
P R O T O K Ó Ł  NR  XV/08 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XV sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 21 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 

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 zabezpieczenia środków finansowych w 2008 

roku na inwestycje realizowaną w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012” . 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania  

czystości i porządku na terenie Miasta ChełmŜy. 

5.  Interpelacje. 

6.  Odpowiedzi na interpelacje. 

7.  Wnioski i zapytania. 

8.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

9.  Oświadczenia. 

10. Komunikaty.      

11. Zamknięcie sesji. 
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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 wybrana została radna Małgorzata 

Polikowska. 

c/  Zaproponowany porządek sesji przyjęto jednogłośnie.    

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

 
 
Ad. pkt 2 

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 5 „Zatwierdzenie istotnych warunków postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, dotyczącego budowy Szaletu Miejskiego w ChełmŜy.”  

Proszę o rozszerzenie tego punktu, z perspektywą realizacji tejŜe inwestycji.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Zakładam, Ŝe zgłoszenie ofert nastąpi do końca marca b.r. Potem mamy 2 tygodnie na 

rozstrzygnięcie i wraz z wiosną nastąpi wejście  na budowę.  

 

Ad. pkt 3 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 

2008 roku na inwestycje realizowaną w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012”  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XV/102/08 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w 2008 roku na inwestycje 

realizowaną w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012” 
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Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 4 

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 

utrzymania  czystości i porządku na terenie Miasta ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

JeŜeli teren przylega bezpośrednio do drogi to jak to naleŜy rozumieć ? JeŜeli jest teren, na 

którym jest bałagan i jest on oddzielony posesją od drogi, to na tym terenie miasto nie moŜe 

wymusić porządku przez tą uchwałę ?  

Pan Jerzy Czerwiński  

Nie moŜemy. Zastanawiamy się nad innym tematem. Bardzo często w pasach chodnikowych 

jest pas zielony. Nie wiem czy jest on zaliczany do pasa drogi. I za tym jest  ogrodzenie i 

nieruchomość, na której moglibyśmy podjąć działania. Nie wiem czy moŜna. Są to niuanse 

prawne. Podobna sytuacja jest ze sprzątaniem chodników. JeŜeli chodnik przylega do 

ogrodzenia, to nie ma wątpliwości. Za chodnik odpowiada właściciel nieruchomości. JeŜeli 

przy ogrodzeniu jest pas zielony, to chodnik naleŜy do zarządcy drogi. Będziemy 

interweniować we wszystkich kamienicach, które w sposób ewidentny i nie budzący 

wątpliwości, sąsiadują bezpośrednio z chodnikiem. Niestety nie będziemy mogli nic 

powiedzieć Panu Kowalskiemu, jeŜeli jego budynek  stoi gdzieś na środku nieruchomości i 

wiszą na nim, np. sople lodu. W przypadku tego budynku zagroŜenie jest tylko dla tego 

właściciela. Wszędzie tam gdzie będzie zachwiana estetyka, to i tak będziemy interweniować. 

Tutaj Pana wątpliwość jest słuszna.  

Radny Franciszek Kuczka 

Zadałem to pytanie ze względu na problemy z utrzymaniem porządku przy jednej posesji na 

ul. Sikorskiego. Zawsze były tam problemy.  Teraz nie będziemy mogli praktycznie nic 

zrobić. 

Pan Jerzy Czerwiński  

JeŜeli myślimy o tej samej posesji, to wątpliwość w sensie uchwały jest słuszna. Mam 

nadzieję, Ŝe jednak problem zniknie z dwóch powodów. Tam juŜ jest trzeci właściciel, 

gdybyśmy liczyli od tego, z którym mamy problemy. Ponadto ruszyła budowa „Netto”. Mam 

nadzieję, Ŝe cały ten teren zostanie uporządkowany.  
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Dodam jeszcze, Ŝe teren o którym mówił radny  Kuczka, graniczył ze spółdzielnią. I to było 

klasyczne nie przyleganie do drogi.  

   

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XV/103/08 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania  czystości i porządku 

na terenie Miasta ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 5.   

           Interpelacje 

Radni interpelacji nie zgłosili. 

 

Ad. pkt 6  

           Odpowiedzi na interpelacje 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 7 

          Wnioski i zapytania 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Proszę, Ŝeby rozwiązać chociaŜ częściowo problem psich odchodów. Wiem, Ŝe to jest trudne i 

wielokrotnie na ten temat juŜ rozmawialiśmy. Trzeba walczyć z tym problemem. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Chciałbym, Ŝeby zwrócono się do firmy, która wykonywała przebudowę ulicy Toruńskiej. 

PrzełoŜono równieŜ chodnik wraz z krawęŜnikami, znajdujący się po lewej stronie jadąc do 

Torunia. Po krawęŜnikach zostały potęŜne dziury na całej długości. NaleŜy to uporządkować.  
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Ad. pkt 8 

          Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Problem, o którym mówi  radny Kuczka występuje nie tylko u nas. Jeden z radnych podjął 

ciekawą inicjatywę  w tym temacie i myślę, Ŝe niebawem ją zgłosi.  Przygotowujemy się do 

tego. Będzie to kolejna akcja edukacyjna. Rozmawiamy z ZGK, Ŝeby usuwano odchody w 

sposób bardziej intensywny. Nie ma Ŝadnej wątpliwości, Ŝe jeŜeli właściciele psów nie będą 

usuwać odchodów sami, albo nie będą psów wyprowadzać w określone rejony miasta, to 

problem nie zniknie. Znam takie przypadki, kiedy poprosiliśmy ZGK o wyczyszczenie ulicy, 

bo na przykład za chwilę ruszy maraton. Zrobili to. Między sprzątaniem a maratonem była 

przerwa pół godziny. Po tym okresie czasu, kiedy szedłem osobiście tą ulicą to była tragedia. 

Ja wiem, Ŝe to Ŝadna pociecha ale ten problem istnieje wszędzie, nie tylko u nas. Natomiast 

akcja, o której wspomniałem na początku, będzie próbą kolejnej akcji mającej na celu 

poproszenie właścicieli psów o odpowiedzialność. Nie chciałbym nikogo dotknąć ale wydaje 

mi się, Ŝe jeŜeli ktoś ma psa w mieście,a nie ma swojej działki, to bierze udział w tym 

procederze chyba, Ŝe rzeczywiście sprząta po psie. Tak to wygląda. Mówimy o chodnikach a 

po zimie pojawia się problem trawników. W momencie kiedy śnieg stopnieje trawniki są w 

strasznym stanie.  

2/ Zwrócimy się do zarządcy drogi z Pana wnioskiem. 

 

Ad. pkt 9 

          Oświadczenia 

 Radni nie złoŜyli oświadczeń. 

 

Ad. pkt 10 

            Komunikaty  

 

Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady Miejskiej złoŜyli z okazji Świąt Wielkanocnych 

Ŝyczenia  mieszkańcom miasta oraz radnym.  

 

Ad. pkt 11     

             Zamknięcie sesji 
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Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XV sesji Rady Miejskiej 

ChełmŜy. 

 

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

Aldona Lipińska                                          Janusz Kalinowski      

                                       

       Sekretarz obrad:  

                Małgorzata Polikowska 

 


