
 
P R O T O K Ó Ł  NR  XVIII/08 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XVIII sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 29 maja 2008 roku  

w godzinach od 12,00 do 14,30. Sesja odbyła się w sali konferencyjno-widowiskowej 

ChełmŜyńskiego Ośrodka Kultury w Chełm Ŝy. 

_______________________________________________________________ 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta ChełmŜy 

Pan Marek Kuffel              - Zastępca Burmistrza 

Pani Krystyna Lulka          - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński      - Sekretarz Miasta 

Pan Leszek Kędzior         - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu 

Pan Wojciech Zacharski     - Komendant Komisariatu Policji w ChełmŜy 

  

Ponadto w sesji udział wzięli: radca prawny Urzędu Miasta, 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. Spotkanie z Komendantem Miejskim Policji w Toruniu dotyczące stanu bezpieczeństwa 

miasta w przededniu rozpoczęcia sezonu turystycznego. 

3.  Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 

rok  -druk sesyjny nr 114. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w WFOŚiGW w Toruniu 

– druk sesyjny nr 112. 
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6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego instytucji 

kultury  - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w ChełmŜy za 2007 rok – druk 

sesyjny nr 108. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku OSiT  w ChełmŜy 

– druk sesyjny nr 109. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie m. ChełmŜy – druk sesyjny nr 111. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dot. lokalizacji ośrodków gier – 

druk sesyjny nr 113. 

10.  Interpelacje. 

11.  Odpowiedzi na interpelacje. 

12.  Wnioski i zapytania. 

13.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

14.  Oświadczenia. 

15. Komunikaty.      

16. 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, 

obecni byli wszyscy radni. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 14 wstrz. 1 wybrana została radna Małgorzata 

Polikowska. 

c/  Zaproponowany porządek sesji przyjęto jednogłośnie.    

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

 
Ad. pkt 2. 

                Spotkanie z Komendantem Miejskim Policji w Toruniu dotycz ące stanu 

bezpieczeństwa miasta w przededniu rozpoczęcia sezonu turystycznego. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący na wstępie dzisiejszej sesji przywitał naszego gościa 

pana Komendanta Kędziora. Chciałem powiedzieć, Ŝe na Państwa sugestie pozwoliliśmy 

sobie z Panem Przewodniczącym zaprosić Pana Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu 
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Janusza Brodzińskiego. Ze względu na bardzo waŜne czynności słuŜbowe, które 

wyeliminowały moŜliwość obecności, Pan Komendant w porozumieniu oddelegował do nas 

Pana Komendanta Kędziora oraz zwrócił uwagę, Ŝe jeŜeli będą konieczne uzupełnienia 

pewnych odpowiedzi, czy w ogóle tematu, oczywiście nie umniejszając kompetencji Pana 

Zastępcy Komendanta, ale kaŜdy z nas wie jak to faktycznie w Ŝyciu jest, to Pan Komendant 

Janusz Brodziński na następną naszą sesję przybędzie osobiście i temat zostanie otwarty i 

będziemy go kontynuowali. Oczywiście obecny jest równieŜ Pan Wojciech Zacharski, 

którego nie muszę przedstawiać, Komendant naszego komisariatu. Trudno mi mówić o 

konwencji tego spotkania, natomiast z doświadczenia wiem, Ŝe na tego typu spotkaniach, 

równieŜ z Komendantem Policji, dawaliśmy Panu Komendantowi czas na pewną relację, 

wprowadzenie w temat, potem była konwencja pytań. Była to taka formuła sprawdzona. 

Jeszcze raz bardzo serdecznie witam i bardzo dziękuję za przybycie.  

Radny Janusz Kalinowski 

Na pewno będą pytania do Pana Komendanta ale najpierw prosiłbym o przybliŜenie stanu 

bezpieczeństwa miasta w przededniu rozpoczęcia sezonu turystycznego. Nie chodzi tu o 

bardzo szczegółowe informacje lecz przedstawienie ogólnego tematu tytułem wprowadzenia. 

Pan Leszek Kędzior 

Serdecznie witam Państwa. Tak jak powiedział Pan Burmistrz, Komendant przeprasza, Ŝe 

osobiście nie mógł przybyć na to spotkanie, oddelegował mnie. Nie chciałbym Państwa 

zanudzać statystyką. JeŜeli chcecie Państwo wysłuchać statystyki na temat stanu 

bezpieczeństwa miasta, to ewentualnie Pan Komendant Komisariatu moŜe Państwu to 

przedstawić. Powiem tylko tyle, my jako kierownictwo Komendy Miejskiej z osiągnięć 

Komisariatu w ChełmŜy jesteśmy zadowoleni. Generalnie Komisariat w ChełmŜy po raz 

kolejny postawił na zbicie dynamiki przestępczości, czyli potocznie chodzi o to, Ŝeby tych 

zdarzeń przestępczych było mniej. Muszę powiedzieć z satysfakcją, Ŝe aktualnie dynamika 

przestępczości wynosi 80 %, w stosunku do roku ubiegłego. Jest to juŜ kolejny rok, gdzie 

ilość tych przestępstw jest zdecydowanie mniejsza. Przez te 4 miesiące jest o ¼ niŜsza niŜ w 

ubiegłym roku. Jeśli chodzi o sezon turystyczny, to wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, Ŝe 

jest to cięŜki sezon nie tylko dla Komendy Miejskiej w Toruniu ale teŜ dla Komisariatu w 

ChełmŜy, zwłaszcza, Ŝe macie piękne, duŜe jezioro i ilość róŜnych zdarzeń z tym związanych 

kaŜdego roku spędza sen z naszych oczu. Prawda jest taka, Ŝe młodzieŜ szkolna ma wakacje, 

jest naraŜona na róŜne niebezpieczeństwa, trwa migracja tej młodzieŜy między 

poszczególnymi rejonami. Z drugiej strony my jako komenda nie jesteśmy w stanie 

zabezpieczyć wszystkich moŜliwych akwenów wodnych i wszystkich innych miejsc, gdzie 
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ewentualnie ta młodzieŜ moŜe się znaleźć. Niemniej w miarę swoich moŜliwości staramy się, 

Ŝeby było to w miarę dobrze zabezpieczone. Szczerze mówiąc przed samym sezonem 

objechaliśmy wszystkie jeziora, wszystkie placówki, gdzie będzie zorganizowany jakiś 

wypoczynek. Na 3 czerwca br. mamy zaplanowany kolejny objazd tych wszystkich miejsc i 

generalnie wtedy będą juŜ zapadały konkretne decyzje czy dane placówki będą dopuszczone 

do uŜytkowania. Zresztą jeździmy nie tylko jako policja ale teŜ z innymi podmiotami, z 

którymi nawiązaliśmy współpracę, które są w stanie w zabezpieczeniu tego sezonu letniego 

nam pomóc. Myślę, Ŝe najprościej by było jeŜeli Państwa coś konkretnie interesuje zadawać 

pytania , a ja postaram się w miarę swoich moŜliwości Państwu na nie odpowiedzieć.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym zacząć od tego, Ŝe termin tego spotkania i sugestia Państwa o spotkaniu z Panem 

Komendantem Miejskim Policji tak naprawdę wywołany jest tym, o czym mówił Pan 

Komendant czyli sezonem letnim. W tym czasie siłą rzeczy jest wzrost zapotrzebowania na 

bezpieczeństwo – po pierwsze dzień jest dłuŜszy, po drugie jest ciepło, więc nierzadko 

poruszamy się nocą, po trzecie korzystamy z akwenu, po czwarte zapuszczamy się w tereny, 

których byśmy nie odwiedzili w porze jesienno-zimowej. To jest jedna kwestia ale ja 

chciałem powiedzieć, Ŝe my prowadzimy stałą współpracę z Komisariatem Policji w ChełmŜy 

a przez to z Komendą Miejską w Toruniu poprzez StraŜ Miejską. Ja przyznam się, Ŝe tak 

naprawdę to te wspólne patrole, które się odbywają mają swoją bardzo dobrą stronę ale mają 

teŜ pewne negatywne zjawisko i dlatego tu pewna sugestia pod adresem Pana Komendanta. Ja 

mam sporą wiedzę jak wygląda sytuacja w naszym komisariacie, mam pewną wiedzę o 

pewnych sprawach, oczywiście są teŜ takie sprawy, o których nigdy nie będę wiedział i tak 

być powinno, ale mam wiedzę o pewnych problemach. Ta negatywna strona tych patroli jest 

taka, Ŝe często odciągamy słuŜby miejskie bardziej od tego porządku, ładu publicznego, na 

który się nastawiamy na rzecz bezpieczeństwa. To jesteśmy w stanie znieść. SłuŜymy 

transportem, bo tutaj doskonale wiemy, Ŝe policja ma braki w całym kraju nie tylko w ramach 

Komendy Miejskiej w Toruniu. To nie jest uwaga pod adresem Komendanta , bo inaczej być 

nie moŜe. JednakŜe olbrzymim niepokojem napawa mnie następująca kwestia. My mamy 

obsługę kadrową w straŜy w sumie pięcioosobową. Wiele razy były sugestie, Ŝeby ją 

zwiększyć, ale tak jak wszędzie jest to związane z finansami. JednakŜe praktycznie zawsze ta 

obsługa jest pełna, czyli pięć etatów – pięciu straŜników. Natomiast mam sygnały od 

Komendanta Miejskiego Policji, Ŝe w Komisariacie w ChełmŜy, co mnie jeszcze bardziej 

niepokoi przed tym sezonem letnim, problemy obsady kadrowej są duŜe. Ja się boję to 

powiedzieć, bo generalnie mam respekt przed policją, ale wiem, Ŝe jest to jeszcze do tego 
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naród trochę chorowity i to L4 teŜ się zdarza. Oczywiście z tym trudno walczyć, bo nikt za 

chorobę nie odpowiada, ale to teŜ pogłębia sytuację, kiedy tych patroli jest mniej. ChełmŜa 

nie jest specyficznym miastem, ale jeŜeli chodzi o sprawę bezpieczeństwa, to niewątpliwie 

mieliśmy róŜne fazy. Mieliśmy fazy duŜej przestępczości, duŜego zagroŜenia, nawet takich 

sugestii o charakterze, nie chciałbym uŜyć tutaj wyraŜenia przestępczość zorganizowana, ale 

na pewno były to jakieś grupy przestępcze. Właściwie wiele czynników, w tym równieŜ 

działania Policji, niezaprzeczalnie pozwoliły na to, Ŝe ta sprawa ma dziś całkiem inny 

wymiar, absolutnie nie jest tak ostra jak była kiedyś. To są tematy rozwiązane i to jest 

niewątpliwie ukłon w stronę Policji. Pewnie teŜ tu jest trochę historii, trochę emigracji, bo to 

się tak nakłada. Obawiam się, Ŝe kiedy ta sytuacja kadrowa będzie trwała tak dłuŜej jak to w 

tej chwili wygląda, to dojdziemy do momentu, Ŝe zabraknie nam policjantów. Muszę Państwu 

powiedzieć, o czym radni wiedzą, Ŝe ten komisariat obsługuje trzy gminy: Gminę Łubianka, 

