
 
P R O T O K Ó Ł  NR  XVII/08 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XVII sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 25 kwietnia  2008 roku  

w godzinach od 12,00 do 12,45. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej  

biura Rady Miejskiej ChełmŜy. 

_______________________________________________________________ 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta ChełmŜy 

Pani Krystyna Lulka          - Skarbnik Miasta 

  

Proponowany porządek sesji : 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu miasta na 2008 rok – druk 

sesyjny nr 110. 

3.  Interpelacje. 

4.  Odpowiedzi na interpelacje. 

5.  Wnioski i zapytania. 

6.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

7.  Oświadczenia. 

8. Komunikaty.      

9. 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 11 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 10, wstrz. 1 wybrana została radna Małgorzata 

Polikowska. 
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c/  Zaproponowany porządek sesji przyjęto jednogłośnie.    

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

 

Ad. pkt 2. 

                Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budŜetu miasta na 2008 rok. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Poinformował, iŜ radny Franciszek Kuczka przesłał szereg zapytań i prosi by na nie 

odpowiedzieć na sesji. Zapytanie pierwsze dotyczy dokumentacji. Dokumentacja jest typowa, 

dostępna na stronach internetowych ale w formacie pdf, więc jest tylko do wglądu. My 

wystąpimy do ministerstwa i dostaniemy takie pliki, na których projektant będzie mógł 

pracować i to zmodernizować. Kolejne pytanie, to czy w ramach tego programu istnieją 

wykonawcy wyspecjalizowani w budowie kompleksu boisk. Nie wiem czy są takie firmy, 

niedawno to robili Czesi – firma polska wygrała przetarg, natomiast podwykonawcą byli 

Czesi. Tworzywa, które będą potrzebne produkuje się w Polsce i nie powinno byc problemu z 

dostępnością. Kolejne pytanie dotyczy środków finansowych i ewentualnych przekroczeń. Ja 

teraz nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy przekroczymy ten 1 mln zł 

będziemy wiedzieć po przetargu. Mamy kontakt z panią z Włocławka, która będzie nam 

adaptowała tę dokumentację i ona mówiła, Ŝe zna kilka firm, które zajmują się takimi 

budowami. Po badaniach geologicznych podejmiemy decyzję gdzie Orlik będzie. Jednej 

rzeczy, której się obawiam, to kosztów. Widząc co się dzieje to chciałbym, Ŝeby chociaŜ ten 

1200 tys, zł wystarczyło na tą inwestycję. JednakŜe chciałbym, abyśmy skoro się do tego 

zabierzemy, by było to dokończone.  

Na bieŜąco o wszystkich sprawach dotyczących Orlika będę Państwa informował na 

posiedzeniach komisji. 

Radny Sławomir Nowacki 

W kwestii planowanej budowy szaletu, moŜe byśmy na razie odłoŜyli jeszcze w czasie ten 

temat. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

UwaŜam, Ŝe nie ma na co czekać. 

Radna Irena Szubrych 

Ta inwestycja jest juŜ zbyt długo odkładana.  
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Radny Sławomir Nowacki 

Proponuję iść i zobaczyć kiedy juŜ ten szalet będzie funkcjonował ile tam osób dziennie 

będzie z niego korzystało. Gwarantuję, Ŝe nie będzie więcej niŜ 30 osób dziennie.  

Radny Janusz Kalinowski 

Ja uwaŜam, Ŝe nie będzie tak źle jeŜeli to posadowienie budynku będzie w tym miejscu, gdzie 

jest planowane. Myślę, Ŝe mieszkańcy będą z tego szaletu korzystać. Jak moŜna wymagać od 

kogoś przestrzegania przepisów sanitarnych, skoro nie ma do tego stworzonych warunków. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Tym bardziej, Ŝe coraz więcej turystów przyjeŜdŜa do naszego miasta i naprawdę spotykam 

się z takimi opiniami, Ŝe to powinno być.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Ja moŜe dopowiem jeszcze skąd te pieniądze chcemy wziąć. W tej chwili zakładamy wzrost 

odpisu na podatku dochodowym, wzrost podatku od nieruchomości a takŜe wzrost CIT-u. 

