
 

P R O T O K Ó Ł  NR  XIII/08 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XIII sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 31 stycznia  2008 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 

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 budŜetu miasta na 2008 r. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego, w 

zakresie podjęcia inwestycji przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Miejską  

ChełmŜy w budŜecie na rok 2008. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-  

Administracyjnemu Oświaty w ChełmŜy. 

6.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Miasto ChełmŜa. 
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7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnej I 

instancji. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnej II 

instancji. 

9.   Interpelacje. 

10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Wnioski i zapytania. 

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

13. Oświadczenia. 

14. Komunikaty.      

15. Zamknięcie sesji. 

 
 
Ad. pkt 1 

a/  Otwarcia sesji dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej ChełmŜy Pani Małgorzata 

Polikowska i na podstawie listy obecności stwierdziła, 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 10, wstrz.1 wybrany został radny Marek 

Wierzbowski. 

c/  

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę o zniesienie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego, w zakresie podjęcia inwestycji przekraczającego granicę ustaloną przez Radę 

Miejską  ChełmŜy w budŜecie na rok 2008. Była to uchwała, która wydawała się niezbędna w 

związku z zamiarami aplikacji PiMBP w ChełmŜy  w spawie remontu biblioteki i rozbudowy  

pawilonu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, zadanie to jest realizowane na takich samych zasadach jak kontrakty 

wojewódzkie. To znaczy, Ŝe przyznawane są środki  tylko na rok i w ciągu tego roku naleŜy 

je wykorzystać. Zakres jaki planuje dyrektor biblioteki fizycznie jest niewykonalny. JeŜeli 

wykonuje się zadanie, np. za 3 mln zł i ono jest rozpisane na 2 lata, to otrzymuje się te 3 mln 

zł a jak ich się nie przerobi to je się traci. Na ogół wyznacza się część zadania  na 1 rok za np. 

1 mln zł, a czy dostanie się środki na pozostałą część zadania to nie wiadomo, naleŜy znowu 

aplikować. Pani Meszyńska  w tym roku złoŜy aplikację do ministerstwa na pierwszy etap, 
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który wiąŜe się tylko z remontem i modernizacją głównego budynku biblioteki. Jest to kwota 

około 550 tys. zł, przy montaŜu finansowym  10%  udziału gminy na 90% udziału 

ministerstwa kultury. Pozostałą część będzie aplikowała w roku przyszłym Być moŜe będzie 

to równieŜ w dwóch fazach, bo pawilon i część amfiteatralna to ponad  1 mln zł.  Zaciągnięcie 

zobowiązania nie jest konieczne. PoniewaŜ jeŜeli będzie aplikowała w przyszłym roku to 

kwotę naszego udziału zaznaczy się w budŜecie na rok 2009. Powtarzam, Ŝe to są plany, 

projekty, bo to czy uzyskamy te środki to jest zupełnie inny temat. W tej chwili Pani 

Meszyńska ma 100 tys. zł. Jest to kwota większa niŜ potrzebuje ale ona się przyda na 

przygotowanie dokumentacji  technicznej drugiego etapu.  Dlatego chciałbym prosić o zdjęcie 

z porządku posiedzenia uchwały, która stała się bezprzedmiotowa.            

 

PowyŜszą propozycję przyjęto jednogłośnie. 

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie przyjęcie porządku sesji wraz z przyjętą 

zmianą. 

Zaproponowany porządek sesji przyjęto jednogłośnie – 12 za.    

 

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

 
 
Ad. pkt 2 

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 
Radny Franciszek Kuczka 

Punkt 9 „ Podjęcie decyzji  w sprawie uniewaŜnienia  postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w zakresie wykonania projektów budowlanych  dla następujących zadań : 

1/ rewitalizacji strefy środmiejskiej ChełmŜy  w części zlokalizowanej przy Jeziorze 

ChełmŜyńskim  (od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej), 

2/ zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego Bulwaru 1000-lecia  wraz z sąsiadującymi 

ulicami, 

3/ budowy kolektora sanitarnego w ulicy Bulwar 1000-lecia....” 

