Przedstawiłem go w sposób 

najbardziej syntetyczny, jak tylko moŜna go było przedstawić.                      

Radny Janusz Kalinowski 

W dniu dzisiejszym otrzymałem informację, Ŝe z przyczyn niezaleŜnych Telewizja Kablowa 

nie moŜe być obecna na sesji. JednakŜe z uwagi na waŜkość podejmowanych tematów kaŜdy 

z Państwa będzie miał okazję wypowiedzieć się, jeŜeli będzie miał taką wolę. Będzie 

zrobiony specjalny wywiad dla TVK, Ŝeby mieszkańcom przekazać to co się działo na 

dzisiejszej sesji.   

 

b/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budŜetowej 

 

Sekretarz obrad radny Jarosław Malczyński  odczytał opinię Składu Orzekającego  Izby 

Obrachunkowej, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

c/ odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej ChełmŜy 

 

Przewodniczący obrad przedstawił stanowiska poszczególnych komisji w sprawie projektu 

budŜetu na 2008 rok. 

Radny Janusz Mikołajczyk wiceprzewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

odczytał stanowisko komisji, które stanowi załącznik do protokołu. 

  

Radni nie zgłosili wniosków. 
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d/ odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji planowania, 

budŜetu i finansów 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

W pełni akceptuję przedstawione stanowisko.  Mam jednak drobną uwagę. Jak wymieniamy 

tytuły inwestycyjne, to proszę zwrócić uwagę na to, Ŝe nie w kaŜdym tytule realizacja zadania 

nastąpi w roku 2008. Czasem jest to realizacja określonego etapu. I tak to jest zapisane w 

budŜecie.   

Radna Małgorzata Polikowska 

Jak rozumieć remont dachu w Szkole Podstawowej nr 3 ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

To zostało błędnie odczytane. Zadanie to zostało wcześniej wykreślone. 

 

e/ dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków 

 

Radny Franciszek Kuczka  

Chciałbym się odnieść do stanowiska komisji planowania, budŜetu i finansów. W tejŜe opinii 

są pewnie nieścisłości oraz nieprecyzyjne sformułowania. Brakuje mi w tejŜe opinii oceny 

budŜetu pod względem korzyści jakie wynikają z oczekiwań mieszkańców. Są 

sformułowania, które powtarzają się z poprzednich kadencji. One nie odnoszą się do aktualnej 

rzeczywistości. Być moŜe wynika to z oceny zbyt ogólnej. Dobrze byłoby modyfikować 

poprzednie opinie i przedstawiać aktualną sytuację finansową budŜetu miasta. Jedna 

konkretna uwaga. To o czym mówiła Pani radna Polikowska to jest rzeczywiście błąd. Takie 

sformułowania jak „budowa ulicy Kościuszki o długości 610m”. KaŜdy czytający to i nie  

znający zasad tworzenia budŜetu pomyśli sobie, Ŝe ulica budowana jest od samego początku. 

Pan Burmistrz powiedział bardzo precyzyjnie, Ŝe chodzi tutaj o część ulicy Kościuszki. 

Sugerowałbym, Ŝeby opinia była w przyszłości bardziej modyfikowana i odpowiednia do 

aktualnej sytuacji, aby była w niej zawarta pełna ocena. TejŜe oceny brakuje. Jakie korzyści 

dla mieszkańców miasta przynosi tenŜe budŜet. A po raz pierwszy mieszkańcy ChełmŜy będą 

mogli zauwaŜyć w sposób wyrazisty rolę pracy burmistrza, pracy rady, w zakresie  

zmieniania się miasta. Modernizacja targowiska będzie zauwaŜona przez wszystkich. 

Podobnie jak i rewitalizacja Bulwaru 1000-lecia. To w tejŜe opinii naleŜało po prostu mocno 

podkreślić.         
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Radny Jarosław Malczyński  odczytał stanowisko klubu radnych  „Ruch Samorządowy dla 

ChełmŜy„  w sprawie projektu budŜetu miasta na rok 2008. Stanowisko stanowi załącznik do 

protokołu.  

Radny Janusz Mikołajczyk 

Chciałbym odnieść się  do wypowiedzi radnego Kuczki. ZdąŜyłem przyzwyczaić się do Pana 

recenzji. Niemniej jednak dziękuję za wskazówkę. Na pewno to uwzględnimy. Mieszkańcy 

ChełmŜy doskonale wiedzą o jaki odcinek ulicy Kościuszki chodzi. Ulica Kościuszki nie ma 

610 metrów ale ponad kilometr. Jest Pan mało zorientowany jeśli chodzi o powierzchnię ulic.  

