
 

P R O T O K Ó Ł  NR  XXIX/09 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XXIX sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 18 czerwca  2009 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta ChełmŜy. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta ChełmŜy 

Pan Marek Kuffel              - Zastępca Burmistrza Miasta 

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński      - Sekretarz Miasta  

Ponadto w sesji udział wzięli : radca prawny Urzędu Miasta,  przedstawiciel „Mart-Media” . 

 

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 2009r. 

4.   Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  zaciągnięcia  poŜyczki  w  Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

5.   Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  poŜyczki  w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

6.   Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  poŜyczki  w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

7.   Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  poŜyczki  w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
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8.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 

zakresie podjęcia inwestycji przekraczającego  granicę ustaloną przez Radę Miejską ChełmŜy 

w budŜecie na rok 2009. 

9.   Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu długoterminowego w 

kwocie 3.000.000,00 zł. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego instytucji 

kultury – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w ChełmŜy za 2008 rok. 

11.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie wyraŜenia  zgody na  udzielenie bonifikaty 

od ceny lokalu mieszkalnego. 

12.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie  wyraŜenia  zgody na  udzielenie bonifikaty 

od ceny lokalu mieszkalnego. 

13.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie wyraŜenia  zgody na  udzielenie bonifikaty 

od ceny lokalu mieszkalnego. 

14.  Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  wyraŜenia  zgody na udzielenie bonifikaty 

od ceny lokalu mieszkalnego. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej projektu uchwały 

Rady Miasta Bydgoszczy o przekształceniu Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki 

Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w 

Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki  działalności podstawowej. 

16. Interpelacje. 

17. Odpowiedzi na interpelacje. 

18. Wnioski i zapytania. 

19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

20. Oświadczenia. 

21. Komunikaty.  

22. Zamknięcie sesji. 

 

W związku z tym, iŜ oddział chirurgiczny Szpitala Powiatowego w ChełmŜy zdobył II 

miejsce w konkursie  pod nazwą „Złoty stetoskop” ogłoszonym przez „Ekspres Bydgoski” i 

„Nowości” , Burmistrz ChełmŜy złoŜył gratulacje przedstawicielom  tegoŜ oddziału, w 

osobach dr Pana Cezarego Hałata oraz Pani Haliny Grzankowskiej. 
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Ad. pkt 1 

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

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

obecnych było 14 radnych.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania jednogłośnie („za” 13, wstrz.1) wybrana została 

radna Małgorzata Polikowska. 

c/ Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – 14 za.  

d/ Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został  przyjęty jednogłośnie – 14 za. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

Radny Mariusz KałuŜny 

Punkt 19. Proszę o wyjaśnienie czym są  spowodowane te zmiany ? 

Punkt 26. Proszę o wyjaśnienie tego punktu. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Proszę o przybliŜenie tematu dot. punktu 1, 14 i 15. 

Punkt 10. Na jakiem etapie są prace związane z I etapem budowy ul. Broniewskiego i 

Traugutta ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Punkt 32. Jaki był główny cel spotkania ? Jak będzie przebiegała budowa autostrady  w 

rejonie ChełmŜy ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Punkt 33. Pan Burmistrz uczestniczył w Konwencie Burmistrzów Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Rypinie. Tematem spotkania były zmiany przepisów prawa w zakresie 

oświaty.  Czy te zmiany będą bezpośrednio dotyczyły naszej oświaty ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Pkt 1 „Powołanie audytorów wewnętrznych oraz zespołu ds. opracowania dokumentacji 

wdroŜenia systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta 

ChełmŜy”. 

Większość instytucji od pewnego czasu uzyskuje takie certyfikaty. Nam nie chodzi tylko o 

certyfikat ale o moŜliwość bardziej przejrzystej oceny stopnia obciąŜenia poszczególnych 

stanowisk pracy. A więc co za tym idzie łatwiejsze wartościowanie pracy. Instytucjom, które 
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wprowadziły ISO mimo, iŜ to było uciąŜliwe, faktycznie zarządza się łatwiej. Jesteśmy w 

projekcie partnerskim. To ISO, które kosztuje po kilkadziesiąt tysięcy zł, nas będzie 

kosztowało  około 1200 zł. Robimy to z 22 innymi samorządami  naszego województwa. 

Myślę, Ŝe to jest najlepszy moment kiedy tanio moŜna to uzyskać i uzyskamy efekty, o 

których mówiłem wcześniej.    

 

Pkt 10 „Zatwierdzenie istotnych warunków przetargu nieograniczonego na „budowę dróg 

publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w ChełmŜy 

– etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta”. 

Przetarg się odbył. RóŜnica między kwotą kosztorysową tych ulic to jest mniej więcej róŜnica 

ponad 900 tys. zł. PrzybliŜona cena to prawie 2 mln zł. W tym momencie mogę juŜ 

powiedzieć, Ŝe dzisiaj podpisałem umowę na wykonawstwo. Przetarg jest rozstrzygnięty. 

