
 

P R O T O K Ó Ł  NR  XIV/08 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XIV sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 5 marca  2008 roku  

w godzinach od 12,00 do 12,30. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta ChełmŜy. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta ChełmŜy 

Pani Krystyna Lulka          - Skarbnik Miasta  

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 zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 

rok. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

ChełmŜy. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla 

ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  pracowników  zatrudnionych 

w   Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ChełmŜy. 
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6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników zatrudnionych w zakładach i jednostkach budŜetowych 

działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) na terenie gminy Miasto 

ChełmŜa. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla 

ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  pracowników  zatrudnionych 

w zakładach i jednostkach  budŜetowych działających w zakresie oświaty (nie będących 

nauczycielami) na terenie gminy Miasto ChełmŜa. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla 

ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  pracowników  zatrudnionych 

w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w ChełmŜy. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym 

Oświaty w ChełmŜy. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla 

ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  pracowników  zatrudnionych 

w Ośrodku Sportu i Turystyki w ChełmŜy. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez 

gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym.  

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 Jarosław 

Malczyński. 

c/  Zaproponowany porządek sesji przyjęto jednogłośnie.    
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d/ Protokół z XIII  sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został  przyjęty jednogłośnie.   

 
 
Ad. pkt 2 

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 
 
Pan Jerzy Czerwiński 

W materiale, który Państwo macie jest coś co moŜe was niepokoić, a mianowicie w pkt 23 

przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia  

Burmistrzowi Miasta  za rok 2007. Chcę sprostować, Ŝe to nie jest Ŝadne dodatkowe 

wynagrodzenie. Jest tu mowa o ustawowej trzynastce. Pojawiło się to tylko dlatego, Ŝe 

najprawdopodobniej w przyszłym roku mimo, Ŝe trzynastka przysługuje ustawowo, rada 

będzie musiała  potwierdzić to uchwałą. Chcieliśmy wyprzedzić zapowiadane zmiany. Nie ma 

jednak Ŝadnego projektu uchwały i Ŝadnego dodatkowego, nadzwyczajnego wynagrodzenia 

dla burmistrza.  

 

Ad. pkt 3 

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta 

na 2008 rok 

 

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

wydatków.  

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XIV/93/08 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 4 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektów uchwał w punktach 4-10. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XIV/94/08 

w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 5 

              Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu 

dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników  

zatrudnionych w   Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ChełmŜy 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XIV/95/08 

w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników  zatrudnionych w   Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w ChełmŜy 
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Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

Ad. pkt 6 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników zatrudnionych w zakładach i jednostkach budŜetowych 

działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) na terenie gminy Miasto 

ChełmŜa 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XIV/96/08 

w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

zatrudnionych w zakładach i jednostkach budŜetowych działających w zakresie oświaty 

(nie będących nauczycielami) na terenie gminy Miasto ChełmŜa 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 7 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu 

dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  pracowników  

zatrudnionych w zakładach i jednostkach  budŜetowych działających w zakresie oświaty 

(nie będących nauczycielami) na terenie gminy Miasto ChełmŜa 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 
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Uchwała nr XIV/97/08 

w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego  pracowników  zatrudnionych w zakładach i jednostkach  

budŜetowych działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami) na terenie 

gminy Miasto ChełmŜa 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 8 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu 

dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  pracowników  

zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w ChełmŜy 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XIV/98/08 

w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego  pracowników  zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-

Administracyjnym O światy w ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 9 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym 

Oświaty w ChełmŜy 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 
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Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XIV/99/08 

w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 10 

               Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia wartości jednego 

punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  pracowników  

zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Turystyki w Chełm Ŝy 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XIV/100/08 

w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 11 

               Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie ustalenia sposobu sprawienia 

pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym 
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką 

polegającą na : 

-  § 2 ust. 3 wykreślenie słowa „Ŝyczeniem” i zastąpienie słowem „wyznaniem”, 

- § 3 ust. 1 wykreślenie słowa „lokalnemu”.     

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XIV/101/08 

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków 

osobom do tego uprawnionym 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 12 

               Interpelacje  

 

Radni interpelacji nie zgłosili. 

 

Ad. pkt 13  

               Odpowiedzi na interpelacje 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 14 

               Wnioski i zapytania 
 
Radny Franciszek Kuczka 

Corocznie zgłaszam wniosek dotyczący  zwiększenia ilości patroli w rejonie Bulwaru 1000-

lecia. Teraz równieŜ proszę, Ŝeby od wiosny te patrole były częstsze. Mieszkańcy zwracają 

uwagę na wzrost niewłaściwych  zachowań w tym rejonie. 
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Ad. pkt 15  

                 Odpowiedzi na wnioski i zapytania 
 
Pan Jerzy Czerwiński 

Co roku Pan o to prosi, a my co roku tak robimy. Słusznie Pan zwrócił na to uwagę, bo na 

wiosnę najwięcej jest stamtąd sygnałów o potrzebie takich patroli. Oczywiście zwiększymy 

ilość patroli StraŜy  Miejskiej w tym rejonie, porozmawiam o tym równieŜ z Policją. 

 

Ad. pkt 16 

                Oświadczenia 

Radni nie złoŜyli oświadczeń. 

 
Ad. pkt 17  

               Komunikaty 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Chciałbym poinformować wszystkich radnych, Ŝe w dniu 10 marca o godz. 13,00, na sali 

mieszczańskiej odbędzie się posiedzenie komisji spraw społecznych.  Głównym tematem 

posiedzenia będzie spotkanie z przedstawicielami Zarządu Klubu Sportowego „Legia”, w 

kontekście pisma skierowanego do Rady Miejskiej. Myślę, Ŝe w tym spotkaniu powinni 

uczestniczyć nie tylko członkowie komisji spraw społecznych, ale i pozostali radni.  

Pan Jerzy Czerwiński   

Chciałbym poinformować, Ŝe w marcu być moŜe odbędzie się jeszcze jedna sesja. Dzisiejsza 

ma charakter roboczy. W chwili obecnej zajmujemy się nowym tematem, dotyczącym 

nowych obiektów sportowych.  Jest taki program ministerstwa sportu, z udziałem 

beneficjenta, którym moŜe być gmina. JeŜeli uda nam się zakwalifikować do tego programu, 

to będzie potrzebna zgoda rady. Wówczas przybliŜę Państwu o co tu chodzi, o jakie dokładnie 

obiekty. Teraz tylko powiem krótko, Ŝe chodzi o obiekt sportowy ze sztuczną nawierzchnią, z 

kortem tenisowym itd. Ten program nazywa się „Orlik 2012”.  

Odnośnie posiedzenia komisji spraw społecznych, to spróbujemy na tę komisję przygotować 

materiał związany z podziałem środków na sport. Kluby potrzebują środki na wiosnę.  

Konkurs jest rozstrzygnięty. To więc tylko kwestia ustalenia podziału przez radnych. 

Wymagana jest opinia komisji planowania, budŜetu i finansów.  Korzystamy jeszcze 
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dodatkowo z pomocy komisji spraw społecznych, jako komisji branŜowej. JeŜeli byłoby 

quorum komisji planowania... to załatwimy  równieŜ i ten temat na tym posiedzeniu.     

 

Ad. pkt 18 

                Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XIV sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

 

------------------------------------------------------------ 
 
 
Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                          Janusz Kalinowski      

                                       

       Sekretarz obrad:  

                Jarosław Malczyński 

 
 
 