Gminę ChełmŜa i Miasto ChełmŜa. Trudno mi powiedzieć, ale jest to ok. 30 tys. 

mieszkańców, tutaj Pan Komendant podpowiada, Ŝe dokładnie 31.800. Natomiast sama 

Gmina ChełmŜa jest takim terenem, Ŝe aby przejechać z jednego końca na drugi, to nie wiem 

czy nie będzie 30 km. To wszystko powoduje, Ŝe my oczekujemy relatywnie duŜej i sprawnej 

obsady. Jak weźmiemy poprawkę na to, Ŝe izbę wytrzeźwień często odwiedzają mieszkańcy z 

naszego terenu, to ja mam wiedzę, Ŝe są sytuacje kiedy jest problem obsadzenia patroli. Gdy 

na to nałoŜę lato, to siłą rzeczy te obawy są większe i stąd m.in. pytanie do Pana Komendanta: 

co chcecie zrobić? Ja wiem, Ŝe Policja prowadzi teraz olbrzymią kampanię na rzecz w ogóle 

zatrudnienia ludzi, co znaczy o tym, Ŝe kadry macie dosyć znacząco przerzedzone. Panie 

Komendancie to jest 15 tysięczne miasto, nie jesteśmy terytorialnie jakoś bardzo rozłoŜeni, 

ale jeŜeli weźmiemy pod uwagę jezioro i te wszystkie niebezpieczeństwa, które czyhają, to 

chciałbym wiedzieć co chcecie zrobić. Ja mam róŜne dane, mój komendant straŜy mówi, Ŝe w 

komisariacie brakuje ośmiu policjantów, ostatnio słyszałem, Ŝe dziesięciu. Wiem, Ŝe na to się 

składa wiele rzeczy, nie tylko wakaty. W związku z tym chciałem zapytać co w najbliŜszym 

czasie ? Jest teŜ druga sprawa, rada uchwałą budŜetową podjęła decyzje o wydatkowaniu 

blisko 180 tys. zł na monitoring miejski. To spowodowało, Ŝe w sposób znaczący 

pomogliśmy wam. To Ŝadna tajemnica. Chcielibyśmy, Ŝeby nie nastąpiła alokacja 

przestępczości, bo tego teŜ się obawialiśmy, poniewaŜ całe miasto nie jest objęte 

monitoringiem. Chcielibyśmy, Ŝeby tej policji było więcej w miejscach, gdzie siłą rzeczy 

ukazują się jako bardziej zagroŜone. Właściwie wszystko o co nas Policja prosi, w znaczeniu 

finansowym i materialnym, my staramy się zrealizować i pomóc. Chciałbym, Ŝeby Pan 
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Komendant przekazał teŜ Panu Komendantowi Brodzińskiemu, Ŝe te sprawy kadrowe nas 

bardzo niepokoją.  

Pan Leszek Kędzior 

Dziękuję za pytanie. Postaram się na wszystkie problemy, które Pan Burmistrz poruszył 

odpowiedzieć. Panie Burmistrzu w imieniu swoim i Komendanta bardzo dziękuję za tę pomoc 

ze strony miasta dla komisariatu. Pan i ja wiemy, Ŝe jest to pomoc bardzo potrzebna i 

naprawdę jak do tej pory nigdy nie było Ŝadnych nieporozumień. Jeśli chodzi o etaty to 

powiem tak, Ŝe cięŜki rok to my mamy juŜ za sobą, bo problemy etatowe to naprawdę były w 

zeszłym roku. Ja nie mówię, Ŝe teraz jest dobrze, tylko ten kryzys minął i powoli juŜ z dołka 

wychodzimy. Jeśli chodzi o Komisariat w ChełmŜy to jest 46 etatów, z tego na dzień 

dzisiejszy jest 5 wakatów. Chcę tu tez wyjaśnić skąd się biorą róŜnice w danych. Wszystkie 

instytucje łącznie z naszą Komendą Wojewódzką posługują się stanem etatowym i wakatami. 

My uŜywamy teŜ takiego terminu jak „Ŝywe dusze”, czyli ilość policjantów, która na dany 

dzień jest do pracy. No niestety to fakt, na dzień dzisiejszy Komisariat w ChełmŜy ma 13 

braków, 13 osób nie pracuje. Czy te 46 etatów to wystarczająca ilość, to myślę, Ŝe najlepiej 

gdyby na ten temat wypowiedział się Pan Komendant Komisariatu. Ale wydaje mi się, Ŝe 

gdyby była 100% obsada, jest to naprawdę wystarczająca ilość policjantów. Skąd się bierze 5 

wakatów, a 13 osób nie ma. Pan Burmistrz mówił, Ŝe jesteśmy chorowici. Zgadzam się, ale to 

nie od nas zaleŜy. Muszę powiedzieć, Ŝe o ile dobrze pamiętam to są to 2 osoby na dłuŜszym 

zwolnieniu, które są przed odejściem na emeryturę. Niestety człowiek w naturze ma coś 

takiego, Ŝe jak juz się zbliŜa ten koniec drogi to zdrowie jest nienajlepsze i po lekarzach 

trzeba pochodzić. Jest w przepisach, Ŝe u nas do roku czasu moŜna przebywać na zwolnieniu 

zanim z mocy ustawy moŜemy zwolnić policjanta. Czasem podejmujemy działania, Ŝeby z 

policjantem w róŜny sposób porozumieć się, Ŝeby zwolnił swój etat i go nie blokował. Z tego 

co wiem, to te dwie osoby w najbliŜszym czasie odejdą. Od razu sytuacja się nie poprawi, bo 

w tym momencie wzrośnie nam ilość wakatów do 7. Niemniej proszę Państwa cały czas 

prowadzimy szeroką kampanię w zakresie przyjęć do słuŜby w Policji. W lipcu policjanci 

wracają ze szkół, ale w czym jeszcze jest problem. Tu nie chodzi tylko o to, Ŝeby zatrudnić 

policjanta, bo po zatrudnieniu niestety te osoby idą na 7 miesięczne przeszkolenie. Mimo, Ŝe 

będą zatrudnione ale 7 miesięcy trzeba będzie jeszcze działać bez tych osób. W lipcu część 

policjantów wraca juŜ przeszkolonych, 2 osoby przychodzą do Komisariatu w ChełmŜy. 

Szczerze mówiąc, to niby 2 osoby dajemy a dalej mamy 5 wakatów, bo 2 osoby nam odejdą. 

Co podjęliśmy? Na pewno wiecie Państwo, Ŝe w Zalesiu ma być otwarty sezonowy 

posterunek Policji Wodnej, która obejmie całe Jezioro ChełmŜyńskie. Na stałe będzie tam 
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jedna łódka obsługiwana przez policjanta. Planujemy dodatkowo jeszcze jedną łódkę 

postawić na wodę. To wszystko idzie ze stanu Komendy Miejskiej Policji. Podejrzewam, Ŝe 

jeśli pogoda będzie dopisywać i będzie wiele osób wypoczywać nad wodą, to oprócz tych 

naszych łódek, w ramach porozumień, które zawarliśmy, obsadzimy jeszcze łódki WOPR-u. 

Jeśli chodzi o to co jeszcze robimy, to muszę poinformować, Ŝe systematycznie do ChełmŜy 

przyjeŜdŜają policjanci z tzw. ogniwa operacyjnego, wywiadowcy w samochodach 

operacyjnych i wspomagają Komendanta Komisariatu. Nie są to mundurowi, moŜe być tak, 

Ŝe oni są niewidoczni, ale jeŜeli chodzi o zbicie przestępczości, to nie zawsze mundurowa 

słuŜba jest wystarczająca. Komendant mi teŜ podpowiada o oddziałach prewencji. Wiadomo, 

Ŝe od czasu do czasu one tutaj się pojawiają. Przyznaję, Ŝe więcej są w Toruniu, niemniej w 

miarę moŜliwości kierujemy ich takŜe tutaj. Praktycznie dwa razy w miesiącu organizujemy 

dość wzmoŜone działania w zakresie ruchu drogowego, patrol pojawia się w okolicy, ale i w 

mieście równieŜ. Moglibyśmy dać sporo sił, ale czy to wszystko będzie wystarczające. Na 

pewno nie, zawsze pojawi się ten niedosyt, Ŝe mogłoby być tych policjantów więcej. Tyle 

dajemy, ile jesteśmy w stanie dać na tą chwilę. Mam nadzieję, Ŝe w lipcu kolejna tura 

policjantów, którzy wracają ze szkolenia – teraz przyjęliśmy 12 osób, we wrześniu 

przyjmujemy kolejne osoby, poprawi sytuację. Z tym, Ŝe my w duŜym stopniu jesteśmy teŜ 

uzaleŜnieni od rozdysponowania ludzi przez Komendę Wojewódzką w Bydgoszczy. Aby 

zamknąć ten temat etatowy powiem, Ŝe Komenda Miejska w Toruniu, w tym ChełmŜa, liczy 

624 etaty i na dzień dzisiejszy mamy 30 wakatów. W zeszłym roku dochodzili śmy do prawie 

80 wakatów, dlatego tez powiedziałem na wstępie, Ŝe ten dołek chyba juŜ mamy za sobą. 

Jednak to co juŜ wcześniej mówiłem, czyli te „Ŝywe dusze”, czyli ci policjanci, których nie 

ma w słuŜbie to jest ok. 100 policjantów. Są to policjanci, którzy do września/października 

powinni wrócić z tych szkół. Generalnie przy przyjęciu przez Komendę Wojewódzką 30 

policjantów, praktycznie będziemy mieli stan 100%. Niemniej to jest takie trochę płynne. Ja 

juŜ trochę pracuję w Policji i przyznam szczerze, Ŝe tylko przez 3 miesiące na jednym z 

komisariatów, gdzie byłem komendantem udało mi się pracować ze stanem etatowym 

obsadzonym w 100% - wszystkie wakaty były zapełnione i wszyscy byli w słuŜbie. Powiem, 