Nieoficjalnie wiem, Ŝe nasz projekt na to zadanie został zaopiniowany pozytywnie. A więc 

pozyskamy dodatkowe pieniądze. Termin realizacji zadania to koniec października b.r. My 

musimy to rozliczyć do końca roku 2009. Nie ukrywam,  Ŝe jest to sukces.  

 

Pkt 14 „ Powołanie komisji do spraw naboru pracownika na stanowisko kierownika Jednostki 

Realizującej Projekt z Funduszu Spójności  pn Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej miasta ChełmŜy  w Urzędzie Miasta ChełmŜy”. 

W związku z tym, Ŝe będziemy realizowali zadanie budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej 

wspierane 17 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to wymagania są 

takie, Ŝe robi to wyodrębniony zespół, zatrudniony na okres realizacji zadania, a więc do 

października roku 2011. W tym zespole są następujące osoby : kierownik jednostki, osoba do 

obsługi finansowej, do obsługi technicznej i tak zwany inŜynier projektu oraz stanowisko 

cząstkowe radcy prawnego. My w tej chwili dokonaliśmy naboru kierownika jednostki. Jest 

to osoba z Torunia, która pracowała wcześniej w firmie zajmującej się podobną branŜą, z 

bardzo dobrymi kwalifikacjami. Najprawdopodobniej od 1 lub 6 lipca rozpocznie juŜ pracę. 

Wszystko zaleŜy od tego kiedy będzie mógł rozwiązać umowę z poprzednią firmą. Podchodzi 

do sprawy bardzo rzetelnie. W tej chwili jest cały czas w kontakcie, poniewaŜ czynności 

POiŚ-iu  trwają.     

 

Pkt 15 „ Powołanie komisji do spraw naboru pracownika na stanowisko ds. nadzoru , 

kontroli, analiz i planowania w Jednostce Realizującej Projekt z Funduszu Spójności  pn 
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Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy  w Urzędzie 

Miasta ChełmŜy”. 

Drugi nabór dotyczył stanowiska technicznego. Ten konkurs prawdopodobnie równieŜ 

zostanie rozstrzygnięty pozytywnie. Przy czym stanowiska administracyjne są z przesunięć w 

urzędzie. Zakładam, Ŝe zatrudnimy trzy osoby plus firmę do realizacji projektu. Wiadomo, Ŝe 

tam gdzie jest przesunięcie pracownika, to nastąpi uzupełnienie na umowę na czas określony 

w urzędzie. Przejdzie osoba z wydziału finansowego i jedna osoba z GKM. A więc te nabory 

są z tym związane. Zatrudniamy mniej do tego zespołu, niŜ pierwotnie było przewidywane z 

projekcie. Tam gdzie da się oszczędzić, to robimy to. Zatrudnienie tych osób jest częścią 

składową całej inwestycji. Ich wynagrodzenie pochodzi z POiŚ.  

 

Pkt 19 „Podjęcie decyzji w sprawie zmiany harmonogramu remontów komunalnego zasobu  

mieszkaniowego na miesiące styczeń –grudzień 2009r. ....” 

Takich decyzji podejmujemy wiele. Zaczyna nam brakować środków na remont mieszkań. 

WiąŜe się to między innymi  z tym, iŜ powołaliśmy noclegownię. Takie decyzje w ciągu roku 

są podejmowane  i odbywa się to zazwyczaj na wniosek ZGM.   

 

Pkt 26 „Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w kwocie 3 mln zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 

planowanych dochodach gminy”. 

Ten projekt jest konsekwencją tego, co zaplanowano w budŜecie miasta. Te kredyty były 

zaplanowane i Państwo sami je uchwaliliście. Procedura jest taka, Ŝe przed ogłoszeniem 

przetargu potrzebna jest uchwała rady, Ŝeby taki kredyt zaciągnąć.  

 

Pkt 32 „W dniu 28 kwietnia b.r. Burmistrz Miasta uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu 

Członków Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1”. 

To jest stowarzyszenie, które powstało na początku budowy odcinka autostrady A-1  Rusocin-

Nowe Marzy. Ten odcinek juŜ funkcjonuje. To było spotkanie, które miało na celu 

podzielenie się cennymi informacjami, które dotyczyły wszystkich gmin, przez które budowa 

autostrady będzie przebiegała i dodatkowo będzie przebiegał transport związany z jej 

budową. Jest ogromna sieć dróg, tak zwanych technicznych. Z niektórych dróg równieŜ robi 

się techniczne. Moja rola była bardziej obserwacyjna. Nie ma takich dróg w ChełmŜy, które 

są naszymi drogami i po których te pojazdy by jeździły. Nie jesteśmy członkiem tego 

stowarzyszenia ale zawsze staram się uczestniczyć w spotkaniach. Stowarzyszenie wspierało 
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nas w działaniach na rzecz budowy węzła autostradowego w Dźwierznie. Na tym spotkaniu 

nastąpiła wymiana doświadczeń. Mówiono w  sposób jasny i przejrzysty w jaki sposób naleŜy 

podpisywać umowy z wykonawcą, jak z nim rozmawiać, aby potem uzyskać wszystko to co 

się wiąŜe z odtworzeniem stanu pierwotnego a nawet lepszego. Poruszono sprawę 

zatrudnienia w czasie budowy kolejnego odcinka autostrady. Na ten moment nie było 

zwiększonego zapotrzebowania na zatrudnienie ludzi bez kwalifikacji. Wyglądało to tak, 

jakby firma, która wykonuje ten odcinek miała pełne zabezpieczenie kadrowe i transportowe. 