MoŜe być tak, Ŝe to się nie zbilansuje ale to juz jest kwestia przesunięć budŜetowych. Mamy 

jeszcze rezerwę, więc nie jest to tak, Ŝe to są tylko wirtualne pieniądze.  

Chciałbym w tym momencie powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nie chcieliśmy tego 

wprowadzać na szybko na tej sesji, ale chcielibyśmy poszukać jeszcze ok. 100 tys. zł i 

dołoŜyć do chodników. Przy tych cenach, które są nie wystarczyłoby na wiele, a tak chcemy, 

Ŝeby było to widać. To są niezwykle waŜne zadania. Zakres prac i lokalizacje oczywiście 

będziemy ustalać wspólnie na komisjach.  

Radny Janusz Mikołajczyk 

Czy firma, która wykonywała odwierty w proponowanych miejscach pod Orlika określiła 

kiedy przekaŜe wyniki tych ekspertyz ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ta dokumentacja ma spłynąć dziś.  

Radny Janusz Mikołajczyk 

Pytam dlatego, Ŝe mieszkańcy są tym bardzo zainteresowani i oczywiście wiedza radnego 

musi być na tyle wystarczająca, Ŝeby na te pytania odpowiedzieć. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych  na sesji 11 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iŜ została podjęta 

UCHWAŁA NR XVI/105/08 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 3. 

                 Interpelacje. 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Chcę przedstawić sprawę zagroŜenia bezpieczeństwa dla uczniów Gimnazjum Nr 1 oraz 

szczególnie dla młodszych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2. ZagroŜenie to nie wynika 

tylko z braku ogrodzenia miedzy tymi boiskami szkół ale teŜ z duŜą dostępnością wejścia na 

boisko do SP 2. W wydzielonym budynku znajduje się toaleta i dorosłe osoby postronne, 

często pod wpływem alkoholu, korzystają z tej toalety. Małe dzieci chcąc skorzystać z toalety 

obawiają się, Ŝe spotka ich tam jakaś nieprzyjemna sytuacja a rodzice tych dzieci, co 

słyszałam od jednego z rodziców, boją się Ŝeby nie doszło do przypadku dewiacji seksualnej 

na którymś z uczniów. Kolejny dyskomfort dla uczniów korzystających z tego boiska to 

osoby, które korzystają z siłowni znajdującej się w hali sportowej. Usłyszałam taką uwagę, Ŝe 

są to często osoby, które swoim wyglądem i zachowaniem wzbudzają wśród uczniów strach i 

obawę. Często uczniowie muszą ustępować tym osobom miejsca, bo korzystają z siłowni w 

godzinach kiedy odbywają się teŜ zajęcia szkolne. Kolejny problem to sklepik i 

przyjeŜdŜające pojazdy samochodowe. Codziennie przyjeŜdŜa samochód, wjeŜdŜa na teren 

boiska dowoŜąc towar do sklepiku, który znajduje się przy budynku hali sportowej. 

WjeŜdŜają teŜ pod halę sportową osoby korzystające z hali w ramach róŜnych zawodów tam 

odbywających się. Poza tym, z tego co mówią nauczyciele, łatwa dostępność wejścia na 

boisko jest takŜe do gimnazjum. Nauczyciele wyrazili się wprost, Ŝe wchodzą tam dilerzy. Te 

problemy, o których mówiłam wcześniej są łatwe do sprawdzenia, natomiast jeśli chodzi o 

dilerów to nie wiem, przekazuję po prostu to, co mi powiedzieli nauczyciele. Porównując 

komfort korzystania z boiska przez uczniów SP 3, widać właśnie wielki dyskomfort jaki mają 

uczniowie SP 2. Do SP 3 moŜna wejść tylko przez główne wejście, jest tam woźna, natomiast 

pozostałe furtki znajdujące się na tym boisku są pozamykane i nauczyciele w-fu korzystający 

z hali sportowej mają klucz i przechodzą z uczniami na halę otwierają je i zamykają. TakŜe na 

boisko do SP 3 nie ma prawa nikt obcy, bez kontroli wejść. Tak niestety nie jest w SP 2. 
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UwaŜam za pilne załatwienie tej sprawy. Myślę, Ŝe naleŜy tu dokonać pewnych rozwiązań 

organizacyjnych, być moŜe i technicznych, aby wydzielić boisko w SP 2 tylko i wyłącznie dla 

uczniów.  