Co dalej  z tym punktem ? 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Sprawa dotyczy zamówienia publicznego na przygotowanie dokumentacji technicznej w 

związku z rewitalizacją, zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym Bulwaru  oraz 
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tematem  kolektora ściekowego. Jest to kolektor, który biegnie w tej chwili na 

nieruchomościach stanowiących własność prywatną.  Chcieliśmy, Ŝeby to było wykonane 

jako jedno zadanie. Mieliśmy na to 150 tys. zł.  ZłoŜono tylko jedną ofertę na kwotę 475 tys. 

zł. , która  jest nie do przyjęcia. UwaŜam, Ŝe jest to zwykła  próba sił. W tej chwili firmy 

projektowe są naprawdę obłoŜone zadaniami. I właściwie w niektórych przypadkach im 

właściwie nie zaleŜy na dostaniu tego zadania chyba, Ŝe za jakieś wyjątkowe wynagrodzenie. 

W związku z tym, Ŝe nie ma środków w budŜecie na to, postanowiliśmy przetarg uniewaŜnić. 

Podjęliśmy decyzję wyłączenia kolektora z tego zamówienia. Kolektor pójdzie osobnym 

przetargiem, razem  z ulicą Rybaki. Natomiast drugi przetarg dotyczy rewitalizacji i  części 

turystyczno-rekreacyjnej Bulwaru. Będziemy starali się wywołać większe zainteresowanie 

przetargami.     

 

Ad. pkt 3 

             Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta 

na 2008 r. 

 

Pani Krystyna Lulka przedstawiła proponowane zmiany w budŜecie po stronie dochodów i 

wydatków.  

 

Radny Jarosław Malczyński  przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych wszyscy głosowali za przyjęciem projektu uchwały.  

Przewodnicząca obrad stwierdziła, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XIII/88/08 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 r. 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 4 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi 

Ekonomiczno-  Administracyjnemu Oświaty w ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

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

Przewodnicząca obrad stwierdziła, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XIII/89/08 

w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-  Administracyjnemu  

Oświaty w ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 5 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek w 

szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto ChełmŜa 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Chodzi mi o realizację wniosku, który złoŜyłem na posiedzeniu komisji spraw społecznych, 

dotyczący przedłoŜenia kalkulacji kosztów w poszczególnych stołówkach. W odpowiedzi, 

którą otrzymałem są drobne błędy. Niepokoi jedna rzecz, a mianowicie chodzi o ich 

wiarygodność.  W przypadku stołówki nr 3 koszty ogrzewania przy powierzchni 8845m2   

wynoszą 93 tys. zł. A w przypadku stołówki nr 2 przy powierzchni większej o ponad 1000 m2  

wynoszą 33 tys. zł. Czym to jest spowodowane ?   

Pan Jerzy Czerwiński 

Ta kalkulacja została dołączona na Pana prośbę. Staraliśmy się dostarczyć to szybko przed 

sesją. To co Pan  mówi  w tej chwili to zupełnie inne zagadnienie. Jest ono związane z 
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ogrzewaniem szkoły. Udział kosztów stołówek  w ogrzewaniu to jest  udział w szkołach. 

Kiedy zmodernizowaliśmy węzeł cieplny w szkole okazało się, Ŝe zupełnie inne jest 

ogrzewanie w poszczególnych placówkach. Wynika to z właściwości termicznych placówek. 

Są to stare budynki, a odległości o węzła są róŜne. Cały czas jest to sprawa, nad którą 

pracujemy. Na pewno niezupełnie jest  to kwestia wiarygodności tego materiału. Obiady 

uśredniliśmy i takie właśnie proponujemy stawki. Sprawę ogrzewania naleŜałoby odrębnie 

wyjaśnić. Wiem od ubiegłego roku, Ŝe nasze placówki ogrzewane są bardzo róŜnie, jeŜeli  

chodzi o ilość podawanego do szkół ciepła.     

Radny Franciszek Kuczka 

Ta wielkość nie  wpływa znacząco na podwyŜkę kosztów wytworzenia jednego obiadu ale 

zwróciłem na to uwagę, bo po prostu mnie to zaskoczyło. Tylko dlatego. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ta róŜnica to nie jest kwestia obiadu. A więc trochę jestem zdziwiony, Ŝe dyskutujemy na ten 

temat w tym momencie. Natomiast jest to kwestia zróŜnicowania zapotrzebowania ciepła w 

naszych placówkach. Rzeczywiście nie odnosi się ona wprost proporcjonalnie do powierzchni 

tych placówek. Jest to zróŜnicowanie  spowodowane kubaturą, odległością od węzła itd. 

UwaŜam, Ŝe dyskutowanie o tym przed podjęciem uchwały jest niezasadne. Nie wpływa to 

znacząco na wartość obiadu.  