Inna sprawa to kwestia naszych podmiotów gospodarczych, które chciałyby przy okazji 

autostrady zarabiać. Właściciele środków transportu przychodzą do nas i pytają o to. Wygląda 

na to, Ŝe GTC ma pełne zabezpieczenie. Robią spotkania, zebrania  w okolicach  budowy 

autostrady i tam zbierają nabory. Prawdopodobnie zwrócą się w tej sprawie wtedy, gdy 

pojawią się jakieś problemy z realizacją w czasie tego odcinka. Natomiast na ten moment co 

najmniej w znakomitej większości jest to zabezpieczone. Poinformowano nas, Ŝe baza będzie 

przeniesiona z Rusocina do Lisewa. Tam będą biura firmy GTC i tego wszystkiego co będzie 

związane z budową odcinka autostrady.         

 

Pkt 33 „W dniu 29 kwietnia b.r. Burmistrz Miasta uczestniczył w Konwencie Burmistrzów 

Województwa  ....” 

Było to otwarte spotkanie w Rypinie z Ministrem Edukacji Panią Hall. Poruszano wiele 

kwestii, jeŜeli chodzi o perspektywy i zmiany w oświacie. Niektóre teoretycznie jawią się 

bardzo dobrze, inne napawają niepokojem. Zresztą reformy w oświacie zawsze niosą jakieś 

niebezpieczeństwo. Pani Hall mówiła o 6-latkach w szkole, o roli dzieci w przedszkolu, o 

procesach związanych z uzawodowieniem na etapie gimnazjum, była dyskusja o 

wynagrodzeniach nauczycieli. Myślę, Ŝe spotkanie dało dwie rzeczy. Było dla nas 

informacyjne. Ponadto wystąpienia osób, które zajmują się oświatą, dały Pani minister pełną 

informację czym my się zajmujemy, czego potrzebujemy itd.   

 

Radny Mariusz KałuŜny 

Moje pytanie dot. pkt 19.Czy te zmiany spowodują, Ŝe jakieś zadanie zostanie wykreślone ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Za szybko, Ŝeby o tym mówić. To są kwoty przenoszone roboczo. To jest kwota związana z 

Hallera 25. A więc nawet gdyby były tu przesunięcia, to niestety ale nie mieliśmy wyboru. W 

szczegółach to trzeba by zajrzeć do harmonogramu. Co roku z kilku powodów są zmiany w  

harmonogramie. On musi być Ŝywy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich awarii. 
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Wszystkie bieŜące wydatki pojawiają się jako nowe. Po drugie nie jesteśmy w stanie 

przewidzieć jak będzie wyglądała ściągalność czynszów. A z tym jest róŜnie, w róŜnych 

okresach.   

 

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta 

na 2009r. 

 

Pani Krystyna Lulka omówiła proponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków. 

Radny Jarosław Malczyński przedstawił pozytywna opinię komisji planowania, budŜetu i 

finansów. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXIX/181//09 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009r. 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4    

Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  zaciągnięcia  poŜyczki  w  

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXIX/182//09 

w sprawie zaciągnięcia  poŜyczki  w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
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Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  poŜyczki  w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

W § 3 projektu uchwały jest zapis, Ŝe umowa w sprawie zaciągnięcia poŜyczki zostanie 

zawarta na okres 7 lat, z uwzględnieniem  24-miesięcznej karencji. Czy to znaczy, Ŝe jeŜeli 

weźmiemy poŜyczkę w ciągu 3 lat, to inwestycja przedłuŜy się do 9 lat ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie wiązałbym tego w ogóle z inwestycją. Okres karencji, to okres kiedy w ogóle nie 

będziemy spłacać poŜyczki, natomiast 7 lat to kwestia czasu spłaty samej poŜyczki. Nie wiąŜe 

się to z zakończeniem inwestycji.  My tej inwestycji nie moŜemy przedłuŜyć nawet o 15 dni. 

Tam harmonogram  to rzecz święta. Unia Europejska jest bezwzględna.  

Radny Franciszek Kuczka 

Zadałem to pytanie, poniewaŜ ostatnio duŜo mówi się na temat rewitalizacji Bulwaru. 

