
 
P R O T O K Ó Ł  NR  XIX/08 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XIX sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 26 czerwca 2008 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,30. Sesja odbyła się w sali konferencyjno-widowiskowej 

ChełmŜyńskiego Ośrodka Kultury w Chełm Ŝy. 

_______________________________________________________________ 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta ChełmŜy 

Pani Krystyna Lulka          - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński      - Sekretarz Miasta 

 

Ponadto w sesji udział wzięli: radca prawny Urzędu Miasta,  TVK „Marton” . 

 
Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2.  Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

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

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładu 

budŜetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki w ChełmŜy w jednostkę budŜetową 

pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta ChełmŜa 

pełnomocnictwa do reprezentowania  Rady Miejskiej ChełmŜy przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dot. lokalizacji punktu gier na 

automatach o niskich wygranych. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dot. lokalizacji punktu gier na 

automatach o niskich wygranych. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto ChełmŜa do 

współpracy z Powiatem Toruńskim z udziałem gmin: ChełmŜa, Lubicz, Łubianka, 

Łysomice, Obrowo, Unisław, Zławieś Wielka w zakresie przygotowania i realizacji 

Projektu  pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie  

dróg rowerowych”, znajdującego się na Indykatywnej Liście Projektów Kluczowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2007-2013, współfinansowanego ze środków  Europejskiego  Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz BudŜetu Państwa. 

9.   Interpelacje. 

10.  Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Wnioski i zapytania. 

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

13. Oświadczenia. 

14. Komunikaty.      

15. Zamknięcie sesji.  

      

Ad. pkt 1 

a/  Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej ChełmŜy Pan Janusz Kalinowski  i 

na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe jest quorum, gdyŜ na stan ustawowy 15 radnych, 

obecnych było 12 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

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

Polikowska. 

c/  Zaproponowany porządek sesji przyjęto jednogłośnie.    

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

 

Ad. pkt 2 

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Pkt 16 „ W dniu 2 czerwca b.r. w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie ( w którym 

uczestniczył  Burmistrz  Miasta) przedstawicieli  samorządów  zlokalizowanych  wzdłuŜ 

planowanej budowy autostrady A-1  poświęcone stanowi negocjacji  w przedmiocie budowy 

autostrady na odcinku Grudziądz-Toruń oraz działań podejmowanych w sprawie lokalizacji 

węzła autostradowego w Dźwierznie”. 
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Pkt 17  „W dniu   10 czerwca b.r. Burmistrz Miasta  spotkał się z przedstawicielem Instytutu  

Rozwoju i Promocji  Kolei w Warszawie p. Jakubem Majewskim  w sprawie oczekiwań ze 

strony  samorządu miasta ChełmŜy w zakresie proponowanego rozkładu jazdy pociągów 

relacji  ChełmŜa-Bydgoszcz”. 

Pkt 18 „W dniu 18 czerwca b.r. Burmistrz Miasta spotkał się z przedstawicielami 

Wodociągów Toruńskich w przedmiocie zaawansowania prac nad budową ściekowego 

kolektora przesyłowego  z ChełmŜy do Ostaszewa oraz działań związanych z włączeniem 

aglomeracji ChełmŜy do aglomeracji  toruńskiej w ramach Krajowego programu 

Oczyszczania Ścieków  Komunalnych”.    

Proszę o szersze przedstawienie w/w tematów. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 1 „Powołanie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe” 

Pkt 3 „Podjęcie decyzji o wprowadzeniu z dniem 1 lipca b.r. systemu Elektronicznego  

Obiegu Dokumentów i Spraw FINN & SQL jako obowiązującego systemu informatycznego do 

ewidencji  i obiegu  korespondencji, załatwiania spraw i prowadzenia rejestrów w Urzędzie 

Miasta ChełmŜy...” 

Pkt 11 „Podpisanie porozumienia z spółką zo.o.NETTO w Motańcu na sporządzenie 

dokumentacji projektowej niezbędnej  do realizacji inwestycji „Budowa głównego kolektora 

sanitarnego  w ChełmŜy równoległego do ul. Sienkiewicza od ul. Sikorskiego do istniejącego 

nowego głównego doprowadzania ścieków  do przepompowni centralnej w rejonie ul. Polnej i 

równoległego  kolektora deszczowego wraz z wylotem do rowu w rejonie ul. Polnej”. 

Proszę o szersze przedstawienie w/w tematów.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 1 

To juŜ drugi konkurs dot. stowarzyszeń ze statusem instytucji poŜytku publicznego. Ofertę 

złoŜyła tylko „Pomocna Dłoń”.  

Dot. pkt 3 

W Urzędzie Miasta od roku wdraŜamy elektroniczny obieg  informacji. Dzięki temu petent 

będzie miał moŜliwość monitorowania swojej sprawy. 

