
 
P R O T O K Ó Ł  NR  XX/08 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XX sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 13 sierpnia 2008 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,00. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej  

biura Rady Miejskiej ChełmŜy. 

 

_______________________________________________________________ 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Marek Kuffel              - Zastępca Burmistrza Miasta 

Pani Krystyna Lulka          - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński      - Sekretarz Miasta 

 
 
Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2.  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 wydania opinii dot. lokalizacji punktu gier na 

automatach o niskich wygranych. 

5.   Interpelacje. 

6.  Odpowiedzi na interpelacje. 

7. Wnioski i zapytania. 

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

9. Oświadczenia. 

10. Komunikaty.      

11. Zamknięcie sesji. 
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Ad. pkt 1 

a/  Otwarcia sesji dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej ChełmŜy Pani Małgorzata 

Polikowska  i na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe jest quorum, gdyŜ na stan 

ustawowy 15 radnych, obecnych było 10 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 9 wstrz. 1 wybrana została radna Irena 

Szubrych. 

c/  Przewodnicząca obrad poprosiła o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie upowaŜnienia do złoŜenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i 

modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej ChełmŜy” ( jako pkt 5). 

PowyŜszą propozycję przyjęto jednogłośnie. 

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie przyjęcie porządku sesji wraz z przyjętą 

zmianą. Zaproponowany porządek sesji przyjęto jednogłośnie – 10 za.    

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

 

Ad. pkt 2 

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 
Radny Franciszek Kuczka 

Proszę  omówić szerzej punkt 18, 19 i 21. 

Radna Irena Szubrych 

Pkt 12. Jakie zmiany zostały wprowadzone w nowym regulaminie ? Czy regulamin dotyczy 

wszystkich lokali uŜytkowych, równieŜ tych, które znajdują się na  Bydgoskiej 7 ? 

Pkt 15. Dlaczego prowadzone jest na nowo postępowanie, skoro wcześniej to było juŜ 

uwzględnione, kiedy jest juŜ wyłoniony wykonawca ? 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Pkt  22,23 i 24. Proszę o  omówienie wymienionych punktów. Dotyczą one ulicy Kościuszki. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 4 i 5. Dlaczego jest taka róŜnica w cenie mieszkań ? 

Pkt 6. Gdzie zlokalizowany jest ten teren ? 

Pkt 13.  Kto będzie w komisji ?  

Pkt 14. Czy juŜ są wytypowane lokale uŜytkowe do wynajęcia ? 
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Pan Marek Kuffel 

Pkt 3 i 4. Takie są wyceny mieszkań. Na wartość lokalu wpływa  wielu czynników, m.in. 

standard mieszkania, ilość metrów, lokalizacja, wyposaŜenie. 

Radna Małgorzata Polikowska 

To tak wygląda jakby to mieszkanie składało się z dwóch mieszkań, są tam np. dwie kuchnie. 

Radna Krystyna Myszkowska 

To moŜe ja dopowiem, poniewaŜ znam to mieszkanie. Ci mieszkańcy podzielili sobie to 

mieszkanie wewnętrznie, za zgodą Burmistrza. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Chodzi mi o to, Ŝe jest ta sama cena, a o połowę jest róŜnica w powierzchni pomiędzy tym 

mieszkaniem przy ul. Rynek a Sienkiewicza. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Proszę zwrócić uwagę, Ŝe jest to budynek przy ul. Sienkiewicza 29, czyli budynek o 

najwyŜszym standardzie, z centralnym ogrzewaniem, budynek nowy bo dwudziestokilku 

letni, natomiast budynek przy Rynku 8 jest bardzo stary, wymagający wielu remontów, 

mieszkanie znajduje się na parterze, ponadto tylko jedno okno jest od strony ulicy, reszta od 

strony podwórza. 

Pan Marek Kuffel 

Jeszcze raz powtarzam, Ŝe róŜnice w cenie wynikają przede wszystkim ze standardu.    

Radna Krystyna Myszkowska 

Cena zaleŜy równieŜ od połoŜenia mieszkania, tzn. na którym piętrze się znajduje.  