Inwestycja tak długo oczekiwana ma pewien określony poślizg, nie z winy miasta. Część 

mieszkańców chciałaby jak najszybciej mieć problem kanalizacyjny rozwiązany. W związku 

z tym chciałem  się upewnić, Ŝe na pewno w trzech latach problem kanalizacji  zostanie w 

naszym mieście rozwiązany.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Bulwar do rewitalizacji będzie gotowy w październiku b.r. To jest ten odcinek, który będzie 

robiony bezpośrednio na Bulwarze. Ta część kanalizacji, która wiąŜe się z POiŚ-em nie 

powinna mieć kolizji w terenie rewitalizacyjnym. Najistotniejsze jest zrealizowanie tego 

zadania odcinku Bulwaru i spięcia ul. Toruńskiej.  Natomiast słusznie Pan mówi, Ŝe nie od 

nas wszystko zaleŜy. My zrobiliśmy jedno i mówiłem to Państwu na komisjach. 

PrzedłuŜyliśmy o rok realizację, bo koszt szacunkowy zwiększył się o 100 %. Z szacowanych 

4 mln zł wyniósł 6,9 mln zł i trudno cokolwiek obciąć. JeŜeli ma być dobrze,  to będzie nawet 

jeŜeli przedłuŜymy trochę w czasie. Spóźnienie wynika z ogłaszania i rozstrzygania 

konkursów przez samorząd województwa  w ramach programu operacyjnego. Konkurs, o 

którym mówię został ogłoszony we wrześniu 2008 roku i właściwie jego termin minął w 
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połowie czerwca. Nie jest to konkurs zamknięty, a więc terminy nazwijmy, Ŝe były sztuczne. 

Od 16,17 czerwca konkurs ogłoszony jest na nowo. Nie ukrywam, Ŝe wrześniowa cena euro 

nas nie satysfakcjonuje. Nie złoŜyliśmy wniosku z dwóch powodów. Pierwszy powód to 

wyjściowa cena euro, a drugi to fakt  dziwnych wymagań, jeŜeli chodzi o Lokalny Program 

Rewitalizacji.  Dziś mogę powiedzieć, Ŝe mamy go technicznie za sobą. To jest duŜy krok do 

przodu, bo do tej pory udało się to tylko trzem miastom. ZłoŜymy wniosek w drugiej turze. 

Jestem przekonany, Ŝe w tym roku podpiszemy umowę i rozpoczniemy pierwsze prace.  

    

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXIX/183//09 

w sprawie zaciągnięcia  poŜyczki  w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6    

Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  poŜyczki  w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Gdyby Pan Kuczka dokładnie przeczytał uchwałę poprzednią i uwzględnił uchwałę, którą w 

tej chwili omawiamy, to w § 2 tej uchwały jest napisane, Ŝe umowa zaciągnięcia poŜyczki 

zostanie zawarta  na okres 7 lat, z uwzględnieniem  24-miesięcznej karencji, czyli dwa lata 

czekamy, 5 lat spłacamy i nie przeciągamy  do 9 lat. Podobna sytuacja jest w obecnej uchwale 

gdzie 7 lat jest zachowane z tymŜe, Ŝe okres karencji jest tylko 12-miesięczny.  Nie ma więc 

obawy, Ŝe to będzie trwało 9 lat. 

Radny Franciszek Kuczka   

Myślę, Ŝe Pani radna trochę się spóźniła i nie zrozumiała w ogóle moich intencji.  Wśród 

mieszkańców jest oczekiwanie na pewne inwestycje, na które czeka się od wielu lat. 
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Mieszkańcy mają wątpliwości, czy ta inwestycja  będzie. JeŜeli mówi się o inwestycji od 

kilku lat, to moŜna się w tych rozwaŜaniach pogubić. Mówię teraz o przeciętnym mieszkańcu. 

Nie musi się Pani martwić, czy czytałem projekt czy teŜ nie, bo ja zawsze czytam projekty 

uchwał. Robię to od wielu lat. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXIX/184//09 

w sprawie zaciągnięcia  poŜyczki  w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7    

Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  poŜyczki  w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXIX/185//09 

w sprawie zaciągnięcia  poŜyczki  w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 8   

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego w zakresie podjęcia inwestycji przekraczającego  granicę ustaloną przez 

Radę Miejską ChełmŜy w budŜecie na rok 2009 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXIX/186//09 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia  

inwestycji przekraczającego  granicę ustaloną przez Radę Miejską  ChełmŜy  

w budŜecie na rok 2009 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9    

Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu 

długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXIX/187//09 

w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł. 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 10  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

instytucji kultury – Powiatowej i Miejskiej Bibliot eki Publicznej w ChełmŜy za 2008 rok 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXIX/188//09 

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Powiatowej i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w ChełmŜy za 2008 rok 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie wyraŜenia  zgody na  udzielenie 

bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektów uchwał znajdujących się w 

punktach 11-14. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXIX/189//09 

w sprawie wyraŜenia  zgody na  udzielenie bonifikaty od ceny lokalu 

mieszkalnego 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie  wyraŜenia  zgody na  udzielenie 

bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXIX/190//09 

w sprawie wyraŜenia  zgody na  udzielenie bonifikaty od ceny lokalu 

mieszkalnego 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie wyraŜenia  zgody na  udzielenie 

bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXIX/191//09 

w sprawie wyraŜenia  zgody na  udzielenie bonifikaty od ceny lokalu 

mieszkalnego 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie  projektu  uchwały w  sprawie  wyraŜenia  zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 
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Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXIX/192//09 

w sprawie wyraŜenia  zgody na  udzielenie bonifikaty od ceny lokalu 

mieszkalnego 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej projektu 

uchwały Rady Miasta Bydgoszczy o przekształceniu Samodzielnego Publicznego 

zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. 