 

Ad. pkt 4. 

                    Odpowiedzi na interpelacje. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

My te problemy znamy i dyrektorzy tez o tym wiedzą, nie słyszałem jedynie o problemie 

ubikacji, jednakŜe jest to logiczne i takie niebezpieczeństwo istnieje. PołoŜenie hali 

powoduje, Ŝe jest to problem, Ŝeby wygrodzić to boisko. Odnośnie wjeŜdŜających 

samochodów, to dyrektor szkoły jest od tego, Ŝeby samochody wjeŜdŜały tylko wtedy gdy nie 

ma w tym czasie przerwy. Natomiast na imprezy samochody nie wjeŜdŜają kiedy są zajęcia 

szkolne, poniewaŜ te imprezy są w większości przypadków w soboty lub w niedziele. Jeśli 

chodzi o sklepik, to dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za to, Ŝeby towar był tak dowoŜony, 

by nie stanowiło to zagroŜenia dla uczniów. Natomiast jednej rzeczy tez nie mogę zrozumieć. 

Kiedyś właśnie z powodu płotów i przepływu między szkołami (nie mówię tu juŜ o osobach 

trzecich wchodzących  na teren obiektów szkolnych) była sprawa zróŜnicowania przerw. 

Przez jakiś czas tak było, teraz te przerwy znów się pokrywają. Ubikacja w SP 2 to jest relikt, 

trzeba ja przenieść do budynku szkoły ale to są pieniądze. Ja uwaŜam, Ŝe część tych spraw to 

są sprawy organizacyjne i od tego są dyrektorzy szkół. Nauczyciel, który sygnalizuje 

obecność na boisku dilerów, to jest inne pytanie. Czy dzwonił na policję, czy powiedział o 

tym dyrektorowi. Działamy w ramach „Bezpiecznej ChełmŜy”, spotykamy się na tylu forach i 

zawsze się mówi o tym nie do końca. Tutaj więc bym był ostroŜny. Natomiast cała reszta jest 

do zrobienia. Jeśli chodzi o te ubikacje, to nigdy nie patrzyłem na tą sprawę przez pryzmat 

takiego niebezpieczeństwa ale jest to dla mnie bardzo logiczne. Tu trzeba po prostu 

zaplanować środki i zrobić ubikację wewnątrz. My ostatnio nie rozmawialiśmy na ten temat z 

dyrektorką ale te szkoły są na tyle luźne, Ŝe pewnie by się znalazło miejsce w budynku szkoły 

na te ubikacje. Te, które istnieją to jest rzeczywiście relikt przeszłości i tu nie ma dyskusji, Ŝe 

naleŜy to zmienić. Jeśli chodzi o ogrodzenie, to ta komunikacja przez gimnazjum musi zostać, 

bo przecieŜ nie odetniemy hali. Jest to niewątpliwie problem. Natomiast wjeŜdŜające 

samochody to kwestia dyrektora. 

Radny Janusz Kalinowski 

Tu się pojawia pytanie czy brama wjazdowa do szkoły musi być otwarta ? 
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Radny Marek Wierzbowski 

Brama powinna być zamknięta od godz. 700 do 1500, później byłaby otwierana, Ŝeby 

udostępnić moŜliwość korzystania z hali.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Przechodziłam wczoraj obok szkoły o godz. 830 i brama była otwarta.     

Radny Janusz Mikołajczyk 

W SP 2 rzeczywiście był taki przypadek, Ŝe człowiek pod wpływem alkoholu leŜał w tej 

szkolnej toalecie. TakŜe rzeczywiście trzeba jakoś temu problemowi zaradzić.  

Radny Marek Wierzbowski 

Czy Pani Dyrektor SP 2 składając plany do budŜetu kiedykolwiek podnosiła sprawę tych 

toalet ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tak, wskazywała na taką potrzebę. Ubikacje w gimnazjum były zrobione przy okazji hali, to 

był prezent od firmy, która budowała halę. Wtedy kosztowały 110 tys. zł. Natomiast nie wiem 

czy dzisiaj będzie to taki rząd wielkości, to teŜ zaleŜy od tego jakie pomieszczenia będą 

adaptowane.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Zastanawiam się czy nauczyciele pracujący w SP 2 wjeŜdŜają samochodami na teren boiska ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Na pewno nie.  