Radny Franciszek Kuczka 

Gdyby Pan bardzo uwaŜnie przeczytał  tę opinię i przeanalizował jej treść, to na pewno nie 

wypowiadałby się Pan w ten sposób. Czy Pan Burmistrz uŜył takiego samego sformułowania 

jak Pan ? A tymczasem sformułowanie Pana Burmistrza było zupełnie inne, pełne  i 

zrozumiałe.  Doskonale znam miasto. Mieszkam w ChełmŜy od wielu lat. Wiem, Ŝe ta ulica 

ma więcej niŜ 610 metrów ale to jest tylko kwestia sformułowania.  

Radny Marek Wierzbowski 

Chciałem tylko zauwaŜyć, Ŝe przedmiotem obrad nie jest opinia komisji ale projekt budŜetu. 

Dyskutujemy nad budŜetem. Wdarł się błąd i zauwaŜyła go Pani radna. Pan Burmistrz 

przedstawił budŜet na rok 2008 i zrobił to prawidłowo. Nic nie budziło jakichkolwiek 

zastrzeŜeń. Nie zasugerował Pan co naleŜałoby zmienić w opinii komisji. Zwrócił Pan uwagę, 

Ŝe zwroty się powtarzają. Niestety nie wszyscy mają dar twórczości prasowej, tak jak 

niektórzy nasi koledzy.  Dlatego trudno by nam było to zmontować. Wszyscy wiemy o jakie 

610 metrów chodzi. Pan Burmistrz wyjaśnił to juŜ wcześniej.  

Radny Janusz Kalinowski   

Przypominam, Ŝe jesteśmy w punkcie „dyskusja” i kaŜdy ma prawo wypowiedzieć się. Myślę, 

Ŝe uwagi Pana radnego są istotne i cenne. JeŜeli w  przyszłości opinia komisji planowania 

będzie pełniejsza to tym lepiej dla nas wszystkich. 

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałbym zauwaŜyć, Ŝe na temat zasadności pewnych inwestycji i samego budŜetu komisja 

wypowiedziała się pozytywnie.  Wystąpienie Pana Burmistrza oceniła równieŜ pozytywnie. 

Na posiedzeniu rady moŜna odnosić się do wypowiedzi Pana Burmistrza, Pani Skarbnik ale i  

przewodniczących  komisji opiniujących projekt uchwały i jest to tak samo przedmiotem 

dyskusji. MoŜe być równieŜ odniesienie do wystąpienia klubowego.  

Do wystąpienia klubu nie mam zastrzeŜeń. Jest prawidłowe.         
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f/ stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek 

g/ głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami 

 

W związku z tym, iŜ radni nie zgłosili indywidualnych  wniosków  do projektu budŜetu  

wyŜej wymienione punkty  nie zostały zrealizowane. 

 

h/ głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Wyczytano według 

listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z 

głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych,  wszyscy radni głosowali „za”. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr XII/78/07 

w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4 

              Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta 

na 2007r. 

 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radny Jarosław Malczyński – przewodniczący 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 jawne. 

Przebieg głosowania:  

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

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 
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Uchwała nr XII/79/07 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2007r. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości 

poŜyczek i kredytów krótkoterminowych na  rok 2008 

 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radny Jarosław Malczyński – przewodniczący 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 jawne. 

Przebieg głosowania:  

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

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XII/80/07 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek i kredytów  

krótkoterminowych na  rok 2008 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości sumy, do której Burmistrz 

Miasta ChełmŜy moŜe samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie 

 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radny Jarosław Malczyński – przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedmiotowego projektu uchwały. 
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Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

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

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XII/81/07 

w sprawie wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta ChełmŜy moŜe  

samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

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

pozytywną opinię komisji dot. przedmiotowego projektu uchwały. 

Radny Jarosław Malczyński – przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinię komisji dotyczącą  projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za głosowało 12 radnych, jeden radny wstrzymał się od 

głosu. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XII/82/07 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla 

ZWiK w Chełm Ŝy 

 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radny Jarosław Malczyński – przewodniczący 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 jawne. 