Ŝe taka praca jest to naprawdę komfort niewyobraŜalny, bo moŜna wtedy zrobić wiele rzeczy, 

które są niemoŜliwe do wykonania przez braki etatowe. Jeśli chodzi o monitoring to ostatnio 

stał się dość modny a dla nas naprawdę jest uŜyteczny. Nie tylko tyle, Ŝe pozwala udowodnić 

w sposób procesowy zgłaszane przestępstwa, których nie ma, bo takie tez się zdarzają, ale 

generalnie tam gdzie są strefy monitorowane przestępczość maleje. Widać to teŜ nawet i po 

tym, co powiedziałem na samym wstępie, Ŝe 80% dynamiki jest to teŜ skutek m.in. 
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monitoringu. Ci przestępcy, którzy mają zamiar nie do końca zdecydowany na dokonanie 

przestępstwa, jeŜeli widzą kamerę, to zastanowią się pięć razy zanim zrobią coś niezgodnego 

z prawem. W Toruniu stosujemy nawet same atrapy kamer i to tez przynosi oczekiwany 

skutek. Z monitoringiem oprócz tych ewidentnych plusów, których moŜna by tu jeszcze kilka 

wymienić, łączy się problem natury organizacyjnej. Ja tu teraz tak trochę Ŝartobliwie powiem, 

ale ile moŜna oglądać telewizorów na raz. Wyniki badań wskazują, Ŝeby efektywność 

człowieka obserwującego te monitory była skuteczna, to powinien maksymalnie mieć 6-8 

monitorów, później to juŜ się troszeczkę zatraca. Czyli na kaŜde 6 kamer powinna być 

zatrudniona 1 osoba. Teraz przeliczenie jest bardzo proste – Ŝeby obsługiwać monitoring, to 

na kaŜde stanowisko potrzebnych jest 5 ludzi. Monitoring jest włączony 24 godziny na dobę, 

więc 5 ludzi przez całą dobę musi to oglądać. Nie ukrywam, Ŝe Komendant Miejski robi 

wszystko, Ŝeby do monitoringu znalazły się pieniądze i Ŝeby byli zatrudniani ludzie z 

zewnątrz. JeŜeli chcielibyśmy zatrudnić na monitoring policjantów, no to my będziemy 

musieli wycofać ich z ulicy. Większość policjantów, np. na monitoringu w Toruniu, gdzie 

mamy chyba 32 kamery, to są policjanci, którzy mają od komisji lekarskiej ograniczenie do 

słuŜby. Są to policjanci, którzy nie mogą normalnie pełnić słuŜby na ulicy, bo stan zdrowia im 

na to nie pozwala. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, Ŝe w Toruniu i podejrzewam, Ŝe w 

ChełmŜy teŜ, z czasem ten problem urośnie do takiego, Ŝe będzie trzeba poszukać jakiegoś 

rozwiązania. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Myślę, Ŝe Pan Komendant ujął tak monitoring, Ŝe nie była to próba powiedzenia jacy my 

jesteśmy dobrzy, tylko właśnie chodzi o obsługę monitoringu. Mając to narzędzie właśnie 

trzeba by do obsługi zatrudnić ludzi z zewnątrz. Przyznam się szczerze, Ŝe trochę mnie Pan 

zaniepokoił tymi danymi związanymi z wakatami. Ja tu sobie szybko wyliczyłem, Ŝe przy 

załoŜeniu tych liczb, o których Pan mówił, to tak naprawdę w Toruniu jest 5% wakatów, 

natomiast w ChełmŜy jest 10 %. Gdy policzyłem te „Ŝywe dusze” to wyszło 30% i dlatego nie 

bez powodu o tym powiedziałem na początku. Wiem, Ŝe to jest problem Policji w ogóle i 

chciałbym, Ŝebyście Panowie Komendanci mieli to na sercu. Braku jednego człowieka w 

Toruniu się nie zauwaŜy, a u nas przy 46 etatach to juŜ jest 2%. Ja jestem świadom, Ŝe wiecie 

o tym, ale chciałbym, Ŝeby przy tej rekrutacji ChełmŜę naprawdę widzieć. Ja się cieszę, Ŝe 

Pan mówił o oddziałach prewencji, ale tu tylko taka jedna dygresja. Liczę na to, Ŝe w tym 

okresie letnim, podczas imprez oddziały prewencji i w ogóle słuŜby Policji z Torunia, 

szczególnie w weekendy będą się pojawiać. Tak było do tej pory, więc trudno, Ŝeby było 

inaczej.              
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Pan Leszek Kędzior 

Znowu Pan Burmistrz ma rację. Rzeczywiście 5 policjantów w ChełmŜy a 5 policjantów w 

Toruniu, to tego braku się nawet nie zauwaŜy, niestety w ChełmŜy tak. Tu wcześniej juŜ 

wspominaliśmy kwestię współpracy ze StraŜą Miejską. Pan Komendant Komisariatu w 

którymś momencie podjął decyzję, gdzie my jako kierownictwo mieliśmy trochę mieszane 

uczucia. Komendant jest suwerenny, ma prawo podejmować decyzje. Powiem moŜe tak 

trochę Ŝartobliwie, Ŝe gdyby mu się nie udało, to byśmy trochę inaczej na niego patrzyli, ale 

mu się udało. Policja prowadzi monitoring zdarzeń non stop, Ŝeby słuŜby kierować w te 

miejsca, które są najbardziej zagroŜone. Pan Komendant mając pracę funkcjonariuszy 

trzyzmianową podjął decyzję, Ŝe pierwszą zmianę (poranną), bo tak wyszło z analizy, Ŝe w 

tym czasie dzieje się najmniej zdarzeń, będzie zabezpieczał minimalnymi siłami ludzkimi i 

wszystkie moŜliwe siły przeniesie na drugą, a zwłaszcza na trzecią zmianę. Skoro Komendant 

ma 80% dynamiki, to uwaŜam, Ŝe mu się udało. Rzeczywiście na pierwszej zmianie moŜe 

tego policjanta nie być widać. Z drugiej strony Pan Komendant tę lukę, którą wytworzył 

zapycha dzielnicowymi, poniewaŜ wiadomo, Ŝe oni większość spraw do załatwienia mają w 

godzinach funkcjonowania urzędów, czyli właśnie na tej pierwszej zmianie. Zgadzam się z 

Panem Burmistrzem, Ŝe słuŜbę trzeba by jeszcze tak troszeczkę porozbijać. W ogóle temat 

słuŜby i patrolowania to jest temat morze, bo chociaŜby jak traktować policjantów, którzy 

mają wyniki, mają zatrzymanych sprawców, osoby pod wpływem alkoholu. Zawiezienie 

jednego nietrzeźwego do izby wytrzeźwień powoduje, Ŝe ok. 1,5 godziny patrolu w ChełmŜy 

nie ma. Zatrzymanie jednego sprawcy przestępstwa, to trzeba go odwieźć do Policyjnej Izby 

Zatrzymań w Toruniu i to jest znowu 1,5 godziny. Mówię tu tylko o transporcie, a niestety 

trzeba jeszcze troszeczkę dokumentów wypełnić i gdyby policzyć wszystko, co przy 

zatrzymanym sprawcy trzeba zrobić, to jest w granicach 2,5 godziny. Teraz co jest lepsze ? 

śeby policjant odwracał głowę i nie widział niektórych sytuacji i był na ulicy, czy eliminować 

te zagroŜenia bezpośrednio w momencie kiedy są dostrzegane. Myślę, Ŝe na dzisiejszą chwilę 

nie ma recepty na to, co jest lepsze. UwaŜam, Ŝe te działania, które podejmuje na razie Pan 

Komendant Komisariatu w ChełmŜy my jako kierownictwo popieramy.  

Radna Krystyna Myszkowska 

My jako radni mieliśmy przedstawione problemy z wyposaŜeniem w radiowozy naszego 

komisariatu i z naszej strony padła deklaracja pomocy finansowej w kwocie 20 tys. zł do 

zakupu radiowozu. Taką deklarację złoŜyła równieŜ Gmina ChełmŜa, chociaŜ oni się teraz z 

tego wycofali. Nasze środki właściwie nie spełnią oczekiwania, więc czy teraz Komenda 

Miejska w Toruniu weźmie to pod uwagę i ze swej strony będzie próbowała jednak ten 
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radiowóz sfinansować. Moim prywatnym zdaniem faktycznie budŜet jakim my dysponujemy 

jest tak skromny, Ŝe wspomaganie jeszcze Policji przy tak niskich środkach jakie mamy, to 

burzy się dosłownie krew w Ŝyłach. śebyśmy my jeszcze do tego typu spraw przykładali te 

nasze skromne finanse, które powinny słuŜyć mieszkańcom w innej sferze. Wiem, Ŝe 

Starostwo Powiatowe miało teŜ dofinansowywać drugi radiowóz. Czy doszło do tego ? 

Pan Leszek Kędzior 

Rozmawiałem z Naczelnikiem Sekcji Zaopatrzenia, która u nas się tym zajmuje i z tego, co 

mi przekazał w dniu dzisiejszym na porannej odprawie, jest tylko jeden radiowóz dla Gminy 

Czernikowo, która się nie wycofała. Natomiast pozostałe wszystkie gminy się wycofały. Z 

tym, Ŝe nawet jeśli by Wasza deklaracja była to na ten rok nie ma moŜliwości zakupu. 

Musicie Państwo zrozumieć, Ŝe odbywa to się wszystko w formie przetargu i akurat ani 

Komenda Wojewódzka w Bydgoszczy, ani Komenda Miejska w Toruniu nie organizują tego 

przetargu, tylko jakaś inna jednostka w Polsce i podobno lista jest juŜ zamknięta. Przyznaję, 

Ŝe nie znam szczegółów jak to zostało zrobione, mam tylko taką informację. Jeśli chodzi o 

Gminę ChełmŜa, to wiem, Ŝe gmina ta wycofała się definitywnie z tego dofinansowania. Jeśli 

chodzi o to, Ŝe przy tych skromnych środkach próbujecie jeszcze nam pomóc, to jesteśmy 

naprawdę wdzięczni. Muszę poinformować, Ŝe Komenda Miejska nie jest dysponentem 

funduszu, ale na pewno Komendant Miejski będzie zabiegał w Komendzie Wojewódzkiej, 

Ŝeby te radiowozy zdobyć. Ile w tym roku dostaniemy radiowozów z tzw. zakupów 

centralnych trudno mi jest powiedzieć. My jako kierownictwo Komendy Miejskiej teŜ 

dowiadujemy się na ostatnią chwilę, Ŝe jakieś radiowozy do nas przyjdą. Ja mam identyczną 

nadzieję jak Pani, Ŝe jakieś radiowozy będą. Komendant mi tu podsunął informację, Ŝe na te 7 

radiowozów, którymi dysponuje niektóre są naprawdę wiekowe i czas, Ŝeby tez odeszły na 

zasłuŜoną emeryturę. Podobny stan taboru generalnie jest we wszystkich jednostkach, łącznie 

z samą Komendą Miejską w Toruniu. Jedyną rzeczą jaką udało nam  się przeforsować i z 

której jesteśmy zadowoleni bardzo, to jest to, Ŝe właśnie do ogniwa wodnego otrzymaliśmy 

samochody terenowe, które juŜ bez problemu są w stanie przyjechać z łódką i na kaŜdy 

zbiornik wodny w naszym rejonie tą łódkę spuścić. Do tej pory mieliśmy z tym największe 

problemy, bo nie kaŜdy brzeg nadaje się do tego, Ŝeby moŜna było postawić łódkę na wodę. 

To wszystko, co mogę teraz na Pani pytanie odpowiedzieć. Zanotuję sobie ten temat i 

poproszę Komendanta, Ŝeby na następne spotkanie kiedy przyjedzie był w szczegółach do 

tego przygotowany.  
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Pan Jerzy Czerwiński 

Nie zdąŜyłem Państwu przekazać, Ŝe wczoraj była informacja od Pana Naczelnika Chłosty, iŜ 

na ten rok sprawa jest nieaktualna z uwagi na kwestię przetargów. Naczelnik potwierdził, Ŝe 

Gmina ChełmŜa i Gmina Łubianka zobowiązały się do partycypacji samochodu w roku 

przyszłym. Myślę, Ŝe Pani radna sugeruje inne rozwiązanie. My w przyszłym roku z 

gminami, a wy w tym roku. A samochody, które kończą juŜ podstawówkę, bo mają tyle lat po 

prostu pójdą juŜ do „lamusa”.    