Warmi ńskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji komórki  działalności 

podstawowej. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do w/w projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXIX/193//09 

w sprawie wyraŜenia  zgody na  udzielenie bonifikaty od ceny lokalu 

mieszkalnego 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 16 

 Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 17  

 Odpowiedzi na interpelacje 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 18 

 Wnioski i zapytania 

 

Radny Mariusz KałuŜny 

1. W toruńskiej prasie szerokim echem rozbrzmiała informacja, Ŝe ChełmŜa oddała w tym 

roku do uŜytku cztery  plaŜe, z czego się bardzo cieszę. Jak Pan ocenia przygotowanie tych 

kąpielisk ? Czy są one przygotowane na ewentualny napływ turystów ? Jakie konkretne 

czynności zostały wykonane, aby stać się konkurencyjnym wobec  plaŜy w Zalesiu, czy teŜ w 

Kamionkach oraz aby zatrzymać naszych mieszkańców, którzy w wakacje wyjeŜdŜają do 

Zalesia  ? 

2. Kiedy zostaną wypłacone zasiłki okresowe ? Dostaję liczne pytania w tej sprawie od 

mieszkańców ChełmŜy.  

Radny Jerzy Gajewski 

1. Nasze miasto duŜo uroku traci poprzez złe oświetlenie. Chodzi mi o dwie główne ulice, tzn. 

Sikorskiego i Chełmińską. Wnioskuję, aby dotychczasowe lampy przenieść z tych ulic na 

Bulwar 1000-lecia. W ich miejsce naleŜy zainstalować oświetlenie bardziej efektywne i 

efektowne. 

2. Wobec notorycznego niszczenia sprzętu w parku na odcinku od Orlika do plaŜy „płatnej”, 

jak równieŜ picia alkoholu, czego skutkiem jest wandalizm, wnioskuję o podjęcie uchwały 

zabraniającej wstępu na obiekty rekreacyjne pomiędzy godz. 22,00 a 4,00 rano. Takie 

rozwiązanie problemu ma miejsce w wielu cywilizowanych krajach europejskich.  

3. Ulica Mickiewicza to wąska i bardzo ruchliwa ulica, którą poruszają się równieŜ  potęŜne 

tiry. To ulica niebezpieczna  dla rowerzystów. Wnioskuję o podjęcie uchwały zezwalającej  

rowerzystom na korzystanie z ulic Sikorskiego i Chełmińskiej we wszystkich kierunkach. 

4. Wnioskuję o przedłuŜenie oświetlenia  do końca ulicy Dorawy na os.Górna. 



 16

5. Wnioskuję o renegocjację umowy dotyczącej zbiórki zuŜytych  baterii. Kiedyś stały 

pojemniki na baterie. Idąc z ulicy Broniewskiego do Rynku nie spotykam Ŝadnego punktu, 

gdzie moŜna by składać baterie. Taki pojemnik był na Górnej i 3-go Maja.  Proszę o 

renegocjację umowy. Za zbiórkę baterii płacimy 6 tys. zł. rocznie  co wydaje mi się kwotą 

bardzo wygórowaną. Firma, która się do tego zobowiązała sama zlikwidowała takie punkty. 

Znam tylko jeden w Urzędzie Miejskim. 

6. W celu wykluczenia monopolistów działających w naszym mieście i stworzenia zdrowej 

konkurencji, co obniŜyłoby koszty usług i poprawi jakość w takich dziedzinach jak 

utrzymanie czystości, zieleń i wywóz śmieci, wnioskuję o wybór  z oferty przetargowej 

więcej niŜ jednego oferenta. 

7.  Czy bierzemy udział w programie pod nazwą Narodowa Strategia Spójności, który  to 

oferuje pieniądze na ratowanie zabytków ? Chodzi mi szczególnie o wieŜę ciśnień.   

Radny Franciszek Kuczka 

Ostatnio dotarła do mnie informacja, Ŝe „Głos ChełmŜyński” ma ograniczyć informację z prac 

Rady Miejskiej i Urzędu miasta do 2 stron. Na tej ilości stron nie da się w sposób pełny, 

rzetelny i przejrzysty przedstawić informację  taką, jaka obrazowałaby  pracę urzędu, szkół, 

przedszkoli i innych podmiotów podległych Burmistrzowi Miasta. W związku z tym 

wnioskuję, aby przejrzeć umowę zawartą z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w 

ChełmŜy w zakresie dofinansowania „Głosu ChełmŜyńskiego” i spowodować, aŜeby moŜna 

było normalnie w tej gazecie przeczytać wiadomości z Ratusza na  4 stronach. Wtedy te 

wiadomości będą oddawały w pełny sposób wszystko to co się dzieje w mieście.  Przed sesją 

mieliśmy piękny przykład dobrej promocji szpitala, ludzi w nim pracujących. Przez nasze 

lokalne gazety teŜ moŜemy to robić i powinniśmy to robić. Wiem, Ŝe Panu Burmistrzowi na 

tym zaleŜy. Komisja spraw społecznych interesuje się sprawą promocji miasta, zajmuje się 

analizą materiałów w tym zakresie  co roku. Przekazywane wnioski komisji rozpatrywane są 

przez Pana Burmistrza i urzędników w sposób niezwykle dokładny. Wiem, Ŝe wszystkim 

zaleŜy na pełnej informacji przekazywanej mieszkańcom miasta ale tego na 2 stronach  nie da 

się przekazać.       