Pan Marek Kuffel 

O cenie mieszkania decydują wszystkie czynniki, jakie wpływają na stan mieszkania i jego 

połoŜenie.  

Pkt 6.  Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaŜy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości gruntowych połoŜonych przy ul. Toruńskiej....   

Jest to teren połoŜony równolegle do budynku Toruńska 7a.  

Pkt 12. Zatwierdzenie regulaminu przetargu na wynajem lokali uŜytkowych.... 

Udzielę odpowiedzi na piśmie. 

Pkt 13. Powołanie Komisji do spraw naboru na stanowisko kierownika OSiT. 

Pan Burmistrz powołał zarządzeniem komisję ds. naboru na stanowisko kierownika Ośrodka 

Sportu i Turystyki. Przewodniczyłem tej komisji. W jej skład weszli  Sekretarz Miasta p. 

Janusz Wilczyński  oraz kadrowa p. Ewa Rybacka. Były 4 oferty. Trzy nie spełniały 
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kryteriów i z powodów formalnych zostały odrzucone. Jedyną ofertą jaka spełniała wszystkie 

kryteria to była  oferta p. Wiktora Mola. Odbyła się juŜ rozmowa z Panem Molem, który 

wstępnie przyjął nasze warunki.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Czy Pan Mol przedstawił  swoją wizję funkcjonowania ośrodka ? 

Pan Marek Kuffel 

Tak. 

Pkt 14. Podjęcie decyzji w   sprawie przeznaczenia lokali uŜytkowych do wynajęcia w trybie 

przetargu ustnego nieograniczonego.  

Odbyły się przetargi. Były one nieskuteczne. W naszym imieniu dalej postępowanie 

poprowadzi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ChełmŜy.  

Pkt 15. Zatwierdzenie istotnych warunków postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w zakresie wykonania remontu chodnika przy ul. Szewskiej...  

W poprzednim przetargu nastąpił błąd. W ogłoszeniu przetargowym ulica Szewska była 

wymieniona ale nie było przedmiaru robót. Firmy, które stanęły do przetargu nie mogły 

skosztorysować kosztów. Odstąpiliśmy od ulicy Szewskiej, poniewaŜ nie było czasu na 

uzupełnienia. W związku z tym jest decyzja, Ŝe nie rozszerzamy zakresu prac o ulicę Szewską 

w ramach dodatkowych robót. Warunki jakie stawiają nam firmy realizujące te chodniki są 

dosyć duŜe. Dlatego postanowiliśmy o ogłoszeniu nowego przetargu. Być moŜe uda nam się 

wynegocjować lepszą cenę i umoŜliwi ć jak gdyby sprawdzenie się małym firmom w tym 

nieduŜym zadaniu.   

Radna Irena Szubrych 

Będzie to fragment chodnika od ul. Hallera do ul. Bł. Juty ? Rozmawialiśmy kiedyś, Ŝeby 

połączyć chodniki. Brakuje dosłownie 5 metrów. 

Pan Marek Kuffel 

Tak. JeŜeli z przetargu wyjdzie dobra cena i niewiele trzeba będzie dołoŜyć, to ten kawałek 

zrobimy w ramach uzupełniania oferty.  

Pkt 18. W dniu 24 czerwca b.r. Burmistrz Miasta uczestniczył w uroczystym podpisaniu 

umowy o dofinansowanie projektu systemowego pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą 

na niezaleŜność” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Jest uruchomiony projekt z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, dotyczący aktywizacji  

społeczno-zawodowej, który realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

ChełmŜy.  Zdecydowano, Ŝe finansowanie przez Urząd Marszałkowski tego projektu 
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rozpocznie się uroczystym podpisaniem umowy, w którym to uczestniczyć będzie Pan 

Burmistrz. Ten program jest juŜ wdraŜany.  

Radny Franciszek Kuczka        

Jak długo ten program będzie realizowany ? 