Radny Franciszek Kuczka 

Z  wypowiedzi Pana Komendanta wynika, Ŝe nie jest tak źle, jak sugeruje Pan Burmistrz lub 

Komendant Zacharski. Myślę, Ŝe w przyszłość patrzy Pan zbyt optymistycznie. W Policji 

problemy były od lat, są i będą. Ciągle w mediach słyszy się o ogromnych oszczędnościach 

finansowych. Te oszczędności dotyczą na pewno Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej. Stąd 

biorą się wszystkie problemy. JeŜeli chodzi o radiowóz, o którym mówiła radna Myszkowska, 

to sygnalizowaliśmy, iŜ wesprzemy jego zakup juŜ rok temu. Więc nie jest to sprawa 

przetargu ale oszczędności. Tak to rozumiem. Przy tak powaŜnych problemach kadrowych, 

finansowych i ze sprzętem, jak Pan Komendant widzi zabezpieczenie bezpieczeństwa  w 

naszym mieście ?   Chodzi mi o konkretne czynności, które to bezpieczeństwo zapewnią. Na 

razie to mówi Pan bardzo ogólnie, Ŝe wszystko jest dobrze.  

Pan Leszek Kędzior 

Jeśli Pan mówi, Ŝe ja uwaŜam, iŜ jest dobrze i nic nie moŜna juŜ zrobić albo nie naleŜy robić, 

to  nie zrozumieliśmy się. Jeśli chodzi o kwestię kadrową, to podobna sytuacja jest w 

większości jednostek w Toruniu. Powiedział Pan, Ŝe jestem optymistą. Wolę być optymistą 

niŜ pesymistą. Powiedziałem tylko tyle, Ŝe być moŜe sytuacja poprawi się w najbliŜszych 

miesiącach, bo część policjantów wraca po szkołach w lipcu, następnie w wrześniu i ostatnia 

tura w październiku. Jeśli chodzi o kwestię zabezpieczenia porządku w mieście ChełmŜa, to 

uwaŜam, Ŝe porządek na tę chwilę jest naprawdę na niezłym poziomie. Jest to zasługa 

aktualnego Komendanta i kadry. A my jako Komenda Miejska będziemy robić wszystko, 

Ŝeby to wspomóc. A konkretnie przyjeŜdŜają samochody operacyjne do ChełmŜy. Pan 

Burmistrz powiedział, iŜ ma nadzieję, Ŝe oddziały prewencji będą przyjeŜdŜać na weekendy. 

Powinniście mieć świadomość, Ŝe te oddziały są w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej i my 

dostajemy harmonogram ich słuŜby stamtąd. JeŜeli będzie taka moŜliwość to na pewno te 

oddziały  przyjadą. JeŜeli chodzi o kwestię zabezpieczenia kąpielisk, to planujemy 

zabezpieczyć  trzy łodzie na Jeziorze ChełmŜyńskim, w tym jedna będzie 24 godziny na dobę 

na jeziorze. Dwie pozostałe będą się tu pojawiać w formie zadań doraźnych. Wydaje mi się, 
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Ŝe uda nam się uzyskać taki wynik jak w zeszłym roku i nie będzie utonięć. Gwarantować 

tego nie mogę i chyba nikt z nas tego nie zrobi. Czy na tę chwilę jesteśmy w stanie bardziej 

pomóc ? Na razie pomagamy na tyle na ile moŜemy. Problemy i potrzeby ChełmŜy zna 

najbardziej Komendant Komisariatu. Jest częstym gościem u nas i w miarę moŜliwości 

staramy się zapewnić to o co prosi. Nie zawsze jednak się da. Największą naszą bolączką 

będą wszystkie imprezy, jakie się dzieją w całym rejonie słuŜbowym  Komendy Miejskiej. 

Pan Komendant moŜe to potwierdzić, Ŝe przed kaŜdym weekendem spotykamy się i 

rozdzielamy siły w ten sposób jak kroi się  tort w zaleŜności od stopnia ryzyka danej imprezy. 

Inaczej nie da się. Sam Toruń nie pochłania wszystkich sił i środków tylko dlatego, Ŝe to jest 

Toruń i jest siedzibą Komendy Miejskiej. W kaŜdy piątek tort sił jest dzielony w sposób 

naprawdę racjonalny. Od początku roku nie mieliśmy jeszcze Ŝadnych problemów 

związanych z róŜnymi uroczystościami. Nie ukrywam, Ŝe tydzień temu było zagroŜenie w 

mieście ChełmŜy, gdzie nagle pojawili się kibice „Zawiszy” jadąc prywatnymi środkami 

transportu do Brodnicy. Bardzo szybko siły z Torunia były przerzucone do ChełmŜy.  MoŜe 

to potwierdzić Komendant Zacharski.   

Radny Franciszek Kuczka   

Sądziłem, Ŝe wymieni Pan konkretnie, po kolei wszystkie działania, jakie będzie podejmować 

na terenie ChełmŜy  Komenda Miejska Policji  w Toruniu. Z Komendantem Zacharskim 

spotykamy się często, współpracujemy i jego aktywność jest bardzo wysoka. W róŜnych 

środowiskach społecznych zawsze jest obecny i próbuje rozwiązać te problemy. Bez 

dodatkowych środków dla Policji niektórych problemów się nie rozwiąŜe. Obserwując 

działalność Policji w tym zakresie widzę, Ŝe ona poddaje się wszystkim działaniom rządu  i 

zgadza się na kaŜde oszczędności. Niestety bez  środków nie da się kupić sprzętu, 

wykorzystać monitoringu. Samorządy wykładają pieniądze i nie zawsze wiedzą, czy te 

pieniądze będą właściwie wykorzystane. Apel do Pana, Ŝeby jednak o te pieniądze walczyć. I 

tak walczyć, Ŝeby ta walka przyniosła jakąś korzyść.  

Pan Leszek Kędzior 

Nie wiem czy Pan miał sposobność poznania mojego szefa. To naprawdę waleczny człowiek. 

Ja Pana rozumiem. Tylko, niech Pan zrozumie mnie i Komendę Miejską oraz Komendanta 

Zacharskiego.  Nie my jesteśmy dysponentem funduszu. Dostajemy środki z Komendy 

Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Rządzimy tak na ile mamy środków. Nie nam decydować jaka 

jest wysokość środków. Komendant Miejski robi wszystko co moŜe, Ŝeby jak najwięcej 

środków wyciągnąć z Komendy Wojewódzkiej. Podam tylko jeden przykład. W ubiegłym 

roku Komenda Miejska miała dostać jeepa, o którym wcześniej wspominałem. Dostaliśmy 
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samochód inny, który nie spełniał wszystkich naszych potrzeb. Drobna rzecz. Tamten 

samochód nie miał wyciągarki do łodzi. To naprawdę potęŜne utrudnienie przy stawianiu 

łodzi na wodzie. Komendant Miejski tak długo „chodził”, Ŝe w końcu udało nam się w Lipnie 

zamienić te samochody. Samochód, który spełnia nasze oczekiwania jest juŜ na naszym 

stanie.   

Radny Janusz Mikołajczyk       

Chciałbym poruszyć temat taboru, jakim dysponuje Komisariat w ChełmŜy. Wydaje mi się, 

Ŝe problem taboru w ChełmŜy jest bagatelizowany przez Komendę Miejską. Najmłodszy 

samochód ma 5 lat. Byłem świadkiem interwencji. Został zatrzymany człowiek. Nie moŜna 

było uruchomić samochodu. Zatrzymany człowiek śmiał się w głos. W centrum miasta 

policjanci musieli samochód pchać, Ŝeby zapalił. To jest śmieszne. Poza tym mamy 

samochody, które niedługo będą pełnoletnie. To nie jest powód do chluby. Nie powiedziałem 

na wyrost, Ŝe jest to problem bagatelizowany. Radny Kuczka wspomniał, Ŝe nie jest to temat 

z tego roku. Dlaczego tak się dzieje, Ŝe samochody, które dostajemy co pewien czas są tak 

naprawdę „dziadkami”. Byłem równieŜ świadkiem jak dostaliśmy Fiata, który za moment 

zaczął się palić. Nie moŜemy chować głowy w piasek i mówić, Ŝe mamy super samochody. 

Jestem niepocieszony tym co usłyszałem, Ŝe na ten rok moŜemy zapomnieć o samochodzie. 

Chcę równieŜ powiedzieć, Ŝe jest to jeden z wielu elementów poprawy bezpieczeństwa.  

Mamy rozległy teren do patrolowania. Robimy to właśnie takimi samochodami. Gratuluję w 

takim razie ! Przychodząc tutaj miałem nadzieję, Ŝe ten nowy samochód będzie i uda się 

poprawić bezpieczeństwo. Nie jest tak słodko jak Pan to nam przedstawił. Proszę mi 

wybaczyć, Ŝe mówię takim tonem ale wynika to z mojego niezadowolenia. Bardzo proszę 

przekazać Panu Komendantowi, Ŝe zasługujemy na nieco lepsze samochody. Nie zgadzam się 

z Panem, Ŝe równieŜ Komenda Miejska ma takie samochody. Proszę mi pokazać, Ŝe macie 

takie stare samochody jak my.  

Pan Leszek Kędzior 

Nie zrozumieliśmy się. Nie powiedziałem, ze w tym roku nie będzie samochodu. 

Powiedziałem tylko, Ŝe temat samochodów,  w których kupnie partycypować chciały  gminy, 

jest zamknięty. Powtórzę jeszcze raz. Zakupy centralne przez Komendę Główną i 

Wojewódzką są realizowane i z tej puli teŜ dostajemy samochody. Mówi Pan, Ŝe nie zgadza 

się z tym, iŜ Komenda Miejska ma tak stare samochody. Mówiąc Komenda Miejska miałem 

na myśli wszystkie komisariaty, które są komórkami organizacyjnymi Komendy Miejskiej. 

Prawdą jest, Ŝe w ubiegłym roku dostaliśmy Opla Astrę z podwyŜszonymi parametrami, który 

poszedł do ruchu drogowego. Nie wiem czy to jest źle, czy stosujemy złą politykę, bo w tym 
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momencie samochód z ruchu drogowego, wcale nie najstarszy przekazujemy do innej 

jednostki. Nie ma w Toruniu komisariatu, który by nie dbał o stare samochody, Ŝeby tylko 

mieć czym jeździć. Na pewno przekaŜę Panu Komendantowi, Ŝeby na spotkanie z Państwem 

miał przygotowany wykaz taboru jaki mamy. Komendant naprawdę sporo robi w temacie 

poprawy naszego taboru. Z tymŜe to naprawdę w duŜej części nie zaleŜy od niego. 