Dot. pkt 11 

Udało nam się wynegocjować odcinek do ul. Św. Jana.  To porozumienie sankcjonuje fakt, Ŝe  

„Netto” zrobi to za własne pieniądze, oczywiście po spełnieniu określonych warunków. W tej 

chwili są na etapie starania się o pozwolenie na budowę.  
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Dot. pkt 16 

Wiodącym tematem spotkania była budowa autostrady A-1, a więc Gdańsk, Nowe Marzy do 

Czerniewic. Pierwszy odcinek jest juŜ właściwie zakończony. Było to spotkanie 

Stowarzyszenia Autostrad, które ma swoją siedzibę w Pelplinie. Było to równieŜ spotkanie z 

przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury, z władzami lokalnymi, z przedstawicielami 

Dyrekcji Dróg i Autostrad. Efektem spotkania miała być relacja na jakim etapie jest 

moŜliwość budowy odcinka Nowe Marzy – Czerniewice. A więc odcinka, który między 

innymi  przechodzi przez usankcjonowany węzeł w Dźwierznie. Na ten temat równieŜ 

rozmawialiśmy. Poinformowano nas między innymi o tym, Ŝe do czerwca zostanie wyłoniony 

wykonawca - GTC. Wcześniej były dyskusje czy GTC będzie ten odcinek budowało. W tej 

chwili juŜ wiemy, Ŝe Rząd Polski doszedł do porozumienia z GTC.  Cena jest oczywiście 

odpowiednio wyŜsza. Wiem tylko, Ŝe w wyniku tych wszystkich zawieruch, które się działy 

wokół budowy tego odcinka, Ŝe cała inwestycja opóźni się tylko o rok. To podobno sukces. 

W roku 2011 powinien zostać oddany do uŜytku odcinek Nowe Marzy – Czerniewice. 

Sprawa węzła to temat wciąŜ otwarty i krąŜy wokół sprawy nie wzruszania decyzji 

lokalizacyjnej, która byłaby wzruszona, gdybyśmy weszli węzłem w tej chwili. Jest takie 

załoŜenie, Ŝe autostrada będzie realizowana w ramach dokumentacji technicznej jaka jest. 

Natomiast ewentualnie, jeŜeli zostaną podjęte właściwe decyzje to ten węzeł wpisze się w 

budowę autostrady.  

Dot. pkt 17 

W dniu 10 czerwca b.r. wspólnie z Panem Sekretarzem mieliśmy przyjemność spotkać się z 

przedstawicielem Instytutu  Rozwoju i Promocji  Kolei w Warszawie p. Jakubem Majewskim. 

Stowarzyszenie to na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego zajmuje się badaniem, które 

konsekwencją ma być wydanie opinii podmiotu  zewnętrznego, a więc w Ŝaden sposób 

niezwiązanego z sprawami związanymi z komunikacją między ChełmŜą a Bydgoszczą. O to 

połączenie tym razem chodzi. To stowarzyszenie monitoruje cały temat.  Od połowy sierpnia 

ma  ruszyć linia kolejowa  na odcinku ChełmŜa-Bydgoszcz. Będzie to dla nas waŜne 

wydarzenie komunikacyjne ale ocena jak długo ta linia kolejowa będzie funkcjonować jest 

rozwaŜane przez miedzy innymi takie instytucje z jaką się spotkaliśmy. Potem to będzie 

klasyczny monitoring na ile to jest opłacalne. Niewątpliwie są obawy i nie o odcinek Unisław 

Bydgoszcz, tylko właśnie o odcinek ChełmŜa Bydgoszcz. Unisław ciąŜy do Bydgoszczy, tak 

jak my  do Torunia. Swoje  opinii, spostrzeŜenia na temat tego połączenia przekazaliśmy w 

rozmowie z przedstawicielem Instytutu. Szczególny nacisk połoŜyliśmy na studentów, 

których niewątpliwie jest coraz więcej studiujących w Bydgoszczy. Przy dobrej komunikacji 
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rozwiązaniem nie musi  być  wcale akademik. Po drugie zwróciliśmy uwagę na Bydgoszcz 

jako centrum naukowe, kulturalne i miejsca pracy. Bardzo waŜne jest to, iŜ Bydgoszcz jest 

centrum zdrowotnym. To jedno z centrów  znanych w Polsce. Kolej ruszy na odcinku 

ChełmŜa – Bydgoszcz i my mieszkańcy musimy nauczyć się korzystać z tego. Te 9 lat 

spowodowało, Ŝe  zapotrzebowanie  na tę kolej na pewno jest mniejsze. Na pewno zmienił się 

sposób komunikacji, bo przecieŜ dziś samochód przestał być  dobrem nadzwyczajnym. Jest 

zwykłym narzędziem słuŜącym do przemieszczania się. Staraliśmy się zasugerować, Ŝe jeŜeli 

ta linia będzie szybka, wygodna i punktualna to mieszkańcy nauczą się z niej korzystać i z 

powrotem do tej kolei mają szansę się przyzwyczaić.  Patrzyliśmy jeszcze na to w drugą 

stronę. Zwróciliśmy nawet na to uwagę p. Majewskiemu, który nieco inaczej widział to niŜ 

my. To nie jest tylko komunikacja z ChełmŜy do Bydgoszczy. To jest komunikacja z 

Bydgoszczy do ChełmŜy z racji strefy przemysłowej, która znajduje się w Ostaszewie. Nie 

wiem, które z tych czynników powinno decydować bardziej.  W kaŜdym razie w połowie 

sierpnia linia ma ruszyć. Będzie monitorowana. My zakładamy, Ŝe potrzeba trochę czasu. 