Pan Janusz Wilczyński 

To jest projekt, o którym Pan Burmistrz mówił na poprzedniej sesji. Jest on realizowany w 

trzech formach. Jedna z form to kontrakty socjalne zawarte z dziesięcioma podopiecznymi. 

Na obie strony nałoŜone są pewne obowiązki. Drugi kierunek działań związany jest ze 

szkoleniami, z aktywizacją osób bezrobotnych, które są biorcami pomocy społecznej.    

Pan Marek Kuffel 

ZałoŜenia są takie, Ŝeby ta grupa była duŜa. Ten program trwa dwa lata.  

Radny Franciszek Kuczka 

Czy pod koniec tego roku moglibyśmy otrzymać informację jak ten program się sprawdza w 

naszym mieście. 

Pan Janusz Wilczyński 

W wytycznych jest z pewnością teŜ raportowanie i monitorowanie tego projektu. Na pewno 

będziemy przekazywać do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej informacje o przebiegu 

i o zakończeniu projektu, więc Państwu radnym teŜ moŜemy to przekazać.  

Pan Marek Kuffel 

Muszę Państwu powiedzieć, Ŝe pomimo dobrze przygotowanych materiałów i otrzymania 

tych pieniędzy, tak naprawdę są problemy z utworzeniem tych grup, które mogłyby 

uczestniczyć w programie. My stwarzamy warunki i to zaangaŜowanie powinno być teŜ z tej 

drugiej strony.  

Pan Janusz Wilczyński 

Do naszego urzędu docierają teŜ materiały, na podstawie których moŜemy monitorować stan 

poziomu bezrobocia w ChełmŜy. Godne zauwaŜenia jest to, Ŝe w szczytowym okresie ilość 

bezrobotnych zarejestrowanych wynosiła 2200 osób (był to 2000 lub 2001 rok), natomiast w 

lipcu br. ta ilość wynosi ok. 960 osób. To jest rzeczywiście duŜy spadek.   

Pan Marek Kuffel 

Pkt. 19. Podpisanie Porozumienia Partnerskiego w sprawie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Metropolitalnego.  

Burmistrz Miasta uczestniczył w uroczystym podpisaniu porozumienia. 
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Pan Janusz Wilczyński 

Pierwotnie takie porozumienie było zawarte pomiędzy czterema jednostkami: powiatem 

toruńskim i bydgoskim oraz miastem Toruń i Bydgoszcz. Starosta Toruński stwierdził, Ŝe do 

Obszaru powinny wejść równieŜ gminy wchodzące w skład tych powiatów. Porozumienie to 

zostało więc podpisane z udziałem wszystkich wójtów i burmistrzów.    

Pan Marek Kuffel 

Pkt. 21. Podpisanie porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dla gminy Miasta ChełmŜa w sprawie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie prac remontowych na cmentarzu Armii 

Sowieckiej.  

Zwróciliśmy się do Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o dofinansowanie naprawy chodnika na 

Cmentarzu Sowieckim. Otrzymaliśmy na ten cel określoną kwotę. Nie jest ona zbyt wielka. 

Udało się wiec uzyskać pieniądze i dzisiaj mamy firmę, która wyremontuje alejkę na odcinku  

od Mickiewicza do obeliska. Nasadzenia uzupełnimy jesienią. 

Pkt 22. Podpisanie umowy z Biurem Ekspertyz  Ekologicznych  „EKO-opinia” w Małej 

Nieszawie  na wykonanie  raportu w 3 egzemplarzach o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Kościuszki... 

Problem polega na tym, iŜ dokumenty dotyczące ul. Kościuszki, jakie posiadamy z roku 

ubiegłego są juŜ nieaktualne. Mam na myśli projekt pozwolenia na budowę i wszystkie 

dokumenty wydane w oparciu o to pozwolenie. Zmieniły się przepisy dotyczące procedur 

związanych z oddziaływaniem na środowisko. Wprowadzono nowe wytyczne, które muszą 

być zgodne z wytycznymi unijnymi. Musieliśmy wszystko uniewaŜnić i robić od początku. 

Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania na środowisko, dotycząca pozwolenia na 

budowę jak i projekt budowlany musimy robić od nowa. Nie mamy na to wpływu. Jest 

informacja, Ŝe obecnie obowiązujące procedury są przejściowe ale na pewno do końca roku 

nie zmienią się.   

Radny Janusz Mikołajczyk   

Czyli straciliśmy pieniądze przeznaczone na zapłatę za poprzedni projekt ? 

Pan Marek Kuffel 

Tak. Jedynym kosztem kwalifikowanym mogą być opracowania, które trwają obecnie.   

Radny Janusz Mikołajczyk   

Ktoś jednym machnięciem ręki uniewaŜnił dokumenty, które kosztowały 50, 60 a nawet 100 

tys. zł. To niewiarygodne.  
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Pan Marek Kuffel 

To wina Rządu Polskiego, który nie dostosował prawa polskiego do prawa unijnego od roku 

1985 w zakresie procedur dotyczących ochrony środowiska. Zalecenia unijne były juŜ dawno.  

To samo dotyczy punktu 23 Zlecenie  p. Jerzemu Glamie prowadzącemu  usługi geodezyjne  

wykonania  mapy sytuacyjno-wysokościowej ul. Kościuszki.... oraz punktu 24 Podpisanie 

umowy  z firmą „AMPLUS”.... . 

Radny Janusz Mikołajczyk   

Jaki jest przewidywany termin zakończenia procedur ? 

Pan Marek Kuffel 

Do końca października b.r. 

 
 
Ad. pkt 3 

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta 

na 2008 rok 

 

Pani Krystyna Lulka Skarbnik Miasta ChełmŜy  przedstawiła proponowane zmiany po 

stronie dochodów i wydatków.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Na jakim etapie są zadania przeznaczone do realizacji na  lata 2008-2010 ? Chodzi mi 

konkretnie o tereny sportowe szkół i. obwodnicę ?  

Pan Marek Kuffel 

Jesteśmy przygotowani koncepcyjnie, natomiast w harmonogramie programu operacyjnego 

nie ma tego konkursu. Zostanie on ogłoszony w 2009 lub 2010 roku. Wprawdzie nie ma 

jeszcze w harmonogramie na rok 2009 ale  ma być sporządzona korekta.  Musimy czekać na 

ogłoszenie konkursu. JeŜeli ten konkurs będzie ogłoszony w 2009 roku, a będziemy o tym 

wiedzieć w IV kwartale tego roku, to musimy od razu przystąpić do prac dokumentacyjnych. 

Na razie mamy tylko koncepcję.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Bulwar to juŜ jest realizacja projektu ? 

Pan Marek Kuffel 

Zadanie jest w toku.  

Radna Małgorzata Polikowska 

A obwodnica ? 
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Pan Marek Kuffel 

Będziecie Państwo uczestniczyli w sesji dotyczącej węzła  komunikacyjnego i obwodnicy. Na 

sesji bardzo duŜo się na ten temat dowiecie. Sesja odbędzie się 28 sierpnia b.r. Sesję tą 

organizuje Rada Miejska wspólnie z Radą Gminy, na którą zaprasza przedstawicieli 

Generalnej Dyrekcji Dróg,  Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnego za strategię naszego 

województwa w celu omówienia potrzeby umieszczenia w projekcie budowlanym węzła w 

Dźwierznie oraz obwodnicy dla miasta ChełmŜy. GTC przystępuje do realizacji autostrady. 

JeŜeli tego nie wprowadzi się teraz to węzła w Dźwierznie nie będzie.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Odnośnie  modernizacji budynku biblioteki, to chodzi o wymianę dachu ?  

Pan Marek Kuffel 

Modernizacja ma dotyczyć dachu,  c.o. i okien. Natomiast program dotyczy budowy. 

Radna Krystyna Myszkowska  

Dosyć dobrze idzie sprzedaŜ lokali mieszkalnych. Jak to się ma w stosunku do planu ? 

Pani Krystyna Lulka 

Nie widać tego w budŜecie. Są to zbyt mało znaczące kwoty.   