Radna Krystyna Myszkowska              

Chciałabym powrócić do spraw kadrowych. To chyba jest ukierunkowane polityką jaką się 

prowadzi  w Komendzie Miejskiej. JeŜeli czytam w sprawozdaniu o stanie bezpieczeństwa za 

2007 rok, Ŝe  brakuje u nas 8 etatów, w czym tylko 1 faktycznie, a reszta statystycznie. 

PoniewaŜ  5 jest w szkołach, z tego gwarantuje Pan, Ŝe wróci tylko 2, a 3 gdzieś tam figuruje 

a jest na etacie w ChełmŜy.  Jeden policjant jest  na chorobowym. 8 etatów to bardzo duŜo. 

Gdyby faktycznie brakował tylko jeden, to obsada wyglądałaby całkiem inaczej. JeŜeli 

brakuje 8 policjantów na taki obszar jaki jest obsługiwany i teraz dochodzi jeszcze Zalesie, 

stan samochodów jest fatalny, to ja jako mieszkanka ChełmŜy bardzo źle będę się czuła  w 

naszym mieście. Prosiłabym, Ŝeby Pan rozpatrując w przyszłości obsadę w naszym 

komisariacie brał pod uwagę, nie te puste, fikcyjne etaty ale faktycznie zatrudnionych. JeŜeli 

tylko 2 wróci do ChełmŜy, a w międzyczasie 2 odejdzie na emeryturę to stan zatrudnienia 

będzie ciągle taki sam. Nie będziemy mogli się o nic upominać, poniewaŜ oficjalnie mamy 

pełną obsadę.  

Radny Franciszek Kuczka       

Chciałem tylko dopowiedzieć, Ŝe ponad 2 lata temu Pan Komendant Brodziński przy grupie 

około 100 osób  deklarował, Ŝe do końca 2006 roku ChełmŜa będzie miała 100% obsadę 

kadrową. Pytałem się wówczas czy na pewno tak będzie i usłyszałem odpowiedź, Ŝe na 

pewno. Nie jest więc tak dobrze z tymi działaniami jakby nam się wydawało. Wszyscy 

zgłaszają problem sprzętowo-kadrowy. On jest niezwykle waŜny w przypadku naszego miasta 

i naleŜałoby zrobić wszystko Ŝeby jednak te kadry były w 100%. 

Pan Leszek Kędzior 

Z tego co wiem na dzień dzisiejszy jeden funkcjonariusz jest na etacie Komisariatu w 

ChełmŜy a tak naprawdę jest oddelegowany i pracuje w Toruniu. Było to oddelegowanie na 

wniosek Komendanta Komisariatu. Po prostu ta osoba musiała zmienić środowisko pracy. 

JeŜeli chodzi o deklarację Pana Brodzińskiego, to mówiłem juŜ, Ŝe kwestia zapełnienia kadr 

jest płynna. MoŜe nam się wydawać, Ŝe jesteśmy w stanie zapełnić kadry a za chwilę ktoś 

odchodzi na emeryturę. Szybciej jest się zwolnić z Policji, niŜ w to miejsce kogoś zatrudnić. 

Mam tylko nadzieję, Ŝe te etaty uda nam się jakoś zapełnić. Byłbym daleki od tego, Ŝeby Panu 
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powiedzieć, iŜ etaty zapełnimy w 100% do końca roku.  Nie da się tego zrobić. Najwięcej 

zwolnień w Policji odbywa się w I połowie roku. Na tę chwilę odeszło 5 policjantów. Jestem 

przekonany, Ŝe w II połowie roku nikt nie odejdzie. Na pewno w jakimś stopniu uda się nam 

zapełnić wakaty ale nie na 100%. Jak będzie obecny Pan Komendant Brodziński, proponuję 

powtórzyć pytanie do niego.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Cieszę się, Ŝe mogę uczestniczyć w spotkaniu z Panem Komendantem. Chciałam poruszyć 

sprawę, która nurtuje mnie nie tylko jako radną ale i mieszkankę naszego miasta. Jest to 

sprawa znana wszystkim radnym, poniewaŜ juŜ nie jeden raz omawialiśmy ją na 

posiedzeniach komisji społecznej. Chciałam jeszcze dodać, Ŝe to moje pytanie nie dotyczy 

bezpośrednio rozpoczęcia sezonu turystycznego ale pośrednio myślę, Ŝe tak. Mianowicie 

chodzi o nielegalną sprzedaŜ papierosów i alkoholu. Śmiem twierdzić, Ŝe alkoholu 

nielegalnego pochodzenia. W jaki sposób walczycie z tym procederem i jakie macie 

osiągnięcia ? UwaŜam, Ŝe takie miejsca znajdują się nie tylko na terenie ChełmŜy.  

Radny Janusz Kalinowski 

Cieszy mnie, Ŝe Komenda Miejska Policji w Toruniu ma pozytywną opinię o pracy 

Komisariatu Policji w ChełmŜy. Jestem mieszkańcem tego miasta i jestem zadowolony z 

takiej oceny. Ponadto w przeszłości pracowałem w tej firmie. Odnosząc się do tematu stanu 

technicznego pojazdów mam przykre doświadczenia jeŜeli chodzi o Komendę Miejską Policji 

w Toruniu. Nie mówię tego w kontekście aktualnego kierownictwa. Przypomina Pan sobie w 

roku 2002, kiedy pracowaliśmy  w róŜnych komisariatach na stanowiskach komendantów, to 

do ChełmŜy miał przyjść dobry samochód. Przyszedł prawie nowy, bo tylko czteroletni i to z 

Pańskiej jednostki. Nie mam do Pana o to pretensji ale tak było. To jest chyba ostatni 

samochód, który w miarę „młody” przyszedł do jednostki, nie licząc połączenia Komisariatu 

w ChełmŜy z Łubianką. JeŜeli chodzi o ruch drogowy, to wspominał Pan, Ŝe jest on 

kierowany do ChełmŜy i okolic. Przyznam szczerze, Ŝe nie pamiętam kiedy ostatni raz 

widziałem ruch drogowy na terenie miasta. Mieszkam w takim miejscu, gdzie dosyć często 

widoczny jest przejazd samochodów. Nie spotykam obcych pojazdów. Ostatnio dwukrotnie 

spotkałem ruch drogowy na drodze nr 1. Wiem, Ŝe występuje tam powaŜne zagroŜenie w 

ruchu drogowym ale miejsce wybierane przez policjantów ruchu drogowego na skrzyŜowaniu 

drogi nr 1 z wjazdem na Grzywnę Domenę nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Jest to 

miejsce dosyć niewidoczne dla jadących z obu stron. MoŜe się kiedyś zdarzyć, Ŝe jakiś 

nerwowy kierowca, gdy zobaczy policjanta naciśnie gwałtownie hamulec i spowoduje 
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wypadek. Chciałbym teŜ spytać Pana Komendanta jakie działania podejmie Komenda 

Miejska Policji w kontekście ewentualnego awansu Klubu Sportowego „Legia” do III ligi.             

Ostatnie pytanie dotyczy przyjęć do słuŜby. Mam niedobre wspomnienia, kiedy do jednostki, 

którą kierowałem, przyjmowano osoby spoza rejonu działania. Nie muszę Pana Komendanta 

przekonywać do tego, Ŝe jest to złe rozwiązanie. Ten człowiek albo będzie dojeŜdŜał. Będzie 

więc ciągle zmęczony, a tym samym nie będzie efektywny w słuŜbie. Będzie równieŜ miał 

mniejsze moŜliwości być dyspozycyjnym. A co najwaŜniejsze taki człowiek po odbyciu 

przeszkolenia  policyjnego jest łakomym kąskiem dla jednostki bliŜszej miejscu jego 

zamieszkania i ten człowiek odejdzie prędzej czy później, stwarzając kolejny raz wakat. 

Kolejne kilka miesięcy będzie potrzebne na zdobycie kogoś i przeszkolenie go.  

Jak to u nas wygląda ? 

Pan Leszek Kędzior 

Komendant Miejski w Toruniu podjął decyzję i kaŜdemu nowo przyjętemu do Policji, który 

stawia się u nas, oświadcza, Ŝe nie ma mowy o przejściu do pracy do innej jednostki. 

Rzeczywiście takie praktyki są stosowane. Często jednostka, z której pochodzi dana osoba, 

nie ma moŜliwości przyjęcia na etat. W związku z powyŜszym te osoby przyjmują się 

obojętnie gdzie, byleby tylko przejść przeszkolenie i za chwilę mają ochotę wrócić z 

powrotem do tych jednostek. Na tą chwilę nie ma takiej moŜliwości.  Jak to będzie dalej 

trudno mi powiedzieć. śycie pokaŜe. Na dzień dzisiejszy te osoby są informowane, Ŝe Pan 

Komendant nie będzie wyraŜał zgody na przejście danej osoby. Z tym, Ŝe przy takich 

przejściach opinia Pana Komendanta jest brana pod uwagę, ale i tak ostateczny głos ma 

Komendant Wojewódzki. Komendy Miejskie i Powiatowe opracowują tak zwanych 

kandydatów do pewnego stopnia, a szczegółowym opracowaniem zajmuje się Komenda 

Wojewódzka w Bydgoszczy. Kolejna kwestia, to przejście sita do ostatecznego przyjęcia do 

Policji. To naprawdę nie jest zaleŜne od Komendanta Miejskiego.  

Nie pamiętam, Ŝebym będąc komendantem w jednym z komisariatów coś do ChełmŜy 

przekazał. Widocznie musiałem dostać lepszy skoro zapomniałem o gorszym. Komenda 

Miejska w miarę moŜliwości zrobi wszystko co moŜliwe, Ŝeby poprawić sytuację w ChełmŜy. 

Zrozumcie, Ŝe naprawdę w 100% nie zaleŜy to od nas. Pan Przewodniczący był 

Komendantem w Wąbrzeźnie i brał co mu dawano.  Nie ma się na to wpływu. Czasami są 

takie sytuacje, Ŝe na przykład dostajemy Pandę, która  nie przyda się w ChełmŜy. Więc Panda 

idzie do innej jednostki, a stamtąd radiowóz przekazujemy dalej. MoŜe jest on rzeczywiście 

nie nowy. To Ŝe samochód popsuje się, ma prawo. Kierownictwo Komendy Głównej 

powiedziało, Ŝe do końca roku nie będzie w jednostkach samochodów typu Polonez. 
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Wysłuchałem tego i przełączyłem na inny program. JeŜeli byśmy zabrali jeszcze Polonezy, to 

naprawdę nic juŜ nie zostanie.  

Pan Przewodniczący ma rację, Ŝe ruch drogowy przez ChełmŜę to moŜe tylko przejechać. 

Mówiąc w naszym Ŝargonie, on ustawia się na jedynce. To policjant decyduje gdzie się 

ustawi. Kiedyś były wyznaczone tzw. statystyczne punkty kontroli. Na tą chwilę nie ma 

takowych punktów. Policjant sam o tym decyduje. Owszem są pewne wytyczne, Ŝe nie 

powinno to stwarzać zagroŜenia, Ŝe miejsce powinno być widoczne. Walczymy z tym, Ŝeby 

nie stawać w krzakach i nie wyskakiwać na ostatnią chwilę.  O tym decyduje policjant i bierze 

on pełną odpowiedzialność za sposób, formę i skutek przeprowadzonej kontroli. Trudno  jest 

jeździć za kaŜdym radiowozem i kazać mu się przesunąć np. o  100 metrów.  

