
 

P R O T O K Ó Ł  NR  I/10 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

I sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 2 grudnia 2010 roku  

w godzinach od 12,00 do 14,30. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta ChełmŜy. 

_______________________________________________________________ 

 
W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta ChełmŜy 

Pan Marek Kuffel              - Zastępca Burmistrza 

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz  Wilczyński     - Sekretarz Miasta 

 

Ponadto w sesji udział wzięli radca prawny Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych i Obywatelskich, przedstawiciele prasy i MMS Studio oraz mieszkańcy 

ChełmŜy. 

 

 
Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji oraz stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. ZłoŜenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej. 

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej ChełmŜy 

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej, 

b) uzyskanie zgody kandydatów oraz przedstawienie Radzie kandydatur, 

c) wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i policzenia głosów, 

d) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów, 

e) przekazanie nowo wybranemu przewodniczącemu prowadzenia obrad. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej ChełmŜy 

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, 

b) uzyskanie zgody kandydatów oraz przedstawienie Radzie kandydatur, 
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c) wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i policzenia głosów, 

d) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia liczebności stałych komisji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady 

Miejskiej ChełmŜy . 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji 

planowania, budŜetu i finansów Rady Miejskiej ChełmŜy.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji 

gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego Rady Miejskiej ChełmŜy.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji 

polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej ChełmŜy.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji 

oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej ChełmŜy.  

13. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

14. Sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie finansów gminy miasta ChełmŜy. 

15. Interpelacje. 

16. Odpowiedzi na interpelacje. 

17. Wnioski i zapytania. 

18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

19. Oświadczenia. 

20. Komunikaty. 

21. Zamknięcie sesji. 

 

 
Ad. pkt 1 

                 Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji oraz 

stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Janusz Kalinowski- Przewodniczący Rady Miejskiej V kadencji 

Na podstawie listy obecności stwierdzam quorum. Na ustawowy stan 15 radnych, wszyscy są 

obecni. Otwieram I sesję Rady Miejskiej ChełmŜy.  

Na podstawie art. 20 ust 2 c ustawy o samorządzie gminnym stwierdzam, iŜ pierwszą sesję 

nowo wybranej rady do czasu  wyboru przewodniczącego rady prowadzi najstarszy wiekiem 
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radny obecny na sesji.  Najstarszym wiekiem radnym obecnym na sesji jest radny Franciszek 

Kuczka. W związku z tym proszę Pana radnego o prowadzenie obrad. 

Radny Franciszek Kuczka 

Szanowni Państwo! Pan Janusz Kalinowski dokonał otwarcia I sesji VI kadencji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. W związku z tym przejdę do krótkiego wystąpienia, jak gdyby  

rozpoczynającego owocną dyskusję w tejŜe kadencji.  

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo! 

Pierwsze demokratyczne wybory, przeprowadzone w maju 1990 roku dały Polakom 

moŜliwość samodzielnego rozstrzygania o swoich sprawach. Doświadczenia Ŝyciowe, 

zawodowe i społeczne radnych i dobrze wykonana przez nich praca, była podstawą do 

stwierdzenia pod koniec kaŜdej minionej kadencji, Ŝe reforma samorządowa była jedną z 

najbardziej udanych reform w naszym państwie.  Na ten niemały sukces złoŜyły się 

wielorakie działania, pośród których przede wszystkim wymienić naleŜy entuzjazm i 

zaangaŜowanie szerokich kręgów samorządowych naszego miasta. 

Co by nie powiedzieć o funkcjonowaniu samorządu ChełmŜy to naleŜy jednoznacznie 

stwierdzić, Ŝe dobrze wywiązał się z powierzonych mu zadań, choć często przychodziło mu 

działać w niezwykle trudnych warunkach. Stałe cedowanie na gminę coraz to nowych zadań, 

jednakŜe bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ich wykonanie, mino 

stosownych zapisów ustawowych z konstytucją włącznie, powodowało powstawanie 

niemałych problemów ograniczających się do zasady tyle samorządności, ile pieniędzy.  

