
 

P R O T O K Ó Ł  NR  XXX/09 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XXX sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 8 lipca  2009 roku  

w godzinach od 12,00 do 12,30. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta ChełmŜy. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Marek Kuffel              - Zastępca Burmistrza Miasta 

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik 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 przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji  

Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015. 

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 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 15 radnych.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

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

Małgorzata Polikowska. 

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

d/ Protokół z XXIX  sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został  przyjęty jednogłośnie – 15 za. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 11 i 12  

Punkty te dotyczą sztandarowych inwestycji  miasta w zakresie budowy kolektora sanitarno-

deszczowego w rejonie Bulwaru 1000-lecia oraz od ulicy Polnej i Św. Jana. Kiedy 

wykonawcy  rozpoczną prace ? 

Pan Marek Kuffel  

Wykonawca miał wejść na plac budowy w tym tygodniu ale  z uwagi na aurę nastąpi to na 

pewno w przyszłym tygodniu. 

  

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. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 15 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 
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Uchwała nr XXX/194//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 przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 

 

Pan Marek Kuffel  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 15 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XXX/195//09 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa  

na lata 2008-2015 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 

 Interpelacje 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 6  

 Odpowiedzi na interpelacje 

 

Punkt nie został zrealizowany. 
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Ad. pkt 7  

 Wnioski i zapytania. 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Otrzymaliśmy odpowiedź na zapytanie radnej Małgorzaty Polikowskiej z posiedzenia komisji 

spraw społecznych, dotyczące ilości wyciętych w 2008 i 2009 roku topoli na terenie miasta 

oraz ile jeszcze zostało do wycięcia. Problem ten interesuje równieŜ mnie. Ostatnio duŜo na 

ten temat rozmawiałem, poniewaŜ tym problemem zajmuję się na jednej posesji. W 

odpowiedzi Pan Burmistrz podaje, Ŝe koszt wycięcia topoli to blisko 500 tys. zł i 

niepotrzebny jest plan wycinki tego drzewa na przestrzeni kilku czy teŜ kilkunastu lat, z tego 

względu, Ŝe to robi się systematycznie. Prawda jest taka, Ŝe kiedy topole zakwitną w maju i 

czerwcu  to w ChełmŜy jest biało a ludzie przechodzący ulicami opędzają się od spadających  

kwiatów. Natomiast jesienią jest mnóstwo liści, które naleŜy sprzątać przez kilka tygodni. I 

tak przez kilka miesięcy w ciągu roku właśnie przez topole mamy do czynienia z bałaganem 

w mieście i odczuciem nieporządku. Są takie miejsca w ChełmŜy, gdzie tych topoli za kilka 

lat nie będzie moŜna wyciąć. Topola ma ogromny przyrost roczny, bo około 1,5 m. Ze 

względu na infrastrukturę, czy teŜ otoczenie trudno wyciąć taką topolę. Wycina się ją w ten 

sposób, Ŝe przycina tuŜ przy ziemi a następnie obala. Wycięcie topoli kosztuje ale i 

zniszczenia są ogromne. Czy nie moŜna znaleźć takiego sposobu, aby te koszty były 

zminimalizowane ? Wiadomą rzeczą jest, Ŝe część tych topól moŜna wyciąć za darmo  w 

jednym roku.  Są takie osoby, które robią to za darmo, pozyskując w ten sposób drewno. 

Zarabiają na tym.  

Radny Sławomir Nowacki    

Moje pytanie dotyczy terenu po byłym boisku na ulicy Św. Jana. Co przewiduje miasto  tam 

zrobić i w jakim czasie ? 

 

Ad. pkt 8  

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Marek Kuffel 

Wycięcie jednej topoli to koszt od 3 do 5 tys. zł. Są to wysokie drzewa wymagające 

specjalistycznego sprzętu. Korzystamy z  sprzętu StraŜy PoŜarnej i Energetyki. Niestety to nie 

mogą być codzienne wyjazdy, bo  są to słuŜby powołane do realizacji zupełnie innych zadań.  
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W ramach ćwiczeń i  współpracy staramy się niektóre rzeczy robić. Wszędzie tam gdzie będą 

prowadzone prace budowlane, gdzie będziemy realizować inwestycje a są topole to usuniemy 

je.  Niemniej jednak jest to problem. Nie moŜna tego wycinać w taki sposób o jakim mówi 

radny Kuczka, czyli za drewno. Takie próby były juŜ podejmowane. Pytałem się Zakładu 

Energetycznego czy podjęliby się takiego zadania. Powiedzieli, Ŝe nie. Nie mogą stosować 

sprzętu w takich celach. Czy moŜna komukolwiek pozwolić na wycinanie drzewostanu w 

zamian za drewno ? Nie. Kto weźmie na siebie odpowiedzialność, jeŜeli dojdzie do tragedii 

przy wycince ? Co gdy naruszy się dobra innych jeŜeli gałąź poleci w złą stronę ? Kto 

poniesie koszty ? My moŜemy to zrobić jedynie w drodze zwykłego naboru ofert firm 

specjalistycznych na wycinkę. Wtedy mamy gwarancję właściwego procesu wycinki oraz 

zabezpieczenia w sytuacji gdy dojdzie do tragedii, gdy coś się komuś stanie. Koszty są 

zupełnie inne gdy chodzi o wycinkę topoli na wolnej przestrzeni, czyli na terenie gdzie moŜna 

drzewo połoŜyć.  Natomiast koszty są o wiele większe gdy naleŜy wykorzystać sprzęt 

specjalistyczny. To nie jest łatwy temat. MoŜe nie od razu, ale w budŜecie miasta naleŜy 

zabezpieczać coraz większe środki niŜ dotychczas, aby systematycznie wycinać topole 

stanowiące zagroŜenie. Oczekuję od  naszych zakładów i jednostek, Ŝe będą wycinali topole 

stanowiące zagroŜenie, a które to znajdują się na ich terenie. Powinni albo zawiadomić nas o 

tym fakcie, albo planować wycinkę w ramach swojego budŜetu i ją realizować.  To nie jest 

tak, Ŝe wszystko będzie robiło za darmo miasto.  