 

Ad. pkt 19  

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania 
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Pan Jerzy Czerwiński 

1. Cztery plaŜe do uŜytku. Nie taki był artykuł. Mówił on o uruchomieniu, a nie oddaniu do 

uŜytku. Artykuł był dla mnie bardzo budujący, bo po raz pierwszy media zauwaŜyły, Ŝe 

mamy  4 plaŜe a nie jedną, Ŝe mamy czystą wodę. Mówiono o rakach, a rak to dobry znak, 

gdyŜ Ŝyją one tylko w czystej wodzie. Nie mamy  ambicji być konkurencyjni. Zalesie ma 

zupełnie inny wymiar. Prowadzona przez nas strategia zagospodarowania jeziora róŜni się. 

Chcemy tworzyć warunki,  nie chcemy prowadzić działalności.  JeŜeli samorządy prowadzą 

działalność to pojawia się problem. Chcemy, Ŝeby te plaŜe były czyste, dostępne. StrzeŜona 

będzie jedna plaŜa. Za chwilę okaŜe się, Ŝe to i tak dobrze. Jest olbrzymi deficyt ratowników. 

My mamy przewagę nad innymi, Ŝe ratownicy przechodzą z basenu na plaŜę. Tamte plaŜe 

będą prawidłowo oznakowane. Został na wszystkie plaŜe nawieziony piasek, przebadano 

wodę i będzie to robione nadal zgodnie z wymogami sanepidu. Nie tworzymy tam bazy. 

Oczywiście co roku ponawiamy oferty gastronomii. Nawet oddamy to nieodpłatnie, byleby 

tylko coś tam się działo. Cieszymy się, Ŝe zareklamowano nam plaŜe. Myślę, Ŝe  to wszystko 

spowoduje, Ŝe tych turystów przybędzie. PlaŜa  stolbudowska, plaŜa płatna i ta nowa w parku 

oraz plaŜa na Ustroniu są latem obłoŜone. Chcielibyśmy, Ŝeby usługi  w tym zakresie rosły. 

Rozmawialiśmy nawet ostatnio o tym na posiedzeniu komisji, na którym obecny był Pan Mol. 

Jestem przekonany, Ŝe to co pisała prasa, to zasługa OSiT-u i Pana Mola.  

2. Zasiłki okresowe są zadaniem  własnym gminy, ale dotowanym przez budŜet państwa. W 

tej chwili pomimo złoŜonych bardzo wielu wniosków, mimo apelacji, Ŝadna gmina pieniędzy 

na zasiłki okresowe nie dostała. A więc zasiłki zostaną wypłacone wtedy gdy otrzymamy 

pieniądze. Wydatkowaliśmy juŜ  na ten cel wszystkie pieniądze jakie mieliśmy. Zresztą 

zostały one w tym roku okrojone o połowę w porównaniu do roku poprzedniego. ZłoŜyliśmy  

wnioski o znaczące ich zwiększenie. Patrzę na to z pewnym niepokojem. Cięcia budŜetowe w 

budŜecie państwa powinny mieć miejsce ale w kryzysie nie mogą one  dotykać pomocy 

społecznej.  Apelujemy wszędzie tam, gdzie jest to moŜliwe.  

3. Oświetlenie na ulicy Sikorskiego i Chełmińskiej. Spotkałem się juŜ z uwagami w tym 

zakresie.  MoŜemy zastanowić się w jaki sposób modernizować oświetlenie. Na pewno nie 

wchodzi w grę przeniesienie tego oświetlenia. PoniewaŜ oświetlenie na Bulwarze i w całej 

strefie rewitalizacyjnej jest zaprojektowane, uzgodnione z konserwatorem zabytków.  

Przeniesienie oświetlenia przewróciłoby cały projekt i trzeba by zaczynać wszystko od nowa. 