Wracając do pytania, które zadała Pani radna, to ma Pani rację, Ŝe nie ma takiego miasta w 

całej Polsce, w której nie ma papierosów bez akcyzy i alkoholu.  Nie będę mówił o 

konkretnych działaniach, które podejmuje sekcja przestępczości gospodarczej.  My  

podejmujemy działania wspólnie z Urzędem Celnym. Jeśli chodzi o szczegóły to przekaŜę 

mikrofon Komendantowi Komisariatu Policji w ChełmŜy, który powie co w ChełmŜy 

konkretnie zrobiono. 

Pan Wojciech Zacharski                

W 2008 roku udało nam się ustalić wspólnie z sekcją do walki z przestępczością gospodarczą 

Komendy Miejskiej Policji w Toruniu miejsce przechowywania alkoholu. Była tego znaczna 

ilość. Z uwagi na to, Ŝe postępowanie jeszcze jest w toku nie mogę ujawniać szczegółów. W 

kaŜdym razie efekt jest naprawdę duŜy. JeŜeli chodzi o osoby, które trudnią się drobnym 

handlem nielegalnym alkoholem, to rozpoznanie takich osób posiadamy. Po części jest to 

informacja od społeczeństwa, które jest oburzone takimi działaniami. Wykonujemy czynności 

procesowe, które najczęściej kończą się skierowaniem wniosku o ukaranie, poniewaŜ są to 

wykroczenia. Według obecnych przepisów karnych, Ŝeby zaistniało przestępstwo  to musi być 

znaczna ilość alkoholu. Od początku w ChełmŜy mieliśmy jeden taki przypadek zaistnienia 

przestępstwa,  natomiast wykroczeń jest więcej. My ścigamy sprawców. My ich nie 

osądzamy, nie wymierzamy kar. Naszym zadaniem jest alkohol zabezpieczyć, zdeponować i 

udowodnić sprawcy winę.  

Pan Jerzy Czerwiński      

Ta dyskusja, poruszone problemy oraz pewne udzielone odpowiedzi Pana Komendanta 

chciałbym w formie wniosków  przygotować. Były konkretne uwagi, dot. m.in. drogówki, 

Ŝeby jej było więcej, była kwestia obsadzania wakatów, kwestia włączenia się w zatrudnianie 

do obserwacji monitoringu i wiele innych rzeczy.  Chciałbym wszystko zebrać w formie 
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wniosków, Ŝeby po naszej pracy został ślad, a następnie przekazać to do Komendanta 

Miejskiego Policji.  Będziemy oczekiwać pewnych deklaracji, które moŜe nie będą takie jak 

mówił radny Kuczka, Ŝe Pan Komendant tylko zdeklarował. Niech napisze. Siła i wymiar 

tego będzie inny. Trudno mówić o stanowisku rady, bo i takie rzeczy kiedyś robiliśmy. 

Myślę, Ŝe te wnioski nie będą niczym innym jak właśnie takim stanowiskiem.  

      

Ad. pkt 3 

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 
 
 
Radny Franciszek Kuczka 

Dot. pkt 8.  Jak długo Pani Danuta Kamińska będzie pełniła obowiązki dyrektora ? Kiedy 

zostanie ogłoszony konkurs ? 

Dot. pkt 18. Chciałbym usłyszeć kilka zdań na temat efektów tej opinii.  

Dot. pkt 19. W jakim nakładzie  ta mapa zostanie wydana ? Jaka będzie jej dystrybucja ? 

Dot. pkt 21.  Gdzie te ławki zostały rozmieszczone ? 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 8. Myślę, Ŝe okres ten nie będzie dłuŜszy niŜ procedury niezbędne do 

przeprowadzenia konkursu. Powinno to się zamknąć przedziałem 4-6 tygodniowym. 

Chcielibyśmy, Ŝeby te oferty były z pewną propozycją programową. Ponadto jeŜeli 

podejmiemy decyzję o zmianie formy organizacyjnej z zakładu budŜetowego w jednostkę, to 

ta decyzja zbiegnie się i będziemy  wyłaniać kierownika jednostki budŜetowej. Zakładam, Ŝe 

jeŜeli zostanie to rozstrzygnięte w pierwszym konkursie, to powinniśmy znać wynik w 

połowie lipca. Nie mogę powiedzieć, Ŝe tak będzie na pewno, bo nie wiem ilu będzie 

chętnych, ile będzie ofert spełniających kryteria. Nie chcemy tego stanu wydłuŜać. Nie 

ukrywam jednak, Ŝe byłoby wygodnie, Ŝeby to się zbiegło z zmianą formy organizacyjnej.  

Dot. pkt 18. Jeśli chodzi o „Orlika”, to temat ten się ciągnie. W informacji z pracy burmistrza 

nie ma wszystkich informacji o wielu badaniach i sądach, które przeprowadziliśmy na 

proponowanych przez Państwa obiektach. Jesteśmy zszokowani ekspertyzami, a szczególnie 

tym, jakie nakłady będziemy musieli ponieść, Ŝeby ustabilizować teren w sposób właściwy i 

budować tam boisko. Prowadziliśmy wiele rozmów z firmami, które zajmowały się tym. 

Niestety wszyscy potwierdzają opinie, Ŝe na ul. P. Skargi i na Metalowcu nakład na 

ustabilizowanie terenu, oprócz normalnego kosztu boiska, to kwota w przedziale 400-600 tys. 

zł. Zdecydowanie inaczej sprawa wygląda na stadionie. Podjęliśmy pierwsze działania, czyli 
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opracowaliśmy wnioski o promesę do Wojewody. Mamy uchwałę Sejmiku Województwa o 

przyznaniu pieniędzy przez sejmik w wysokości 333 tys. zł . Będziemy realizować projekt na 

stadionie. Nie ma innej moŜliwości. Przy czym będziemy to robić w ten sposób, Ŝe będziemy 

rozpychali skarpę przyległą do drogi wzdłuŜ jeziora. Wejście do tego obiektu byłoby nie tylko 

od strony stadionu ale równieŜ z drogi. Myślę, Ŝe to by tak atrakcyjnie wpisało się w 

krajobraz. ZwaŜywszy, Ŝe to bardzo atrakcyjny obiekt, ponadto obiekt w parku i po trzecie 

bardzo ładnie oświetlony. Wcześniej zdeklarowaliśmy udział w II turze Orlika. Będziemy 

musieli zająć się terenem „po drugiej stronie torów”, a konkretnie  w okolicach naszych szkół. 

W ten sposób będziemy mieli miasto obłoŜone obiektami sportowymi.  

Nie jest to na pewno najlepszy wybór ale jest on spowodowany względami technicznymi i 

kosztowymi na tych terenach, o których wcześniej mówiliśmy. Są to tereny torfowe, 

wymagające wymiany gruntów. Są to tereny, które wymagają wdroŜenia bardzo 

skomplikowanej technologii. Jest ona bardzo kosztowna. Dziś nikt nie powie ile to będzie. 

Gdyby nam się udało wybudować Orlika za 1,2 mln zł i dostalibyśmy kwotę maksymalną 660 

tys. zł  to wtedy dopłacilibyśmy 500 tys. zł. Byłoby to trafione. JednakŜe jak dojdzie do tego 

jeszcze 600 tys. zł, to nie wiem czy byłaby to decyzja właściwa w kontekście naszego 

budŜetu. 

Dot. pkt 19. Są to tylko 3 egzemplarze tylko dla celów projektowych związanych z 

rewitalizacją Bulwaru.  

Dot. pkt 21. Ławki zlokalizowane są na Rynku.   

 

Ad. pkt 4 

           Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta 

na 2008 rok 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

JeŜeli Pan Przewodniczący pozwoli to chciałbym powiedzieć kilka słów na temat „Orlika”.  

Mianowicie teren przy ul. P. Skargi absolutnie nie nadaje się na boisko z sztuczną trawą. 

Natomiast weźmiemy bardzo powaŜnie pod uwagę boisko z naturalną trawą, bo ruchy ziemi 

nie przeszkadzają w zagospodarowaniu tego terenu na boisko. Nie wiem czy ten pomysł 

zrealizujemy od razu, czy moŜe dopiero na wiosnę.  Chcielibyśmy, Ŝeby to boisko było duŜo 

lepsze i trawiaste.  

Projekt uchwały zmieniający  uchwałę w sprawie budŜetu miasta  za chwilę omówi Pani 

Skarbnik. Ja chciałbym tylko coś dopowiedzieć. OtóŜ wczoraj „urodziła” nam się jeszcze 
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jedna zmiana.  Jest ona spowodowana wolą rozstrzygnięcia przetargu na projekt rewitalizacji 

Bulwaru. W budŜecie mieliśmy zabezpieczone środki na ten cel w kwocie 150 tys. zł. 

ZłoŜono jedną ofertę na 186 tys. zł. Chcielibyśmy ten przetarg rozstrzygnąć, Ŝeby nie 

przedłuŜać sprawy. Na pewno lepszej kwoty juŜ nie uzyskamy. Stąd w zmianach 

budŜetowych dodatkowo pojawiła się kwota 36 tys. zł., które wzięliśmy z kanalizacji, która i 

tak w części realizowana będzie na Bulwarze. JeŜeli rozpoczniemy realizację Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to potrzebne pieniądze będą tak duŜe, Ŝe nawet 

trudno nam określić ile będziemy dokładnie potrzebowali  dodatkowo w tym roku. Ta 

uchwała nie wnosi wiele, natomiast jest koniecznością, Ŝeby ten przetarg rozstrzygnąć.  

Pani Krystyna Lulka Skarbnik Miasta ChełmŜy  przedstawiła pozostałe proponowane 

zmiany po stronie dochodów i wydatków.  

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałbym tylko wyrazić swoją opinię. Mianowicie to dobrze, Ŝe kolejna zmiana uchwały 

budŜetowej pozwala jak gdyby uelastycznić wydatki, dostosować je do potrzeb, które rodzą 

się na co dzień. 

   

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych  na sesji 14 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iŜ została podjęta 

UCHWAŁA NR XVIII/106 /08 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 

              Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w WFOŚiGW 

w Toruniu 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka        

Do tego co Pan Burmistrz powiedział chciałbym tylko dodać, Ŝe szukanie najtańszych 

moŜliwości realizacji inwestycji przez miasto jest jak najbardziej właściwe. 
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Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych  na sesji 14 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iŜ została podjęta 

UCHWAŁA NR XVIII/107 /08 

w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w WFOŚiGW w Toruniu 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 6 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

instytucji kultury  - Powiatowej i Miejskiej Biblio teki Publicznej w ChełmŜy za 2007 rok  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych  na sesji 14 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iŜ została podjęta 

UCHWAŁA NR XVIII/108 /08 

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego instytucji kultury  - Powiatowej 

 i Miejskiej Biblioteki Publicznej w ChełmŜy za 2007 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku OSiT  w 

ChełmŜy  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych  na sesji 14 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 



 22 

Przewodniczący obrad stwierdził, iŜ została podjęta 

 

UCHWAŁA NR XVIII/109 /08 

w sprawie zwiększenia wartości majątku OSiT  w ChełmŜy 

  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

             Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie m. ChełmŜy  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Czy po tych kilku nowelizacjach uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie miasta, nie będzie potrzeby wydania tejŜe uchwały w całości ? W ten 

sposób, byłaby ona dostępna dla ludności w całości. Tamta uchwała była bardziej czytelna. 