 

Ad. pkt 5. 

                  Wnioski i zapytania. 

 

Radny Arkadiusz Szwugier 

Mamy w mieście piękny zabytek jakim jest Konkatedra pw. Św. Trójcy. Wiele osób, takŜe 

przyjezdnych chciałoby ją zwiedzić ale w ciągu dnia jest zamknięta. Chciałbym zapytać czy 

istnieje teŜ moŜliwość wejścia  na wieŜę. 

Radny Sławomir Nowacki 

Chciałbym prosić, Ŝeby Dyrektor OSiT-u przedstawił stan przygotowania boisk do piłki 

siatkowej plaŜowej.  
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Ad. pkt 6. 

                 Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Mamy taka cichą umowę z księdzem, Ŝe my dajemy osobę, która oprowadzi grupę po 

katedrze a ksiądz otwiera drzwi i umoŜliwia wejście. To jednak odnosi się do grup 

zorganizowanych, nie wiem jak by to wyglądało, gdyby były 3 czy 4 osoby. Natomiast jeśli 

chodzi o wejście na wieŜę, to nie jest to moŜliwe ze względów bezpieczeństwa. 

 

Ad. pkt 7. 

                 Oświadczenia. 

 

Radni nie złoŜyli oświadczeń. 

 

Ad. pkt 8. 

                 Komunikaty. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Mam taki bardzo krótki temat. Pod koniec ubiegłego roku Wójt Gminy ChełmŜa wystąpił do 

nas z propozycją partycypacji w kosztach budowy tzw. zielonej szkoły w Zalesiu. Byłaby to 

kwota 300 tys. zł. Szkoła częściowo powstałaby ze środków unijnych. Ofertę taką wójt złoŜył 

równieŜ Miastu Toruń i Powiatowi Toruńskiemu. Jedno spotkanie na ten temat się odbyło. 

Było wiele pytań, niejasności, niepewności. Starostwo podchodzi do sprawy dosyć chłodno. 

Był pan z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, on nie był w ogóle umocowany do 

jakichkolwiek decyzji, zadał tylko parę pytań. Ja się wypowiedziałem, reprezentując nas, Ŝe 

tu są dwie kwestie finansowe – pierwsza to sprawa udziału w budowie, a druga to utrzymanie 

tej szkoły. Tak naprawdę byłby to obiekt, który powstałby nie na naszym terenie i siłą rzeczy 

nie byłby nasz, a korzyści byśmy mieli z tego takie, Ŝe nasza młodzieŜ by mogła z tego 

korzystać. Nasza młodzieŜ jeździ do Górzna, do Kamionek – to są te ścieŜki edukacyjne, 

takŜe na Barbarkę. Gdyby policzyć tak na szybko te koszty to taniej by było dofinansowywać 

dzieciom te wyjazdy niŜ utrzymywać taki obiekt. Nie udzieliłem odpowiedzi od razu. 

Starostwo po cichu myślało dokładnie tak jak ja. Powiem prawdę, moje stanowisko jest na 

nie. Nie wiem jaka jest decyzja Torunia. To wszystko ładnie wygląda, ale to wymaga 
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utrzymania. Na tym spotkaniu wójt unikał tematu eksploatacji a to jest bardzo waŜne. Powiem 

tak, Ŝe do inwestycji, które nie dzieją się u nas trzeba podchodzić bardzo ostroŜnie.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Teraz te wyjazdy są bardziej urozmaicone, moŜna wybierać róŜne miejscowości a tak dzieci 

by jeździły cały czas w to samo miejsce. Poza tym częstotliwość takich wyjazdów w roku 

szkolnym jest niewielka a utrzymywać ten obiekt trzeba by było przez cały rok. Takie 

wyjazdy organizuje się przewaŜnie pod koniec września, Ŝeby zintegrować klasę i 

ewentualnie potem jeszcze pod koniec roku szkolnego.  

 

Radni poparli stanowisko Burmistrza Miasta. 

 

Ad. pkt 9.      

               Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XVII sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

 
 
 
Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Małgorzata Karpińska                                         Janusz Kalinowski                                           

        

       Sekretarz obrad:  

             Małgorzata Polikowska 

 

 

    

      