Myślę, Ŝe to dla nas dobre rozwiązanie i przede wszystkim dobra wiadomość.  

Dot. pkt 18       

Spotkanie 17 czerwca b.r. z Wodociągami Toruńskimi to efekt spotkania w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska, który w sposób oporny odniósł się do przyznania poŜyczki 

Wodociągom Toruńskim na to przedsięwzięcie, które nazywa się kolektor ściekowy Toruń – 

Ostaszewo. Podczas rozmów, w których uczestniczyłem Pani Prezes nie wykluczyła 

moŜliwości takiej poŜyczki ale jak gdyby połoŜyła większy nacisk na to, aŜeby Wodociągi 

Toruńskie  mimo, Ŝe mają swoje wnioski aplikacyjne z programu operacyjnego, osobnym 

wnioskiem najpierw aplikowały o to zadanie. Konkurs będzie ogłoszony być moŜe w lipcu w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To jest dobry wskaźnik, bo 

decydowałby o bezpiecznej cenie ścieków w przyszłości. PoniewaŜ poŜyczka z WFOŚ to 

montaŜ 85% poŜyczki na 15% środków własnych i ta część poŜyczki mogła być wcześniej do 

30% umarzana. Jak byśmy spojrzeli na całą kwotę to tego umorzenia mogłoby być około 

20%. Gdyby udało się zrealizować aplikację  z programu operacyjnego, to ten montaŜ mógłby 

być 60% (środki pochodzące z UE) na 40% (środki wodociągów). Wiadomo, Ŝe ta cena 

wejdzie w cenę ścieków. Obawiamy się jak to wszystko będzie wyglądało w czasie. 

Zakładam, Ŝe termin realizacji to przyszły rok ale trudno nam powiedzieć, jak to się będzie 

odbywało. Wiadomo, Ŝe dokumentacja techniczna jest na ukończeniu. Za moment pojawi się 

pozwolenie na budowę. Równolegle przygotowywany jest wniosek aplikacyjny i te 

dokumenty, które są niezbędne. Dzisiaj pojawiła się nowa procedura co do decyzji 
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środowiskowej. Nie wiem czy nie będzie potrzeba pół roku na jeden dokument, którym jest 

decyzja środowiskowa. Będę się starał Państwa na bieŜąco informować o wszystkim. Dziś 

sytuacja jest taka. Rezerwowo mamy WFOŚ bez promesy na razie. Będzie składana aplikacja 

do  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W zaleŜności jak to da się spiąć w 

czasie jest szansa realizacji zadania w przyszłym roku.      

 

Ad. pkt 3 

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta 

na 2008r.  

 

Pani Krystyna Lulka Skarbnik Miasta ChełmŜy  przedstawiła proponowane zmiany po 

stronie dochodów i wydatków.  

Pan Jarosław Malczyński  przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych  na sesji 11 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iŜ została podjęta 

UCHWAŁA NR XIX/112 /08 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok. 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji 

zakładu budŜetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki w ChełmŜy w jednostkę 

budŜetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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 XIX/113 /08 

w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budŜetowego  

pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki w ChełmŜy w jednostkę budŜetową  

pod nazwą  Ośrodek Sportu i Turystyki 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 

ChełmŜa pełnomocnictwa do reprezentowania  Rady Miejskiej ChełmŜy przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych  na sesji 11 radnych – za 10, wstrz.1 . 

Przewodniczący obrad stwierdził, iŜ została podjęta 

UCHWAŁA NR XIX/114 /08 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta ChełmŜa pełnomocnictwa 

do reprezentowania  Rady Miejskiej ChełmŜy przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dot. lokalizacji punktu 

gier na automatach o niskich wygranych 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych  na sesji 11 radnych – – za 10, wstrz.1 . 

Przewodniczący obrad stwierdził, iŜ została podjęta 
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UCHWAŁA NR XIX/115 /08 

w sprawie wydania opinii dot. lokalizacji punktu gier na automatach  

o niskich wygranych 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dot. lokalizacji punktu 

gier na automatach o niskich wygranych 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych  na sesji 11 radnych – za 10, wstrz.1 . 