Pan Jerzy Czerwiński  

Zastanowimy się czy wydamy tekst jednolity, czy aktualizację tego co wcześniej 

funkcjonowało. Postaramy się, Ŝeby ilość  była wystarczająca. Oprócz tego uchwała jest w 

BIP-ie.   

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych  na sesji 14 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iŜ została podjęta 

 

UCHWAŁA NR XVIII/110 /08 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie m. ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 9  

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dot. lokalizacji 

ośrodków gier  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych  na sesji 14 radnych – za 13, wstrz. 1 

Przewodniczący obrad stwierdził, iŜ została podjęta 

UCHWAŁA NR XVIII/111 /08 

w sprawie wydania opinii dot. lokalizacji ośrodków gier 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

              Interpelacje  

 

Radny Franciszek Kuczka 

Co pewien czas na wniosek  zainteresowanych  wydaje Pan zgodę na zajęcie pasa drogowego 

na terenie dróg gminnych. WiąŜe się to najczęściej z wykonywanymi pracami remontowymi 

na posesjach przyległych do tych dróg. Wykonawcy róŜnie podchodzą do swoich 

obowiązków. Mamy przykłady wzorcowego wykonywania remontów elewacji tak, jak  na ul. 

Sienkiewicza 4, gdzie firma remontująca przykładnie  zadbała o właściwe  zabezpieczenie  

zajętego pasa drogowego. Mamy teŜ przykłady zaniedbania, co miało miejsce koło rok temu 

na ul. Sądowej, gdzie wskutek  braku utrzymywania  na bieŜąco porządku, przy  wietrznej 

pogodzie, znaczna część  miasta w rejonie ul. Sikorskiego była zaśmiecona fragmentami  folii 

i styropianu.  W tym tygodniu rozpoczęły się prace remontowe na posesji Sikorskiego 14. Co 

do stanu zabezpieczenia  ich z punktu czystości  w tym fragmencie  miasta, moŜna  mieć 

znaczne zastrzeŜenia.  Panie Burmistrzu, mamy  równieŜ w mieście przykłady trwałego 

zajęcia pasa drogowego w rejonie dróg gminnych  bez Pańskiej zgody. Czy wydając  

zezwolenie na zajęcie pasa drogowego określa Pan wymogi tego zajęcia ? Czy po 

zakończeniu prac remontowych następuje kontrola  stanu zajętego pasa drogowego ? Czy w 

urzędzie jest pracownik, który ma obowiązek  kontroli stanu dróg gminnych i egzekwowania  
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od osób fizycznych i prawnych  obowiązku  przestrzegania prawa w zakresie trwałego 

zajmowania pasa drogowego ? 

Chcę na koniec  powiedzieć, Ŝe mamy w mieście przykłady wzorowego zajmowania pasa 

drogowego gdzie osoba fizyczna, czy prawna chcąca we własnym zakresie np. 

wyremontować chodnik zwraca się o zgodę do Burmistrza Miasta. Są równieŜ takie osoby, 

które lekcewaŜą ten obowiązek, a urząd nie zwraca na to uwagi.  

2/ W tym tygodniu wypowiadał się Pan na łamach „Nowości” na temat toruńsko-bydgoskiego 

obszaru metropolitarnego. Wiedza o tej nowej drodze aktywności społeczno-gospodarczej 

regionów, państwa jest mało znana. W mediach obszary metropolitarne traktują  rządzący, 

jako znaczący element  przyspieszenia rozwoju kraju. Te przyszłe centra gospodarcze mają 

być receptą na przyspieszenie  nadrabiania  zaległości  gospodarczych Polski. Z obecnych 

informacji medialnych wiadomo, Ŝe obszary metropolitarne  mają funkcjonować  w oparciu o 

środki własne. Proponuje się, Ŝe samorządy wchodzące w skład  obszarów metropolitarnych  

będą płacić  składkę  w wysokości 1% własnych dochodów. Czy taka skala finansowania 

obszarów metropolitarnych  jest do wytrzymania przez nasze miasto ? Czy zna Pan zakres 

proponowanych  kompetencji metropolii ?  Jak Pan widzi w tych obszarach metropolitarnych 

małe gminy wśród kolosów takich jak Bydgoszcz i Toruń ? To moŜe pytania zbyt daleko 

wybiegające w przyszłość, ale często tak się zdarza, Ŝe pierwsze informacje decydują o 

stosunku opinii społecznej o proponowanych zmianach.  

 

Ad. pkt 11 

     Odpowiedzi na interpelacje 

       

Pan Jerzy Czerwiński 

Pan radny sporo mówił o zajęciu pasa drogowego. Były trzy pytania. Czy wraz z 

wydawaniem decyzji o zajęciu pasa drogowego są określone warunki zajęcia pasa ? 

Oczywiście, tak.  Czy odbieramy zajęcie pasa po zakończeniu remontu ? Tak. Do tego 

dopowiem, Ŝe  w trakcie realizacji wysyłamy StraŜ Miejską i jest pracownik, który się tym 

zajmuje. Jest to Pan Pawlikowski. Nie ukrywam, Ŝe jeŜeli chodzi o ochronę chodników, to 

czasem ktoś robi to w sposób niechlujny. Z punktu ludzkiego mamy z tym pewne problemy. 

Bardzo często jest to remont elewacji w kamienicach prywatnych. To wpływa istotnie na 

wygląd estetyczny miasta. Nie mamy moŜliwości finansowych dołoŜyć do tego tematu, a 

dzieje się to na naszych oczach i dla nas. Potem powinny się posypać kary za to, Ŝe coś robi 

się niechlujnie. Efekt wspomnianego remontu elewacji budynku na rogu ul. Sikorskiego i 
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Sądowej jest niezaprzeczalnie świetny. Tam były m.in.  pewne przepychanki. Staramy się to 

robić zwracając uwagę, upominając tych ludzi. Tych przypadków jest relatywnie mało. W 

swojej wypowiedzi zawarł Pan sytuację kiedy nie zwracamy uwagi na zajęcie pasa 

drogowego. Miasto nie jest duŜe ale być moŜe, Ŝe coś przeoczyliśmy. JeŜeli przekaŜe nam 

Pan taki sygnał to oczywiście z właściwymi przepisami prawa postaram się, Ŝeby nasze 

działanie było skuteczne.  

JeŜeli chodzi o drugie pytanie, to moja wypowiedź wiązała się z konferencją Unii 

Europejskiej, ze spotkania z Komisją Rozwoju ZrównowaŜonego Regionów. Spotkanie 

odbyło się w Toruniu przy udziale szefa komisji unijnej. Obecni byli równieŜ członkowie 

komisji, tzn. przedstawiciel Anglii, Szwecji i Estonii. Miało być o obszarach 

metropolitarnych.  A tak naprawdę, to te osoby dzieliły się swoimi spostrzeŜeniami co do 

rozwoju ich miast i rejonów oraz pewnych praktyk, które mogą być stosowane. Tłem tego 

wszystkiego był projekt ustawy o obszarach metropolitarnych. To wszystko o czym Pan 

powiedział jest w sferze projektu relatywnie dosyć długo. Zresztą obecny był przedstawiciel 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który relacjonował projekt uchwały. Zaś 

sam temat BiT-u, czyli bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego, którego skład 

wchodzą powiat toruński i bydgoski, jest tematem omawianym juŜ bardzo długo. Zostały 

podpisane porozumienia, w których uczestniczyli tylko prezydenci tych rdzeniowych miast. 

Mówi się, Ŝe po roku 2013 na obszary metropolitarne mogą być pieniądze z Unii 

Europejskiej. Natomiast moja wypowiedź dotyczyła przede wszystkim tego, Ŝe jesteśmy 

bardzo zainteresowani rozwojem takich centrów jak Bydgoszcz i Toruń, bo dla nas są to 

centra kultury, szkolnictwa. Niemniej jednak w obszarze metropolitarnym chcielibyśmy być 

jednostką, podmiotem, które będzie miał  udział w podziale środków po roku 2013, a po 

drugie będzie miał  wpływ na decyzje. Widzę, Ŝe prześledził Pan projekt uchwały. Nie 

powiedział Pan jednak o innej, niezwykle waŜnej rzeczy czyli o zasadzie tzw. podwójnej 

większości. Miała ona gwarantować małym miastom taki udział. Moje obawy podzielają 

wójtowie gmin. Rozmowy na ile będziemy zobligowani do wpłacania tej składki, jaka ona 

będzie, są rozmowami na przyszłość.  Nie wiem czy Pan Premier ogłosił juŜ treść ustawy, czy 

będzie ona dopiero ogłoszona. Dopiero w ustawie będą zawarte obszary metropolitarne. 

Większość miast i regionów zabiega o to, Ŝeby tam się znaleźć. Wiem, Ŝe jest ich w kraju 9.  

ma być 12.  Jeden obszar ma charakter międzynarodowy.  Będziemy musieli poszukać 

swojego miejsca i sposobu odzyskania tej składki poprzez róŜnego rodzaju inwestycje, które 

mogą się pojawić.  Czy podołamy tej składce, to trudno mi powiedzieć. Obszar 

metropolitarny postrzegam jako szansę dla regionu. Niemniej jednak mam pewne obawy. 
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Wiem, Ŝe są juŜ prowadzone rozmowy na temat tzw. biletu metropolitarnego. Być moŜe 

będziemy musieli podpisać umowę na to, Ŝe będziemy dopłacać do biletu, który będzie 

kupowany  w ChełmŜy. A bilet ten będzie słuŜył komunikacji Toruń-Bydgoszcz, ChełmŜa-

Bydgoszcz. Takie propozycje złoŜono w Unisławiu, Toruniu i Bydgoszczy. Są to 

konsekwencje pewnych rzeczy, które się dzieją. Za moment odzyskamy połączenie kolejowe 

ChełmŜa-Bydgoszcz. Z tym teŜ są związane określone konsekwencje. To wpisuje się o obszar 

metropolitarny. Mamy dworzec. Za moment, ktoś się do nas zwróci, Ŝe jest on wizytówką 

naszego miasta. Przy komunikacji kolejowej jaka będzie niewątpliwie to prawda. To obiekt, 

który moŜna by potraktować w ramach rewitalizacji. JednakŜe jeŜeli w ramach rewitalizacji 

robimy Bulwar, to tutaj pozostanie kwestia co dalej.  Pole manewru w przypadku dworca jest 

ograniczone. On przynosi zyski kolei, poniewaŜ jest dzierŜawiony pod działalność 

gospodarczą. Jak Państwo widzicie jeszcze nie ma ustawy o obszarach metropolitarnych, a 

juŜ Ŝycie dyktuje pewne działania, których nie unikniemy, jeŜeli chcemy Ŝyć w obszarach 

metropolitarnych.  Sądzę, Ŝe jeszcze wiele problemów przed nami.                   