 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych wszyscy głosowali za przyjęciem projektu uchwały. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XIII/90/08 

w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasto ChełmŜa 

 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 7 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru członków komisji 

dyscyplinarnej I instancji 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

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

Przewodnicząca obrad stwierdziła, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XIII/91/08 

w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnej I instancji 

  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 8  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru członków komisji 

dyscyplinarnej II instancji . 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

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

Przewodnicząca obrad stwierdziła, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XIII/92/08 

w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnej II instancji 

  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 9    

             Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji.  

 

Ad. pkt 10 

          Odpowiedzi na interpelacje 

  

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

został zrealizowany. 

 

 

Ad. pkt 11  

               Wnioski i zapytania 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Kiedy zostanie rozwiązany problem ulicy Groszkowskiego ?  

Radny Pan Mariusz KałuŜny 

Sprawa dotyczy zabudowania rur kanalizacyjnych przy ul. Paderewskiego 13. W tej sprawie 

zgłosili się do mnie mieszkańcy tego budynku podczas dyŜuru.  Na piśmie otrzymałem 

zapewnienie, Ŝe prace te zostaną wykonane do końca grudnia 2007 roku.  

 

Ad. pkt 12  

               Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Radny Kuczka poruszył sprawę bardzo waŜną. Nie jest to tylko sprawa ulicy 

Groszkowskiego ale i ulicy Wryczy.  Obie ulice są w bardzo złym stanie. Wynika to z 

pogody. Przez dłuŜszy czas powierzchnia była przymarznięta. Padały deszcze. Ta woda nie 

wsiąka w grunt i drogi są nieprzejezdne. Nie dzieje się to na wszystkich drogach z ŜuŜla. 

PoniewaŜ część tych dróg jest ustabilizowana i przepuszczalność jest lepsza. Podobnie zła 

sytuacja jest na niektórych ulicach na Osiedlu 3-go Maja. Prowadzone wykopy powodują, Ŝe 

stan nawierzchni jest zdecydowanie mniej stabilny, Ŝe wymieszano część ŜuŜla z gliną  i ona 

niestety musi przeleŜeć jeden rok. Zadaje Pan  pytanie kiedy to będzie uporządkowane.  Nie 

potrafię odpowiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, Ŝe wiosną w momencie jak drogi obeschną. 
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Mamy umowę z wykonawcą, a więc zrobimy to nie tylko na nasz rachunek. Będzie 

dosypywany ŜuŜel i wyrównamy drogi. Tak naprawdę rozstrzygnięcie sprawy będzie dopiero 

kiedy te drogi utwardzimy w sposób  zgodny ze sztuką. Jak tylko pogoda pozwoli pojawi się 

tam wyrówniarka. Jest to sytuacja podobna do tej jaka była po roku 2006 na ulicy 

Broniewskiego. Jest to najtrudniejszy rok po wykopach na drogach ŜuŜlowych. Nasuwa się 

wniosek, Ŝe powinno się budować kanalizację na drogach których nie ma jeszcze. My niestety 

wciąŜ odrabiamy straty. Powinno się kłaść kolektor na działkach, które dopiero powstaną. Jest 

to mniej bolesne, bo grunt się ustabilizuje. Niewątpliwie jest to temat trudny. W pełni się 

zgadzam z tym, co radny Kuczka mówi. Jakiekolwiek  działanie na mokrej drodze ŜuŜlowej 

to wyrzucone pieniądze i Ŝaden efekt. Musimy poczekać do pierwszego wiosennego 

obsychania.  

2/ JeŜeli chodzi o rurę kanalizacyjną to nie znam tematu. NaleŜy sprawdzić jaki był wniosek i 

do kogo został skierowany. Na pewno jest to temat  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, albo 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W przyszłym tygodniu powinno juz być wiadomo kto 

tego nie zrobił i dlaczego.     

 

Ad. pkt 13  

              Oświadczenia 

Punkt nie został zrealizowany. 

Ad. pkt 14  

                Komunikaty  

Punkt nie został zrealizowany. 

 Ad. pkt 15  

              Zamknięcie sesji 

Przewodnicząca obrad radna Małgorzata Polikowska dokonała zamknięcia XIII sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

------------------------------------------------------------ 
 
 
Protokołowała:       Przewodnicząca obrad: 

Aldona Lipińska                                      Małgorzata Polikowska      

                                          Sekretarz obrad:  

   Marek Wierzbowski 