Przewodniczący obrad stwierdził, iŜ została podjęta 

UCHWAŁA NR XIX/116 /08 

w sprawie wydania opinii dot. lokalizacji punktu gier na automatach  

o niskich wygranych 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto ChełmŜa 

do współpracy z Powiatem Toruńskim z udziałem gmin: ChełmŜa, Lubicz, Łubianka, 

Łysomice, Obrowo, Unisław, Zławieś Wielka w zakresie przygotowania i realizacji 

Projektu  pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie  

dróg rowerowych”, znajdującego się na Indykatywnej Li ście Projektów Kluczowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2007-2013, współfinansowanego ze środków  Europejskiego  Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz BudŜetu Państwa 

  

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 
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Na obecnych  na sesji 11 radnych wszyscy głosowali za przyjęciem projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iŜ została podjęta 

UCHWAŁA NR XIX/117/08 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto ChełmŜa do współpracy z Powiatem Toruńskim 

z udziałem gmin: ChełmŜa, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Unisław, Zławieś 

Wielka w zakresie przygotowania i realizacji Projektu  pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

drogach publicznych poprzez wybudowanie  dróg rowerowych”, znajdującego się na 

Indykatywnej Li ście Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze 

środków  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz BudŜetu Państwa 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  

  Ad. pkt  9 

            Interpelacje 

 

Radny Janusz Kalinowski  

Na moje ręce wpłynęło pismo radnego Franciszka Kuczki o  treści : 

 

Ze względu na niemoŜność uczestniczenia w dzisiejszej sesji z powodów rodzinnych, 

uprzejmie  proszę o przeczytanie następujących interpelacji. 

 

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado ! Wielokrotnie w ostatnich kilku latach wypowiadałem się 

na sesjach rady, w komisjach rady i w kontaktach z właściwymi pracownikami urzędu na 

temat sprzątania targowiska i terenów do niego przyległych. Niestety nadal mieszkańcy ulicy 

ks. P. Skargi stwierdzają, Ŝe miejsca, w którym odbywa się targ jest najdelikatniej mówiąc 

przeprowadzane niestarannie. Pracownik sprzątający nie zbiera resztek warzyw 

pozostawionych przez sprzedających. Na chodnikach przyległych do targowiska leŜą 

woreczki foliowe, uszkodzone opakowania, kartony, skrzynki z tworzyw sztucznych, 

instrukcje towarów,  resztki odzieŜy i butelki po napojach. 

1. Panie Burmistrzu, czy tak trudno określić zakres prac na targowisku dla pracownika 

sprzątającego?   

2. Czy ktokolwiek kontroluje pracownika sprzątającego na targowisku? 
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3. Dlaczego osoba sprzątająca tak późno (po 1300) rozpoczyna sprzątanie? Wydaje się, Ŝe 

podczas pogody wietrznej czeka ona na to aŜ wiatr rozniesie śmieci i wtedy będzie 

miała mniej pracy. Następstwem tego są walające się śmieci od ul. św. Jana po ul. 

Polną. 

4. Panie Burmistrzu, kiedy otoczenie targowiska będzie przykładem czystości w mieście? 

5. Kiedy pracownik sprzątający targowisko będzie sprzątał, a nie chodził bez celu? 

UwaŜam, Ŝe sprzątanie targowiska nie jest skomplikowaną czynnością i czas najwyŜszy, aby 

Prezes ZGK w ChełmŜy wreszcie to zauwaŜył. 

 

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado ! 

     Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, Ŝe od kilku lat część absolwentów szkół 

podstawowych nie trafia do chełmŜyńskiego gimnazjum. W ostatnim roku ich ilość znacznie 

wzrosła. Ta sytuacja skutkuje następstwami finansowymi dla miasta, powoduje wzrost 

kosztów jednostkowych kształcenia.  

Panie Burmistrzu 

1. Co jest poza prawną swobodą wyboru gimnazjum przyczyną odchodzenia uczniów od 

naszego gimnazjum? 

2. Jak ocenia Pan stan bezpieczeństwa uczniów w szkołach i w tym w gimnazjum? 

3. Jakie są aktualne wyniki egzaminu końcowego w gimnazjum? 

4. Czy prawdą jest, Ŝe w jednej ze szkół podstawowych prowadzono niezręczną akcję 

informacyjną w zakresie gimnazjów? 

5. Jak organ prowadzący szkoły w naszym mieście planuje pokazać, Ŝe chełmŜyńskie 

gimnazjum jest bezpieczną szkołą, o dobrych efektach nauczania i wychowania ? 

Panie Burmistrzu warto, a nawet naleŜy spowodować, aby gimnazjum rozpoczęło właściwą 

promocję swojej pracy. 

 

Ad. pkt 10 

           Odpowiedzi na interpelacje 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Te pytania są tendencyjne. Tak naprawdę prawda leŜy gdzieś pośrodku. Pytań jest wiele. 

Zacznę moŜe od tego, Ŝe jest to zły okres jeśli chodzi o  utrzymanie czystości.  Prowadzimy 

tam remont i nie do końca panujemy nad tym, gdzie ci, którzy tam handlują rozkładają swoje 

stoiska. Było pytanie, czy tak trudno posprzątać targowisko. O to musiałby Pan Kuczka 
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zapytać Pana Gackowskiego. My zapytamy. UwaŜamy, Ŝe nie ale jak będzie targowisko 

wyremontowane to na pewno będzie łatwiej.   

Czy ktoś kontroluje czystość na targowisku ? Tak. Jest do tego wyznaczony pracownik Pan 

Kubera.  