 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych  na sesji 10 radnych wszyscy głosowali za przyjęciem projektu uchwały. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, iŜ została podjęta 

UCHWAŁA NR XX/118/08 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok 

 

Sekretarz obrad odczytała tekst uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  

Ad. pkt 4 

     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dot. lokalizacji punktu 

gier na automatach o niskich wygranych 

 
Pan Marek Kuffel przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Pan Janusz Wilczyński 

Procedury uzyskiwania zezwoleń m.in. na automaty do gry reguluje ustawa o grach i 

zakładach  wzajemnych. Przewiduje ona szereg róŜnych form prowadzenia gier i zakładów 

wzajemnych. Salon gry na automatach, kasyno gry, salon gry w bingo, gry w karty i w kości, 

te wszystkie rodzaje gier są uregulowane w tej ustawie. Najprostszą formułą prowadzenia  

gier losowych są punkty gry na automatach o niskich wygranych. Tym właśnie my się tu 

zajmujemy. W słowniczku ustawy jako punkt gry na automatach o niskich wygranych 

rozumie się miejsce, w którym prowadzi się gry na podstawie zatwierdzonego regulaminu i 

liczba zainstalowanych automatów nie przekracza 3 sztuk. W artykule 32 tejŜe ustawy mówi 

się, iŜ wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier 

cylindrycznych, gier w karty i gier w kości, gier na automatach oraz gier na automatach o 

niskich wygranych powinien zawierać opinię rady gminy o lokalizacji ośrodka gier. I tu 

pojawia się niechlujstwo ze strony ustawodawcy. Opinia rady gminy ma dotyczyć lokalizacji 

ośrodka gier. Natomiast tak jak mówiłem w słowniczku są zdefiniowane pewne pojęcia. 

Akurat punkt gry na automatach o niskich wygranych znajduje się w punkcie 3. Natomiast w 

punkcie 1 znajduje się definicja ośrodka gier. Mówi się tu, Ŝe tym ośrodkiem gier jest kasyno 

gry, salon gier na automatach. To dotyczy obiektów, gdzie jest od 15 do 70 sztuk. Z tego 

wynika, Ŝe punkt  gier o niskich wygranych dotyczy tylko 3 sztuk i on nie jest ośrodkiem gier. 

Natomiast  w art. 32 ust. 1  pkt 15 mówi się, iŜ  rada wydaje opinię o lokalizacji ośrodka gier. 

Kłóci to się ze sobą. Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie punktu gry na automatach o 

niskich wygranych wymaga się  opinii rady. A tu mówi się, Ŝe opinia rady ma dotyczyć 

ośrodka gier, którym ten punkt nie jest. Tu jest nieścisłość. Z drugiej strony w art.30 mówi 

się, Ŝe punkt gry na automatach o niskich wygranych moŜe być usytuowany w lokalach 

gastronomicznych, handlowych, usługowych oddalonych co najmniej 100 metrów od szkół, 

placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz ośrodków kultu religijnego. JeŜeli 

mówi się, Ŝe ten konkretny obiekt podlegający opiniowaniu, znajdować się moŜe w nie 

mniejszej odległości niŜ 100 metrów, to teraz kto ma to określić ? Organem wydającym 

zezwolenie na tego typu punkt jest Izba Skarbowa. Nie wierzę w to, Ŝe  ktoś z Izby Skarbowej 

będzie wertował plan. Taka osoba nie ma wiedzy, gdzie są punkty handlowe, ośrodki kultu 

religijnego itd.   Nie będzie w stanie ocenić czy jest zachowany wymóg 100 metrów.  To nie 

jest kompetencja burmistrza. Nigdzie nie mówi się, Ŝe to burmistrz wydaje zaświadczenie lub 

opinię. Ustawa jedynie mówi o opinii rady o lokalizacji. Część firm występuje o taką opinię. 