Przebieg głosowania:  

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

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XII/83/07 

w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla ZWiK w ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 9 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy ul. 3-go Maja 12A 

 

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. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

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

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 
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Uchwała nr XII/84/07 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  

w ChełmŜy ul. 3-go Maja 12A 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre 

świadczenia   publicznych przedszkoli samorządowych 

 

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 13 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XII/85/07 

w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia   publicznych 

przedszkoli samorządowych 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009 

 

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 13 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 
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Uchwała nr XII/86/07 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2008-2009 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miejskiej ChełmŜy na rok 2008 

 

 

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 13 radnych –  za 12, wstrz. 1. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XII/87/07 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych  

Rady Miejskiej  ChełmŜy na rok 2008 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 13  

               Interpelacje 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Panie Burmistrzu, wiosną tego roku zwracałem się z pismem w sprawie remontu ogrodzenia 

na terenie dawnego boiska „Metalowiec”. Uzyskałem odpowiedź, Ŝe naprawa ogrodzenia 

nastąpi późną jesienią. W m-cu październiku naprawa nie nastąpiła. W związku z tym 

zgłosiłem się do pracownika merytorycznego, którego kilkakrotnie poprosiłem o naprawę 

ogrodzenia. Do dnia dzisiejszego ogrodzenie nie jest naprawione. Mówię o tym dlatego, Ŝe to 

ogrodzenie na wiosnę będzie stanowiło zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia jego uŜytkowników. W 
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związku z tym  mam takie pytanie, czy wiosną 2008 roku przed rozpoczęciem uŜytkowania 

tego boiska przez młodzieŜ szkolną i nie tylko, to ogrodzenie zostanie naprawione ?  

 

Ad. pkt 14 

                Odpowiedzi na interpelacje 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Boisko jest w zarządzie Ośrodka Sportu i Turystyki. Dokładnie sprawdzimy kto to miał 

wykonać i kim jest pracownik merytoryczny, który obiecywał, iŜ zadanie zostanie 

zrealizowane.  Po drugie to nie jest nasze ogrodzenie. Jest to ogrodzenie Ogrodów 

Działkowych.  

Radny Franciszek Kuczka 

Nie. Znajduje się na terenie boiska. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Z tego co wiem, to boisko nie jest ogrodzone. Wyjaśnimy, kto to powinien zrobić. 

 

Ad. pkt 15 

              Wnioski i zapytania   

 

Radny Franciszek Kuczka 

Ilu mieszkańców ChełmŜy nie  złoŜyło jeszcze wniosku o wymianę dowodu osobistego ? 

  

Ad. pkt 16 

                  Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie wydano około 800 dowodów osobistych. Nie bardzo rozumiemy straszenia. W Ŝadnych 

przepisach nie jest napisane, Ŝe po 31 grudnia nie moŜna złoŜyć wniosku o dowód. Po drugie 

dowód jest w tej chwili realizowany  w ciągu miesiąca. W związku z tym dowód moŜna 

załatwić w styczniu i mieć go juŜ w lutym.  

Wszyscy, którzy zgłoszą się do 15,00, a nawet później zostaną obsłuŜeni. W poniedziałek 

będzie większy problem. Nie będziemy przyjmować tak długo wpłat. Banki zamykają kasę a 

my musimy się z kasą przed zamknięciem banku rozliczyć. Pojawi się problem  wpłat. 

Jesteśmy świadomi, Ŝe w tym okresie przyjechało wiele osób, które pracują za granicą. Nie 

ma moŜliwości złoŜenia wniosku przez jakiegokolwiek pełnomocnika. Trzeba to zrobić 
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osobiście. Te osoby chcielibyśmy załatwić. Niestety ci ludzie stoją w tłumie, tak jak wszyscy. 

śadnych wyjątków czynić nie moŜemy. Muszę Państwu powiedzieć, Ŝe w tych ostatnich 

dniach, najwięcej osób, które stały w kolejce po dowód, to były te, dla których za dowody 

płaci MOPS.  

 

Ad. pkt 17 

          Oświadczenia 

 

Nie złoŜono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 18 

           Komunikaty 

    

Burmistrz Miasta złoŜył Ŝyczenia noworoczne mieszkańcom miasta oraz radnym.  

 

Ad. pkt 19 

           Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XII sesji Rady Miejskiej 

ChełmŜy. 

 
Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                           Janusz Kalinowski 

                 

                                            Sekretarz obrad:  

   Jarosław Malczyński  

 

 

 

 

 