Dlaczego tak późno o 13,00 ? Nie wiem. Tak został ustalony harmonogram i do tej pory nie 

przeszkadzano sobie nawzajem, czyli ci którzy handlują, kupują  i sprzątają. JeŜeli będzie 

taka potrzeba to zmienimy tę godzinę. 

Kiedy otoczenie targowiska będzie wzorem czystości ? Myślimy, Ŝe jest wiele miejsc w 

mieście, gdzie byśmy chcieli Ŝeby były bardziej wzorem czystości jak targowisko. Myślę, Ŝe 

jeŜeli będzie nowe targowisko, to nad tym popracujemy.  

Dlaczego pracownik chodzi bez celu ? Musiałby radny Kuczka  zapytać o to pracownika.  

2/ Sprawa związana z gimnazjum jest rzeczywiście waŜnym problemem. To dobrze, Ŝe Pan 

Kuczka to poruszył. Nie jest nam obojętna strona finansowa funkcjonowania oświaty. 

Wczoraj mieliśmy spotkanie z dyrektorami szkół. Przed zakończeniem roku szkolnego 

przeprowadziliśmy bardzo wnikliwą analizę ilościową rocznika 2005/206, 2006/2007, 

2007/2008 oraz 2208/2009. Rzeczywiście liczba uczniów, którzy po skończeniu podstawówki 

nie kontynuują nauki w naszym gimnazjum ale odchodzą w przewaŜającej większości do 

Gimnazjum w Głuchowie i w Pluskowęsach, jest liczbą, która niepokojąco rośnie. W tym 

roku szkolnym 2005/2006 było to 17 osób. W roku 2006/2007 było tych osób 24, czyli poszła 

cała klasa. W roku 2007/2008 poszło 1 ½ klasy. Natomiast w tym roku jest 57 uczniów, czyli 

2 oddziały. To duŜa strata dla nas. Następuje zmniejszenie godzin, za które nie płacimy. W 

sposób niebezpieczny tracimy bon edukacyjny, który idzie do Głuchowa, Pluskowęs lub 

innego gimnazjum. Oczywiście  z tego powodu nie świecimy mniej, nie grzejemy mniej, nie 

sprzątamy mniej.  To są koszty stałe. Gdzie upatrywać problem ? ZałoŜenie reformy w 

oświacie, było takie, Ŝe istnieje dobrowolny wybór szkoły po podstawówce. Zakładam, Ŝe 

nauczyciele w szkołach podstawowych  mają obowiązek powiadomić o takiej moŜliwości 

uczniów i rodziców. Reszta to jest nic innego jak typowa promocja jednostek. Myślałem, Ŝe 

nasze gimnazjum robi mniej  niŜ faktycznie robi. Po rozmowie z dyrektorem szkoły 

zauwaŜyłem, Ŝe odbywały się spotkania z rodzicami, Ŝe zorganizowano Otwarte Dni Szkoły. 

Czy były w szkołach sytuacje, gdzie namawiano do wyboru konkretnej szkoły ? Być moŜe 

były ale nie odbywały się one w sposób formalny. Nie wiem czy intencją było, Ŝeby dziecku 

było lepiej, czy to, Ŝeby nasze gimnazjum miało mniej uczniów. Z tego wychodzą konkretne 

problemy. JeŜeli to jest promowanie szkoły, przedstawianie konkretnych moŜliwości dla 

ucznia, który kończy szkołę to my nie mamy nic do powiedzenia. JeŜeli jest to promowanie 
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gimnazjum, to nasze gimnazjum musi zrobić więcej. Po rozmowie z dyrektorem niewątpliwie 

zwróciliśmy na to uwagę. Dyrektor musi zmienić filozofię. Działanie do tej pory polegało na 

zatrzymywaniu  naszych uczniów w naszych szkołach. Nie wiem dlaczego nie moŜemy 

namawiać do tego, Ŝeby uczniowie z innych szkół realizowali obowiązek szkolny właśnie w  

Gimnazjum nr 1 w ChełmŜy. Jest to generalne załoŜenie na rok przyszły.  

Najwięcej uczniów, którzy idą do gimnazjum poza teren ChełmŜy jest z Szkoły Podstawowej 

nr 3. Czy to wynika z pracy nauczycieli ? Nie oceniałbym tak tego. Na to składa się wiele 

czynników. Czasem jest tak, Ŝe rodzeństwo kończyło inną szkołę lub właśnie taka jest decyzja 

rodziców i do tego mają prawo. Czasem idą tam koledzy i im tych kolegów idzie więcej, tym 

ten postęp ma charakter postępu geometrycznego. Mogę powiedzieć jednoznacznie, Ŝe od 

kilku lat w sposób bardzo szczegółowy monitorujemy  wyniki i nasze gimnazjum od początku 

swego istnienia miało lepsze wyniki niŜ wspomniane gimnazja z zewnątrz. Kilkoro uczniów 

jest w  gimnazjach toruńskich. Nie ma u nas pojęcia przemocy jako zjawiska.  Nie mamy 

gorszych obiektów sportowych, gorszych klasopracowni. Mamy  ligi zadaniowe, zwycięstwa 

w dziedzinach, w których inne szkoły nie mają. Myślę, Ŝe za mało o tym wiemy. Być moŜe to 

motywowałoby rodziców, Ŝeby wysłać dzieci do naszej szkoły. Taki kierunek wytyczyliśmy 

sobie. Mam równieŜ sygnały o niepokojących zjawiskach. Trenerem w Klubie „Legia” jest 

nauczyciel z Gimnazjum w Głuchowie i wykorzystuje swoją funkcję nie do namawiania, 

promowania ale pewnego rodzaju przymusu ucznia, Ŝeby szedł do Głuchowa. Chodziło o to, 