W niektórych obiektach są automaty, mimo iŜ nikt wcześniej nie zwracał się o taką opinię. 
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Ustawa jest z 1992 roku i w tym zapisie nie zmieniła się. Zezwolenia wydawane są na okres 6 

lat. NaleŜy domniemywać, Ŝe po prostu Izba Skarbowa mało rygorystycznie przestrzega tego 

zapisu o konieczności dołączenia załącznika. Łącznie załączników do wniosku trzeba 

dołączyć 19. Opinia rady jest jednym z tych załączników. Co ciekawe, jak wejdzie się na 

stronę internetową Ministerstwa Finansów i tam są do pobrania druki wniosków o wydanie 

zezwolenia na róŜne formy prowadzenia tych gier. Jak wejdzie się we wniosek na punkty gry 

na automatach o niskich wygranych, to tam nawet nie wspomina się o takiej opinii.  To się 

kłóci. JeŜeli w ustawie mówi się, Ŝe punkt gry na automatach o niskich wygranych musi być 

w odległości nie mniejszej niŜ 100 metrów to naleŜy postawić sobie pytanie, kto ma to 

opiniować ? W Toruniu prawdopodobnie odbywa się to w formie zaświadczenia Prezydenta 

Torunia. Pytamy się w oparciu o jaki przepis ? PrzecieŜ ustawa nie daje kompetencji 

prezydentowi lub burmistrzowi, Ŝeby opiniował czy spełniony jest wymóg odległościowy. 

Wszystkie uchwały przekazujemy do Wojewody, który bada w trybie nadzoru  zgodność z 

przepisami prawa. Do tej pory nie zakwestionował nam jakoby uchwały były podjęte z 

naruszeniem prawa. NaleŜy więc uznać, Ŝe z taką interpretacją się godzi. Tak jak mówiłem, 

przepis jest niechlujny. JeŜeli uwaŜa się, Ŝe taka opinia nie jest wymagana, bo nie jest to 

ośrodek gier, to moŜna taki załącznik wyłączyć z wniosku. Logiczne jest, Ŝe to organ 

miejscowy powinien stwierdzać, czy wymóg odległościowy został  zachowany.  To powinno 

pojawić się pojęcie „opinia rady o lokalizacji ośrodka gier i punktów gry na automatach o 

niskich wygranych”. Byłoby to czytelne. Teraz jest nieczytelne. JeŜeli wniosek do Izby 

Skarbowej teŜ nie zawiera tej opinii to moŜe być tak, Ŝe niektóre placówki uzyskają 

zezwolenie nie załączając tej opinii. Jak Izba Skarbowa bada zgodność z art. 30, który mówi, 

Ŝe te 100 metrów powinno być zachowane to naleŜałoby zapytać się Izby Skarbowej. 

Dotychczas nie mieliśmy interesu prawnego, Ŝeby gdziekolwiek podjąć działania w celu 

zlikwidowania takiego punktu ale zawsze istnieje taka moŜliwość. JeŜeli Państwo 

stwierdzicie, Ŝe gdzieś rzeczywiście ten punkt gry na automatach o niskich wygranych 

zagraŜa etyce moralności moŜna zawsze wystąpić z zapytaniem do Izby Skarbowej, czy dany 

lokal posiada zezwolenie na prowadzenie takiego punktu. A jeŜeli posiada to jak 

udokumentował spełnienie tego obowiązku.   

Radna Irena Szubrych 

Skoro tutaj opiniuje się projekt negatywnie, z uwagi na bliskość Szkoły Muzycznej, to 

dlaczego „Imperium” posiada takie automaty  ? 
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Pan Janusz Wilczyński 

Przepisy alkoholowe precyzyjnie mówią jak musi być spełniony wymóg odległościowy. To 

uchwała rady precyzuje  w jakim wypadku moŜna odmówić wydania zezwolenia na sprzedaŜ 

alkoholu. Tu jedynie  wyrok WSA z 2007 roku  określa, iŜ odległość punktu gier na 

automatach o niskich wygranych, a raczej lokalu, w którym dany punkt się mieści od 

obiektów wymienionych w art. 30  powinna być  mierzona wzdłuŜ osi  ciągów 

komunikacyjnych od głównego wejścia do budynku, w którym znajduje się lokal zawierający 

punkt gier do głównego wejścia do obiektu.      