Pana wniosek jest wnioskiem do budŜetu. Chyba, Ŝe zaakceptujecie ten wniosek i 

zrezygnujemy z czegoś. To są klasyczne sprawy, które wymagają pieniędzy.  
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4. Niszczenie sprzętu w parku. Te problemy rzeczywiście są. Rozmawiam na ten temat z 

właściwymi słuŜbami. Skala tego problemu jest róŜna w róŜnych okresach czasu. Potrafią 

sobie dać radę  z takim sprzętem, którego nie wyrwalibyśmy maszyną. Jak nie dadzą, to spalą, 

bo takie przypadki teŜ mieliśmy. WciąŜ nam pozostaje to naprawiać i remontować. Ja sobie 

nie wyobraŜam uchwały nakazującej zamykanie parku, który jest miejscem publicznym. Te 

akty wandalizmu niekoniecznie są w nocy. Jest problem. Musielibyśmy zakazać być w 

parkach np. w sadku. TeŜ kiedyś potrafili w jedną noc wyciągnąć ławki z betonem i wszystkie 

połoŜyć obok siebie. TakŜe tych miejsc w których obowiązywałby zakaz musiałoby być 

więcej, a nie wiem  czy wtedy nie weszlibyśmy w  sferę ograniczenia swobód obywatelskich.  

5. Rzeczywiście ulica Mickiewicza jest wąska, szczególnie na odcinku od Paderewskiego do 

Chełmińskiej. Wniosek radnego Gajewskiego naleŜy rozwaŜyć, bo moŜe to być jakiś sens i 

pomysł. Gdybyśmy się przyjrzeli to na pewno nie ma mandatu na ul. Chełmińskiej z powodu 

jazdy rowerem. JednakŜe moŜe to stanowić zagroŜenie w sytuacji gdy nie ma właściwych 

znaków. Na pewno moŜna  rozeznać temat  czy taka moŜliwość w ogóle istnieje. 

6. Oświetlenie na ul. Dorawy. Nie zajmuję w tej sprawie głosu, bo to są wnioski do budŜetu.  

MoŜna je zapisać a rada zdecyduje czy będziemy je realizować. Obawiam się, Ŝe w tym roku 

moŜe być trudno.  

7. Pojemniki na baterie. Unikaliśmy stawiania takich pojemników na otwartej przestrzeni. 

Umowa tego nie przewidywała. Z pojemnikami jest zawsze problem. One są dobre dopóki nie 

są ruchome. Mienie ruchome ma tę skłonność, Ŝe czasem chodzi „ po oknach wystawowych”.  

Ograniczyliśmy się do szkół, szpitali i urzędu. Problem będzie rozwiązany zupełnie inaczej. 

Pojawi się za chwilę ustawa, Ŝe wszyscy sprzedawcy baterii będą  mieli obowiązek odbierania 

baterii zuŜytych. Tu będzie rygor. Zostanie wprowadzony wzorzec unijny.  

8. Wyłonienie dwóch oferentów z oferty przetargowej. Nie ma takiej moŜliwości, ani 

fizycznej, ani technicznej.  To temat, który Pan radny przedstawiał na komisjach. 

Wielokrotnie na ten temat odpowiadałem. MoŜna by podzielić zadania ale w taki sposób, 

Ŝeby nie spowodować zmiany procedury. Tylko zastanówmy się jak dzielić pewne zadania. Z 

jakim skutkiem ? Na przykład jak podzielić zieleń ? Podzielić miasto na równe części ? Na 

centrum i peryferia ? Na zieleń w parkach i na ulicach ?  

Radny Franciszek Kuczka 

Tylko nie to. Kiedyś juŜ o tym rozmawialiśmy. Przy takim rozwiązaniu dochodzi do tego, Ŝe 

kaŜda część miasta wygląda inaczej.  JeŜeli zielenią zajmuje się jeden podmiot, to wtedy 

wiadomo, Ŝe tereny zielone w mieście wyglądają identycznie.  
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Pan Jerzy Czerwiński 

Moje stanowisko jest zupełnie podobne w tej kwestii. Nie wyobraŜam sobie nadzoru nad taką 

firmą. Takie jest moje stanowisko ale to wy jako rada zdecydujecie  jak to faktycznie będzie 

wyglądało. Ja bym przed tym jednak przestrzegał.      

Narodowa Strategia Spójności. Dziś to się nazywa Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia. To nic innego jak całokształt programu, z którego powstają programy 

operacyjne. My więc z tych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia korzystamy cały 

czas. Jednak proszę Państwa stare dobre przysłowie „mierz siły na zamiary” jest hasłem 

genialnym i my juŜ dziś jesteśmy na krawędzi moŜliwości finansowych. Do tego doszła nam 

taka niespodzianka jak kryzys, który jeszcze nie wiemy jak będzie wyglądał. Pieniądze płyną 

do nas strumieniem i to jest powód do dumy. Ja z całą odpowiedzialnością mówię, Ŝe nie ma 

drugiego takiego województwa. My moŜemy wejść w konserwację zabytków. Jeszcze mamy 

przed sobą przygotowane projekty na szkolne obiekty sportowe, remont budynków, gdyŜ to 

jest w jednym zadaniu, mamy przygotowaną dokumentację na dalszą część rewitalizacji, 

nazwałbym to raczej zagospodarowaniem terenów wokół jeziora. Powiem tak, to jest wniosek 

nie do mnie, tylko do rady i jeŜeli Państwo tak chcecie, to jest Państwa wola. Jestem tym 

zaskoczony, bo powiem szczerze, Ŝe takiego okresu jak mamy w tej chwili, który mnie 

przeraŜa, bo się boję skonsumowania tego wszystkiego, to nie pamiętam. Nie ukrywam, Ŝe 

mówię to z dumą, bo to jest praca bardzo duŜego zespołu ludzi – mówię o pracujących 

urzędnikach, nie ukrywam, Ŝe równieŜ nadzoru. Ktoś powie, Ŝe jestem fałszywie skromny. 