Ŝe mówi swoim podopiecznym, iŜ  będą grać w klubie, jeŜeli będą uczniami  Gimnazjum w 

Głuchowie. To jest rzecz niedopuszczalna. Z taką skargą przyszedł rodzic do Gimnazjum nr 1 

w ChełmŜy.  Nie wiem ilu legionistów poszło do Głuchowa ale oni mają takie same warunki 

jak u nas. JeŜeli młodzieŜ wybierze w sposób świadomy tę szkołę, to tak ma być. Na tym ma 

polegać system oświatowy. JeŜeli to ma być rodzaj przymusu, albo przysłowiowej 

marchewki, to tak nie powinno być. Uczeń jeŜeli ma lat 13-ście i decyduje się na dojazdy, 

które nie wiem jak mogłyby być zorganizowane, to wcale  nie będzie  to dobre dla jego 

zdrowia. W momencie, gdy jest szkoła, która nie jest przepełniona, ma znakomitych 

nauczycieli, wyniki, które są efektem badań statystycznych  po egzaminach jak i te, które są 

potwierdzane indywidualnymi wynikami uczniów na licznych olimpiadach, spartakiadach, to 

nie wiem dlaczego tak się dzieje. Jeśli chodzi o wyniki sportowe, to nasze gimnazjum bije 

region. Będziemy starali się zatrzymać uczniów promując nasze gimnazjum, a nie 

przymuszać jakimiś metodami. Będziemy starali się pozyskać młodzieŜ z innych szkół. Do tej 

pory nie mamy powodów, Ŝeby mówić, iŜ pod jakimkolwiek względem  dydaktycznym, jak i 
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pedagogicznym  nasze gimnazjum jest gorsze. Powiedziałbym z całą odpowiedzialnością o 

czym świadczą liczby, Ŝe jest lepsze. 

JeŜeli chodzi o bezpieczeństwo w Gimnazjum w ChełmŜy, to nie mam sygnałów, Ŝeby działo 

się źle. Zawsze coś się zdarzy w szkole. Zawsze tak było. Jest tylko kwestia tego, Ŝeby nie 

przerodziło się to w niebezpieczne zjawisko. Takiej sytuacji nie ma i Ŝeby tego mimo 

wszystko nie wyolbrzymiać. Jest jedna rzecz, którą stwierdzam z przykrością. Obawiam się, 

Ŝe cała ta sytuacja nie jest walką o dobro ucznia, Ŝeby uczeń miał lepsze warunki w 

zdobywaniu wiedzy ale walką nauczycieli  o godziny, bo niewątpliwie istnieje zagroŜenie 

ekonomiczne. Wynika ono z tego, Ŝe uczniów mamy coraz mniej a więc godzin będzie 

równieŜ mniej. Czasem w oświacie zapomina się o tym, Ŝe podstawowym podmiotem jest 

uczeń i jemu mamy  słuŜyć. Takie jest moje zdanie w tej materii i  cieszę się, Ŝe Pan Kuczka 

zadał to pytanie.  

Tam gdzie były przypadki zmuszania, spróbujemy zareagować. Gdybym chciał to zrobić 

wulgarnie to powiedziałbym tak: ubytek w naszej szkole jednego oddziału to jest 110 tys. zł 

do tyłu. JeŜeli w klubie mówi się o tym, Ŝe zawodnicy mają iść do Głuchowa, bo inaczej nie 

będą grali w „Legii” to trzeba pomyśleć o dotacji.  

Radny Janusz Kalinowski                       

Punkt interpelacje został juŜ zakończony ale na prośbę radnej Krystyny  Myszkowskiej, 

oddaję radnej głos. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Problem, który chciałam dzisiaj poruszyć nie jest problemem nowym, dotyczy nieczystości 

stałych produkowanych na terenie ogródków działkowych. Ostatnio bardzo często 

mieszkańcy naszego miasta narzekają, Ŝe dzierŜawcy ogródków działkowych porządkując 

ogródki  wiosną i jesienią gromadzą śmieci w pojemnikach, workach i  duŜe ilości śmieci 

usuwają w boksach przyporządkowanych określonym wspólnotom lub budynkom 

komunalnym. PoniewaŜ rozliczanie śmieci jest tylko i wyłącznie na podstawie 

indywidualnego rozliczenia poszczególnych budynków i spada to na mieszkańców, te kwoty 

rosną. Dlatego teraz kaŜdy uwaŜa na to, co się mu podrzuca. Prosiłabym Pana Burmistrza lub 

słuŜby jemu podległe, aby wystąpił do Związku Działkowców i spowodował, Ŝeby została 

podpisana umowa na wywóz nieczystości stałych i dzierŜawę kontenerów usytuowanych na 

terenach ogródków działkowych. Wówczas dzierŜawca wiedząc, Ŝe ma taki kontener, właśnie 

tam będzie wyrzucał śmieci, a nie na posesje, które są mu po drodze.  
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Pan Jerzy Czerwiński 