Radna Małgorzata Polikowska 

Zastanawiam się nad biblioteką.  

Pan Janusz Wilczyński 

To nie jest placówka oświatowo-wychowawcza. 

Pan Marek Kuffel  

Ci, którzy czuli, Ŝe odległość 100 metrów nie będzie zachowana, to pomijali radę. Natomiast 

jeŜeli obok jest szkoła, to nikt nie podejmie takiego ryzyka, bo ktoś z rodziców moŜe się 

odwołać. JeŜeli uznamy, Ŝe główne wejście do Imperium jest od strony ul. Paderewskiego, to 

odległość zostaje zachowana. To tylko kwestia interpretacji.   

Radny Janusz Mikołajczyk 

Wejście do hotelu jest od ul. Paderewskiego ale do restauracji nie będę wchodzi od tej strony 

ale od ul. Mickiewicza. Dla mnie to jest główne wejście do restauracji.  

Pan Marek Kuffel  

Ja nikogo nie usprawiedliwiam. Informuję tylko, Ŝe jedni pomijają radę a inni nie.  

Radna Irena Szubrych  

Ludzie tego nie wiedzą.  

Radny Janusz Mikołajczyk 

Będziemy źle odbierani, Ŝe jedni otrzymują taką zgodę a inni nie. O to tylko chodzi.  

Pan Janusz Wilczyński 

Sytuacja jest taka, Ŝe o opinię występują firmy, które te automaty wstawiają. Nie będzie więc 

konfliktu lokalnego. Na komisjach zadano pytanie dlaczego jedni otrzymują zgodę a innym 

odmówimy mimo, Ŝe ten wymóg nie jest spełniony. MoŜe być tak, Ŝe jeŜeli odmówimy a 

firma dojdzie do wniosku, Ŝe przepisy są mało precyzyjne, to i tak złoŜy wniosek do Izby 

Skarbowej. Ominie po prostu jeden załącznik. MoŜe się okazać, Ŝe otrzymają takie 
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zezwolenie. Będziecie Państwo zdziwieni, Ŝe wydaliście opinię negatywną  i mimo to 

automaty pojawiły się w określonym lokalu.  

Radna Irena Szubrych  

Nie powinniśmy zajmować się tym. 

Pan Janusz Wilczyński 

Jest wniosek i przepis mówi, Ŝe rada gminy wydaje opinię.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Mamy podany adres – gen. Sikorskiego 26. Mierząc od tego punktu do wejścia do szkoły 

muzycznej jest mniej niŜ 100 metrów ? 

Pan Janusz Wilczyński 

Odległość punktu mierzy się wzdłuŜ osi ciągów komunikacyjnych od głównego wejścia do 

budynku. Wejście do lokalu jest od strony ul. Mickiewicza, a nie od strony ul. Sikorskiego.  

  

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych  na sesji 10 radnych – za 5, wstrz. 5 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, iŜ została podjęta 

UCHWAŁA NR XX/119/08 

w sprawie wydania opinii dot. lokalizacji punktu gier na automatach 

o niskich wygranych 

 

Sekretarz obrad odczytała tekst uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
Ad. pkt 5 

               Projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia do złoŜenia wniosku o 

dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia 

do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej ChełmŜy” 

 

Pan Marek Kuffel przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych  na sesji 10 radnych wszyscy głosowali za przyjęciem projektu uchwały. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, iŜ została podjęta 

UCHWAŁA NR XX/120/08 

w sprawie upowaŜnienia do złoŜenia wniosku o dofinansowanie z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia 

pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej ChełmŜy” 

 

Sekretarz obrad odczytała tekst uchwały.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6 

              Interpelacje 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 7 

             Odpowiedzi na interpelacje. 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt  8 

          Wnioski i zapytania 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Proszę, Ŝeby Pan Burmistrz zwrócił się do adresatów przedstawionych przeze mnie 

interpelacji w następujących sprawach : 

1/  Pierwsza sprawa to  bardzo zła  jakość programu lokalnego w telewizji kablowej. W 

związku z tym obawiam się, Ŝe transmisje z sesji  nie są oglądane.  