 

Ad. pkt 12 

        Wnioski i zapytania 

 

Radny Janusz Mikołajczyk 

1/ Jakie są dalsze losy budynku po dawnym kinie ? 

2/ Kiedy zostanie wdroŜona procedura przetargowa, która ma na celu wyłonienie firmy 

zajmującej się przebudową ul. Toruńskiej ? Jeśli jest wdroŜona, to kiedy rozpocznie się 

przebudowa ? 

Radny Jerzy Gajewski 

1/ W ustawie  o samorządzie gminnym jest napisane, Ŝe to rada decyduje o studium 

uwarunkowań, kształcie i planach zagospodarowanie przestrzennego. Vademecum radnego 

idzie jeszcze dalej i mówi, Ŝe nikt inny jak tylko radni decydują o tym. Czy członek rady 

moŜe brać udział w posiedzeniach określających warunki i załoŜenia takich projektów. Czy 

moŜe wnosić swoje uwagi, poprawki, spostrzeŜenia ?  

2/ Ustalaliśmy koszt wywozu  nieczystości. Przedstawiono nam wówczas ceny jakie 

obowiązują na wysypiskach śmieci w Kamionkach i w Niedźwiedziu. Na ten podstawie 

ustaliliśmy koszt wywozu 1 m3 śmieci. Słyszałem, Ŝe w tej chwili nieczystości są wywoŜone 

do Świecia. Chciałbym wiedzieć, czy zmieniła się cena wywozu śmieci ? Czy mamy z tego 

korzyść ? 
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3/ Czy w projektach zagospodarowania przestrzennego z góry juŜ się ustala, Ŝe np. mają być 

place zielone, boiska i place zabaw ? Jeśli tak, to chciałbym zapytać, jak ta sprawa wygląda 

na Osiedlu 3-go Maja i Górna. Tam nie ma juŜ Ŝadnego miejsca na plac zabaw. Czy było to 

przewidziane ? Jeśli tak, to co się z nimi stało ?     

Radny Franciszek Kuczka 

Na ul. Chrobrego lub przyległych ulicach  ma miejsce garaŜowania, parkowania autobusów 

przez znaczną  część doby. Firma  przewozowa przy świadczeniu tanich usług na rzecz 

chełmŜan stanowi równocześnie  dla części  mieszkańców ul. Chrobrego duŜą uciąŜliwość. 

Grzanie szczególnie zimą silników juŜ od wczesnych godzinach porannych, ich mycie nie 

wpływa korzystnie na samopoczucie części mieszkańców ulicy Chrobrego ? 

Panie Burmistrzu, czy osoba prawna świadcząca usługi transportowe dla ludności ma 

obowiązek  prawny zgłoszenia miejsca przystanku początkowego dla wsiadających 

pasaŜerów ? Czy takie  miejsce musi być oznaczone ? Czy w przypadku  oznaczenia dany 

podmiot  płaci gminie  - miastu za korzystanie z zajętego pasa drogi ? Czy nie moŜna 

wyegzekwować  od wszystkich przedsiębiorców  świadczących usługi transportowe, aby tak 

jak na ul. ks. P. Skargi przystanek dla autobusów prywatnych był oznaczony na powierzchni 

asfaltu ?      

 

Ad. pkt 13 

           Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Przyznam, Ŝe chcąc odpowiedzieć na pytanie radnego Gajewskiego musiałbym zrobić 

wykład z ustawy o planowaniu przestrzennym. Przywołuje Pan przepis, mówi o radzie, a 

potem pyta czy „członek rady...”. Te dwie rzeczy trzeba rozróŜnić. Rada liczy 15 radnych i 

Państwo decydujecie o podejmowanych uchwałach. Studium to dokument, który był 

uchwalony w 2000 roku. Dokument przeszedł pewną ewolucję. Kiedyś był wytyczną do 

planowania przestrzennego, dziś  jest obligatoryjnym wskaźnikiem do podejmowania 

niektórych decyzji. Trochę ogranicza nam działania. Konsekwencją studium i ustawy o 

planowaniu przestrzennym nie są projekty przestrzenne ale plany zagospodarowania 

przestrzennego. My tych planów mamy prawie pełne pokrycie miasta, z  wyjątkiem tego co 

robimy teraz. Akurat rejon, o który Pan pytał jest w trakcie uzgodnień. W najbliŜszym czasie 

rada podejmie decyzję odnośnie tego planu zagospodarowania przestrzennego.  
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2/ Sytuacja związana z terenami zielonymi na wskazanych przez Pana osiedlach. To jeden z 

ostatnich kwartałów miasta, obok Cukrowni, gdzie nie ma planu. W planie zagospodarowania 

przestrzennego określa się wszystkie przeznaczenia, z pewnym stopniem ogólności, równieŜ 

tereny zielone, o które Pan pytał.  W związku z tym, Ŝe na tym osiedlu takiego planu nie ma, 

dziś nie jestem w stanie wskazać konkretnie gdzie te tereny zielone mają być. To nas jeszcze 

czeka.  

3/ Następne pytanie p. Gajewskiego dotyczyło ceny śmieci. Materiał, który był przedstawiony  

był materiałem poglądowym. Miał  nam dać wyobraŜenie ile śmieci kosztują i ile zdroŜały.  

Pokazaliśmy wysypiska śmieci, na które my wozimy. Patrząc na inne wysypiska w Polsce one 

były relatywnie tanie. Ceny śmieci zmieniają się. Spółka nastawiona jest na zysk, więc to 

normalne, Ŝe szuka miejsc, gdzie te śmieci są tańsze. W tej chwili mają tańsze śmieci w 

Świeciu. Nie ma to jednak wpływu na naszą cenę ale na ewentualny zysk spółki.  JeŜeli te 

ceny będą nadal rosły to moŜemy się liczyć z wnioskiem o podwyŜkę.  

4/ Przystanki są opiniowane przez nas ale wyznacza je Sejmik Wojewódzki. Jest tam 

specjalna komórką, która się tym zajmuje. Gmina nie otrzymuje z tego tytułu Ŝadnej opłaty. 

Słuszna uwaga, Ŝe to ma być oznakowane. Nic mi nie wiadomo o tym, Ŝeby taki przystanek 

znajdował się na ul. Chrobrego. JeŜeli coś takiego ma tam miejsce, to potraktujemy to jako 

sygnał. Wyjaśnię to.  

Radny Franciszek Kuczka       

JeŜeli moŜna dodać, to radny Gajewski mówił, iŜ  w wyniku parkowania i jeŜdŜenia po 

nowych chodnikach, to są one juŜ zniszczone. Więc jakiś problem jest.  

Pan Jerzy Czerwiński  

Nie powiedziałem, Ŝe nie ma problemu. Sprawy zarywania chodników są w całym mieście. 

Takie rzeczy naleŜy sygnalizować. NaleŜy poszukać sprawcę. To jest bardzo cenna uwaga. 

Nie wiedziałem o przystanku. 

Wyjaśniałem juŜ, Ŝe budynek kina nie stanowi własności gminy.  Jest własnością firmy z 

Nieszawki. Firma nie ma obowiązku informować nas jakie ma zamiary.  Firma ta rozpoczęła 

remont. Płaci podatek od nieruchomości. To wszystko co na ten temat wiem. Są ścigani za 

porządek przed budynkiem.   

Ulica Toruńska będzie robiona  w II połowie roku. Zarząd dróg Wojewódzkich przygotowuje 

się do ogłoszenia przetargu. Pana uwagi były przekazane. Mają być wykonane.  
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Ad. pkt 14 

         Oświadczenia    

 

Radny Franciszek Kuczka 

To nie będzie oświadczenie ale chciałbym wyrazić słowa uznania w stosunku do Burmistrza 

Miasta za przygotowanie tego obiektu, w którym się znajdujemy. Na pewno będzie on 

elementem przysparzającym rozwój kultury w naszym mieście. 

Pan Jerzy Czerwiński  

Chciałbym podziękować radnemu. To nie ja tego dokonałem ale my. Nas to teŜ trochę 

zaskoczyło. Zaczęliśmy systemem gospodarczym tę salę bardziej porządkować, niŜ 

remontować. Robiliśmy to przy pomocy naszej spółki. Jesteśmy zadowoleni z efektów. 

Chciałbym dopowiedzieć jedną rzecz, która nasunęła mi się odnośnie terenów zielonych. 

Osiedle 3-go Maja połoŜone jest blisko jeziora, blisko jedynego duŜego parku wokół ChełmŜy 

i obiektów sportowych. Dlatego podejrzewam, Ŝe tam moŜe być pewna skąpość duŜych 

terenów zielonych z racji załoŜenia architektonicznego.   

Jak Państwu wiadomo Polo-market postanowił zafundować miastu kolejny plac zabaw. Te 

elementy, które stoją dziś nie są zakończeniem tematu. Muszę powiedzieć, Ŝe w parku jest to 

kapitalnie połoŜone. Tam jest równieŜ zlokalizowane wcześniej boisko do siatkówki, o które 

teŜ prosili mieszkańcy Osiedla Górna. Do tej pory ci młodzi ludzie grali w siatkówkę na dole 

po prawej stronie pod skarpą. Niedokończony jest tylko jeden temat z przyczyn 

organizacyjnych. Są zakupione siatki ale ich nie powiesimy, bo znikną. Dlatego teŜ zakupione 

są linie, które przyczepia się w terenie na specjalnych foliach. Są one w Ośrodku Sportu i 

Turystyki. Jesteśmy skłonni przekazać jeden komplet grupie młodzieŜy z Osiedla Górna. To 

nie są wielkie pieniądze. Niech  z tego korzystają. Byłem tam dzisiaj rano i wygląda to 

dobrze. Brakuje tam tylko „Orlika”.  

Radny Jerzy Gajewski       

Chciałbym podziękować Panu Markowi Kufflowi za natychmiastową interwencję w sprawie 

zniszczonej zieleni. Firma „ALDOM” uszkodziła drzewka, o które dba jeden mieszkaniec z 

rejonu ul. Górnej. Pan Kuffel zareagował na mój telefon natychmiast.  

 

Ad. pkt 15  

                Komunikaty 
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Przewodniczący obrad odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 

nieprzestrzegania przepisów  wynikających z ustawy o samorządzie w zakresie zakazu 

prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. 

Następnie przeczytał gratulacje Posła na Sejm RP Jerzego Wenderlicha z okazji Dnia 

Samorządu Terytorialnego.     

 

Ad. pkt 16      

               Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XVIII sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

 
 
 
Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska          Janusz Kalinowski 

Małgorzata Karpińska                                                                                            

       Sekretarz obrad:  

             Małgorzata Polikowska 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