Nie jestem, bo to są sukcesy, które nie kaŜdemu wychodzą i to jest bardzo waŜne. Chciałem 

powiedzieć, Ŝe nie jest to tak, Ŝe nic nie robimy w zabytkach. Ja Państwu nie mówiłem ale 

wspieraliśmy znacząco wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej i z tego co wiem otrzymali 40 

tys. zł do remontu więźby dachowej na kościele Św. Mikołaja. Natomiast wieŜa ciśnień to 

piękny obiekt ale musi przyjść na niego chyba czas, więc nie wiem czy w tej chwili.  

10. Głos ChełmŜyński. Pan radny poruszył temat, który myślę, Ŝe nie stanowi problemu. To 

tylko kwestia by strony umowy usiadły i to przedyskutowały. Z potrzebami się zgadzam.  

 

Ad. pkt 20 

                 Oświadczenia 

 

Radni nie złoŜyli oświadczeń. 
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Ad. pkt 21 

               Komunikaty 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Pan radny Kuczka poruszył waŜną kwestię pewnego rodzaju chwalenia się. MoŜe to brzydkie 

słowo ale ja uwaŜam, Ŝe jeŜeli są powody, to naleŜy promować nasze miasto, promować 

naszą pracę. Bardzo łatwo się krytykuje, nigdy nie jest tak, Ŝeby wszyscy byli zadowoleni. 

ZauwaŜcie Państwo, Ŝe my robimy pewne rzeczy w ciągu jednego roku, których się nie udało 

robić przez dziesiątki lat. Dziś Państwa poinformowałem o budowie dróg. Przyznam się 

szczerze, Ŝe po cichutku chodzę z tym tematem juŜ kilka dni ale na piśmie nic nie mam, więc 

wolałem nic nie mówić. Braliście Państwo udział w podpisaniu umowy na POiŚ. 

Rewitalizacja to teŜ tylko kwestia czasu, nie ma Ŝadnej niepewności. Po roku 2011, dziś mogę 

to stwierdzić z całą odpowiedzialnością, będziemy jedną z wiodących gmin w Polsce jeŜeli 

chodzi o absorpcję środków unijnych. Przy czym udają nam się jeszcze takie rzeczy jak 

wspomniane wcześniej drogi Traugutta i Broniewskiego Naprawdę powinniśmy za kilka dni 

podjąć decyzję o ogłoszeniu przetargu, a my dziś podpisaliśmy umowę na wykonawstwo. 

Mamy za sobą okres 2004-2006, czyli okres Zintegrowanego Programu Operacyjnego, w 

miejsce którego wszedł Regionalny Program Operacyjny. Byłem  zdziwiony, gdy otrzymałem  

zaproszenie na podsumowanie okresu ZPOR-owskiego do Filharmonii Bydgoskiej. 

Zaproszono podmioty, które sięgały po środki unijne. Nagle się okazało, czego się nie 

spodziewałem, Ŝe tam będą klasyfikować. Zrealizowaliśmy kilka zadań z funduszy 

społecznych, zrobiliśmy basen, ulicę Dworcową ale tak właściwie mieliśmy ochotę na duŜo 

więcej i nie ukrywam, Ŝe wiele wniosków poległo w ilości tych wniosków, które były 

składane. Natomiast kiedy podzielono gminy naszego województwa na miasta prezydenckie, 

gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i gminy miejskie, drugie miejsce wśród gmin 

miejskich zdobyło miasto ChełmŜa, z czego jestem bardzo dumny. Obok mnie siedziała nasza 

gmina wiejska, która naprawdę w poprzedniej kadencji doskonale sobie radziła. Oni mieli 

jednak łatwiej – mieli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, po który my nie mogliśmy w 

ogóle sięgać, oni mieli Lidera Plus, na który my nie mieliśmy teŜ szans, sięgali po program 

związany z budowaniem placów zabaw, co dla nas teŜ było nieosiągalne. Okazało się, Ŝe 

zajęli drugie miejsce wśród gmin wiejskich. To nasze drugie miejsce to nasza prace ale 

równieŜ praca szpitala, poniewaŜ sumowano wszystkie środki, które udało się pozyskać dla 

gmin w ramach ZPOR-u. W tym co pozyskał szpital teŜ mamy swój udział i to jest 
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niewątpliwie sukces. Otrzymaliśmy tę statuetkę – moŜe to skromna statuetka ale myślę, Ŝe 

duŜe wyróŜnienie dla miasta. 

 

Ad. pkt 22. 

              Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia XXIX  sesji Rady Miejskiej. 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska          Janusz Kalinowski 

         

   Sekretarz obrad:                   

Małgorzata Polikowska 

   

 

 