Podejmiemy działania w tym temacie. Nasz regulamin wychodzi na przeciw. Jest to 

nieruchomość, są tam właściciele albo uŜytkownicy i temat ten podejmiemy działając 

dwutorowo, czyli pisząc do zarządców ogródków oraz do StraŜy Miejskiej, starając się 

uczulić ją  na problem. 

 

Ad. pkt 11 

             Wnioski i zapytania           

Radni nie zgłosili wniosków i zapytań. 

 

Ad. pkt 12 

              Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 13 

               Oświadczenia 

 

Radni nie złoŜyli oświadczeń. 

 

Ad. pkt 14 

               Komunikaty 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej  jednym z waŜnych punktów była sprawa bezpieczeństwa w 

mieście. Obiecałem Państwu, Ŝe przygotuję stanowisko rady w tej sprawie. Przygotowałem 

juŜ  stosowny materiał i zostanie od wysłany. Jest on niczym innym jak sumą złoŜonych 

wniosków. Temat cały czas monitorujemy. Nasuwa mi się wciąŜ  wiele wątpliwości. Po 

pierwsze po naszej sesji przez kilka dni rzeczywiście pojawiło się na naszych ulicach sporo 

młodych policjantów. Trwało to bardzo krótko i nie w godzinach, które by nas najbardziej 

interesowały. Zagłębiając się w sprawę, dziś mogę powiedzieć, Ŝe patrole do południa są 

tylko StraŜy Miejskiej.  WciąŜ brakuje kadry w Policji. Ja juŜ nie wiem czy to są wakaty, czy 

nie ale w końcu moŜemy powiedzieć co to nas obchodzi i my chcemy Ŝyć bezpiecznie. JeŜeli 

nawet na razie nie rośnie przestępczość, to Ŝeby to wszystko nie stało się prowokacją  do tego. 
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Z drugiej strony jako miasto włoŜyliśmy juŜ blisko 200 tys. zł w monitoring. 

Rozbudowujemy go. Jest on w pełni sprawny. Na pewno się opłaca. My teŜ oczekiwalibyśmy 

coś za coś.  Nie moŜe skończyć się na monitoringu i o niektórych porach dnia nie ma na 

ulicach  policjantów.  Pojawia się temat obsługi monitoringu. Do tej pory robiła to osoba w 

ramach zastępczej słuŜby wojskowej. Ten etat się kończy. Zabiegamy o staŜystów. Nie chcę, 

Ŝeby obsługiwali monitoring policjanci. Oczekiwałbym Ŝeby w to wszystko włączyła się 

Policja. To jest nasze. JednakŜe to wspaniałe narzędzie daje im pewne luzy. Oni stwierdzili 

jednoznacznie, Ŝe w terenie monitorowania praktycznie przestępczość spadła w sposób 

znaczący. Rozumiem, Ŝe mogą działać w innych terenach i rozłoŜą to między 3 gminy w 

sposób właściwy. UwaŜam, Ŝe tematu nie powinniśmy uznać za zamknięty tym spotkaniem,  

które było. Mam dwa pytania do Państwa. Czy robimy następną sesję, na przykład we 

wrześniu pod hasłem porządek ? Zaprosimy wówczas na sesję komendanta. Wcale nie liczę 

na jego moc sprawczą większą niŜ zastępcy ale traktuję to jako klasyczne dmuchanie na 

zimne. Jak juŜ będzie gorąco, to będzie problem.  Czy po prostu upowaŜniacie mnie Państwo, 

co oczywiście i tak zrobię, do zajęcia się monitoringiem itd. Na razie będziemy obserwować 

co się dzieje i sesję odłoŜymy. Pytanie jest zasadne. Znając Państwa stanowisko z komisji 

oraz  z sesji, mając przygotowany materiał do wysłania, to właściwie niewiele się zmienia. 

Nie po to spotkaliśmy się  i nie taka była nasza intencja. Potrafimy zrozumieć sprawy 

finansowe ale nie potrafimy zrozumieć, dlaczego na mieście nie moŜna spotkać policjanta, 

wcale nie dlatego, Ŝe oni chodzą w cywilu. Stąd pytanie w kwestii sesji.  

Krótko poruszę jeszcze inną sprawę. OtóŜ mamy duŜe zadanie związane z kanalizacją 

Ostaszewo-ChełmŜa. Tutaj potrzebne są pewne sprawy formalne. Jedną z takich spraw jest 

aglomeracja. W tej kadencji podejmowaliśmy juŜ  decyzję  o aglomeracji miejsko-gminnej. 