Radny Franciszek Kuczka 

Panie Burmistrzu, częściowo tylko zadowolił mnie Pan swoją odpowiedzią. Pana wypowiedź 

nie rozwiązuje w krótkim okresie czasu problemu, z którym borykają się mieszkańcy. 

Gdybyśmy przyjęli, Ŝe w ciągu 5 lat wymieniamy drzewostan w śródmieściu według 

określonego schematu, jeŜeli pierwszym etapem jest np. Bulwar 1000-lecia a następnie 

pozostałe tereny, to w przeciągu tych 5 lat mamy w miarę czysto i porządnie. A tak  mamy 

ciągle bałagan i przyjeŜdŜający  z zewnątrz go widzą. Mnie i zapewne radnej Polikowskiej 

chodzi o to, aby wreszcie  w mieście w znaczący sposób, kiedy kwitną topole było czysto. 

Chodzi teŜ o to, aby  osoby, które cierpią na konsekwencje pylenia topoli teŜ mogli oddychać 

czystym powietrzem. Naprawdę bardzo prosiłbym, aby do tego tematu w najbliŜszym czasie 

podejść powaŜnie, aby chociaŜ w strefie najbardziej uczęszczanej przez mieszkańców, usunąć  

topole, wymienić na inne drzewa. Jak one kiedyś urosną do ogromnych wielkości i uschną to 

wtedy będzie problem. W pewnym rejonie, np na Tumskiej 12, gdyby takie drzewo uschło i 

wichura je przewróci, to istnieje niebezpieczeństwo, Ŝe ulegną zniszczeniu 2 posesje. A topole  

mają juŜ po 25 lat i więcej, a sprzęt specjalistyczny juŜ ledwo sięga do górnych granic 
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drzewa. To jest ostatni dzwonek , Ŝeby tym problemem się zająć na powaŜnie i go rozwiązać. 

W tej chwili mamy pięknie utrzymane targowisko. Jak urosną w jego otoczeniu zasadzone w 

ubiegłym roku drzewa,  będzie to bardzo ładnie wyglądało. Tym torem naleŜy iść i zmieniać 

oblicze miasta jeŜeli chodzi o tereny zielone.  

Pan Marek Kuffel      

Nic nie stoi na przeszkodzie, Ŝeby rada wniosła do  budŜetu miasta propozycję zabezpieczenia 

środków na realizację planu wycinki topoli w mieście. Wszystkie komisje będą przyjmowały 

budŜet  i nie widzę problemu. W tym roku niestety wszystkie środki na to zadanie zostały 

wyczerpane. 

Odnośnie zapytania radnego Nowackiego, to czekamy aŜ zakończy się inwestycja 

realizowana przez Netto. Na tym terenie trwają roboty budowlane. Netto musi wykonać 

chodnik na kolektorze sanitarnym, który został wybudowany do ulicy Św. Jana, jak równieŜ 

plac zabaw. JeŜeli to zostanie zrobione, to w dalszej kolejności podejmiemy decyzję co z tym 

terenem. Gdyby udało się pozyskać środki na projekt dotyczący modernizacji boisk i terenów 

przyszkolnych, to te boiska na tym terenie nie byłyby potrzebne. Myślę, Ŝe powinien tam 

wówczas powstać parking. To teren podmokły i  mogłyby powstać na nim jedynie parkingi. 

 

Ad. pkt 9  

 Oświadczenia 

 

Radny Jerzy  Gajewski 

Na XXIV sesji Rady Miejskiej  w dniu 10 grudnia 2008 roku zgłosiłem wniosek o 

przeprowadzenie akcji szczepień 15-letnich  dziewcząt, zapobiegających rakowi szyjki 

macicy. Po konsultacjach, naradach oraz po uzyskaniu dość negatywnych internetowych 

informacji na temat szczepień, zawiesiliśmy  ten program. I słusznie, poniewaŜ okazało się, ze 

okres testowania leku był zbyt krótki, bo wynosił  pół roku zamiast 4 lat i przez to zdarzyły 

się przypadki powikłań. Lekarze wypowiadający się na stronach internetowych, równieŜ  

poddają w wątpliwość skuteczność szczepionki, które zostały juŜ wycofane z kilku krajów 

europejskich.  

Szanowni Państwo, nie moŜemy nikogo naraŜać na ewentualne przypadki ubocznych 

zachorowań.  Przeprasza 15-latki, a dziewczęta starsze zachęcam i namawiam do 

systematycznych badań cytologicznych zapobiegających tej strasznej chorobie.  
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Ad. pkt 10 

 Komunikaty 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 11  

 Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia XXX  sesji Rady Miejskiej. 

 

------------------------------------------------------------- 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska          Janusz Kalinowski 

         

   Sekretarz obrad:                   

Małgorzata Polikowska 

 

 