2/ Sprawa druga dotyczy Poczty. Nie wiem czy Państwo zauwaŜyliście ale są miesiące kiedy 

korespondencja nie dochodzi do adresata albo do naszej skrzynki trafia inna korespondencja. 

W ciągu tego roku miałem kilka takich przypadków, w skali całego budynku takich 

przypadków jest kilkadziesiąt. Korespondencja z ul. P. Skargi 10 trafia do budynku 
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Dworcowa 10 lub Św. Jana 10. JeŜeli jest to korespondencja, która nie jest wysyłana za 

potwierdzeniem odbioru, to moŜe się zdarzyć, Ŝe w ogóle nie trafi do adresata.   Doręczyciel 

korespondencję zostawia w dowolnym miejscu. NaleŜy zwrócić się do Naczelnika Poczty, 

Ŝeby  uczulił doręczycieli, aby zwracali na to uwagę.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Do zgłoszonego wcześniej wniosku dot. telewizji kablowej chciałabym dodać, iŜ często 

zdarzają się przerwy w nadawaniu niektórych programów. Zazwyczaj w ciągu tygodnia nie 

działają przynajmniej dwa programy z oferowanych przez Multimedia.  

JeŜeli chodzi o uwagę dot. korespondencji, to uwaŜam, Ŝe jest to tylko w kompetencji 

Naczelnika Poczty. To on odpowiada za swojego pracownika. Mieszkam na ul. Św. Jana i 

miałam tylko jeden taki przypadek, Ŝe doręczono mi pocztę, która nie naleŜała do mnie. Nie 

wiem czy  na ul. P. Skargi jest ten sam listonosz co u mnie.  JeŜeli takie sytuacje zdarzają się, 

to dotyczą tylko i wyłącznie konkretnego pracownika Poczty. Osoby, których to dotknęło 

powinny zwrócić się w tej sprawie do Naczelnika Poczty. To on powinien wyciągnąć sankcje 

dyscyplinarne w stosunku do konkretnej osoby, która tę pocztę nosi na dany rejon. To nie jest 

problem całej ChełmŜy.   

Radny Janusz Mikołajczyk 

Czy znany jest termin zakończenia budowy ul. Toruńskiej ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Miałem kilkanaście takich sygnałów  z róŜnych punktów miasta. NaleŜy skierować prośbę do 

Naczelnika. Inaczej potraktuje on petenta a inaczej Burmistrza Miasta.  

 
 
Ad. pkt  9 
 

Odpowiedzi na  wnioski i zapytania 

 

Pan Marek Kuffel 

Odnośnie wniosku radnego Kuczki, to skierujemy takie zapytania do odpowiednich osób. 

Odnośnie zapytania, dotyczącego ulicy Toruńskiej, to był ogłoszony  przetarg na realizację  

drugiego etapu na dokończenie przełoŜenia kostki brukowej do przejazdu kolejowego a na 

reszcie połoŜenie asfaltu. O terminie realizacji tego zadania odpowiem Panu pisemnie. Z tego 

co słyszałem temat ten ma być zamknięty do końca października b.r. Sprawdzę jakie są 

rozstrzygnięcia przetargowe. 
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Ad. pkt 10 

               Oświadczenia 

 

Radni nie złoŜyli oświadczeń. 

 

Ad. pkt 11 

               Komunikaty 

 

Pan Marek Kuffel 

Targowisko zostało uruchomione. Oficjalne otwarcie nastąpi po powrocie Pana Burmistrza z 

urlopu. Termin nie jest jeszcze znany.  

 
Ad. pkt 12      

               Zamknięcie sesji 

 

Przewodnicząca obrad radna Małgorzata Polikowska dokonała zamknięcia XX sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

----------------------------------------------------- 
 
 
Protokołowała:       Przewodnicząca obrad: 

Aldona Lipińska                 Małgorzata Polikowska 

                                                                                            

       Sekretarz obrad:  

                   Irena Szubrych 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