Tak naprawdę jest ona wstrzymana w związku z naszymi planami. Być moŜe  w lipcu lub w 

sierpniu pojawi się kwestia włączenia nas w aglomerację toruńską. Zresztą nie tylko nas, bo i 

gm. Lubicz, ChełmŜa oraz Zła Wieś. My na tym nie stracimy. Taka jest konieczność, Ŝeby 

pewne zadania robić razem. Chciałbym mieć pewność, Ŝe jeŜeli pojawi się konieczność 

zorganizowania krótkiej sesji  związanej z uchwałą o przystąpieniu do aglomeracji toruńskiej, 

to taka sesja się odbędzie. Jest to okres urlopowy, więc z frekwencją moŜe być róŜnie. 

Oczekiwałbym od Państwa w tej kwestii. 

Ostatni komunikat. Chciałbym, Ŝebyście Państwo po sesji pozostali na Sali. Mam pytanie, 

dot. kwestii  bardzo waŜnej dla miasta. Formułą to bardziej pasuje do komisji niŜ do rady.  
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Radna Krystyna Myszkowska 

JeŜeli nie będziemy nagłaśniać sprawy, Ŝe czujemy się mało bezpieczni, Ŝe jest nam źle z taką 

obsługą, jaką preferuje Policja, to zostaniemy zepchnięci całkowicie do nizin. Na pewno 

Komendant będzie naciskał, ale wewnętrzny nacisk na pewno nie jest tak postrzegany jak ten  

z zewnątrz. Nacisk powinien być nagłaśniany przez media. Mam nadzieję, Ŝe w końcu się 

znudzą i dadzą nam w ChełmŜy więcej etatów w Policji. 

Radny Janusz Mikołajczyk            

Nie ukrywam, Ŝe interesuje mnie kwestia bezpieczeństwa w mieście. JeŜeli to moŜliwe, to 

sesję moŜna zorganizować nawet w okresie wakacji. Jest mądre powiedzenie „kuj Ŝelazo póki 

gorące”  i naleŜy to robić. We wrześniu będzie juŜ po sprawie, minie okres turystyczny.    

Dlatego powinniśmy spotkać się w okresie wakacji, nawet pod koniec lipca. Będę głosował za 

tym terminem. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Ostatnio spotkałam się z publikacjami, gdzie Policja zaczyna się chwalić, Ŝe na terenie całej 

Polski będą monitorowane przez radary trasy i nie będzie potrzeba tak duŜej liczby 

policjantów na drogach. Na pewno jakieś moce w Policji się zwolnią. Będziemy mieli jeden z 

atutów, Ŝeby napierać aby te moce teŜ zahaczyły o naszą ChełmŜę. 

Pan Jerzy Czerwiński 

JeŜeli będziemy brali pod uwagę wakacje, to musimy być w miarę ruchomi. Nie wiem jak 

wyglądają sprawy urlopów w Komendzie. To musicie Państwo wziąć pod uwagę. JuŜ nie 

chcę takiej sytuacji, gdzie nagle okazuje się, Ŝe nie będzie Pana Komendanta  tym bardziej, Ŝe 

miał on wolę przybycia na naszą sesję. Niewątpliwie wyjazd był nagły. Nie mam wątpliwości 

co do tamtej sytuacji.  

Radny Janusz Kalinowski 

Ja równieŜ uwaŜam, Ŝe termin lipcowy byłby przedwczesny  z uwagi na okres urlopowy 

kadry kierowniczej. MoŜe być problem z zebraniem się. Termin wrześniowy byłby 

wystarczającym terminem do tego, Ŝeby z  pewnym wyprzedzeniem zwrócić Panu 

Komendantowi uwagę, Ŝe dojdzie do takiego spotkania i Ŝeby nie było takiej sytuacji, iŜ nagle 

pójdzie na zaplanowany urlop. Uzgodnimy termin korzystny dla niego jak i dla nas. Nie 

ukrywam, Ŝe lepsze jest spotkanie z Komendantem niŜ z którymkolwiek z jego zastępców, 

mimo najlepszej chęci z ich strony. Dobrze byłoby, gdyby kaŜdy z radnych przygotował się 

do tego spotkania. Nie z drobiazgami, bo Komendant Miejski nie jest od tego, Ŝeby 

rozstrzygać drobne szczegóły bezpieczeństwa w mieście. Termin wrześniowy, który Pan 

Burmistrz zaproponował jest dobrym terminem. Będzie to jednocześnie okres podsumowania 
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tego w jakim stopniu Komenda wsparła Komisariat Policji w ChełmŜy. Jestem na bieŜąco z 

tym jak to funkcjonuje. Pewne sentymenty pozostały, odwiedzam ich i widzę jak pracują. 

Natomiast niestety nie poradzi się nic na braki kadrowe. Będą one tak długo dopóki  te etaty 

nie zostaną zapełnione.  

 

Ad. pkt 15      

               Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XIX sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

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

Aldona Lipińska          Janusz Kalinowski 

                                                                                            

       Sekretarz obrad:  

             Małgorzata Polikowska 

 

 

 