Pomyślne funkcjonowanie samorządu, było zawsze sygnałem, Ŝe proces ten naleŜy 

kontynuować, kierując się zasadą pomocniczości, przyjmując obywatela - mieszkańca miasta 

za podstawowy podmiot wszelkich spraw. Tak, więc nasze miasto zajmowało się tym, czego 

pojedynczy człowiek wraz z rodziną wykonać nie moŜe. 

Panie Burmistrzu. Wysoka Rado. Szanowni Państwo! 

Jak zmieniła się w ciągu minionych 20 lat Polska i nasze miasto to łatwo zauwaŜyć. Idea 

prawdziwej samorządności przyświecająca dziś wszystkim mieszkańcom ChełmŜy widoczna 

jest wszędzie. Widać ją w szkole, w domu i w pracy. Widać ją w codziennym dniu pracy 

naszych mieszańców. ZauwaŜyć takŜe moŜna w działaniach Rady Miejskiej i Burmistrza. 

Potwierdzają to równieŜ decyzje podejmowane przez władze samorządowe stawiające na 

stabilny i zrównowaŜony rozwój naszego miasta. Widać ją równieŜ w coraz większej ilości 

środków unijnych i własnych gminy przeznaczanych corocznie w budŜecie na inwestycje. 

KaŜdy uwaŜny chełmŜanin zauwaŜy, Ŝe przybyło w mieście kilka kilometrów nowych 

chodników i nowych nawierzchni ulic, km kolektorów kanalizacji sanitarno-deszczowej i 
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sieci wodociągowej oraz setki nowych punktów świetlnych, 10 –tki tysięcy drzew i krzewów 

rosnących w parkach nad jeziorem i wzdłuŜ ulic. Widać takŜe efekty pracy samorządu na 

starówce i w peryferyjnych częściach miasta. Widać ją równieŜ w ilości pieniędzy 

przeznaczonych, w ciągu minionych 20 lat, na oświatę, ekologię, estetyzację, bezpieczeństwo, 

sport i kulturę.  

Dzisiejsze oblicze ChełmŜy to efekt dobrze wykonanej pracy burmistrzów i radnych 

wszystkich kadencji. To takŜe efekt pracy wszystkich mieszkańców naszej małej Ojczyzny. 

Dzisiejsza ChełmŜa to potencjał ludzi tu mieszkających i pracujących. To potencjał 

pomysłowość ludzi prowadzących własne firmy i zakłady pracy. Ludzi współpracujących z 

lokalnym samorządem, ludzi otwartych na inicjatywy, wspierających róŜne formy 

przedsiębiorczości. Ludzi, którzy swoją codzienną i sumienną pracą dają głębokie 

świadectwo swojej samorządności. 

Panie Burmistrzu. Wysoka Rado. Szanowni Państwo! 

W demokracji i nie tylko nigdy nie moŜna mówić, Ŝe zrobiło się wszystko i zawsze zgodnie z 

oczekiwaniami mieszkańców. Dlatego w tej i następnej kadencji rady miejskiej chełmŜanie 

będą oczekiwać od rządzących pełnego zaspokojenia ich potrzeb. Ci, dla których sport jest 

najwaŜniejszy spodziewać się będą poprawy bazy sportowej wokół szkół. Oczekujący na 

mieszkanie z niecierpliwieniem czekać będą rozpoczęcia budownictwa socjalnego, a brnący 

w wiosennym błocie po drogach osiedlowych budowy na osiedlu przy ul. 3 Maja, czy Osiedlu 

nad Jeziorem.  

Sądzę, Ŝe wszyscy chełmŜanie są pełni nadziei, Ŝe obecna kadencja rady charakteryzować się 

będzie niezwykle twórczą pracą, a jej posiedzenia to konstruktywna wymiana poglądów dla 

dobra naszego miasta mająca odzwierciedlenia w lokalnych mediach. 

Kończąc Ŝyczę panu burmistrzowi, paniom i panom radnym pełnej realizacji oczekiwań 

chełmŜan. 

Ad. pkt 2 

                 ZłoŜenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej 

 

Przewodniczący obrad odczytał rotę ślubowania a następnie wywołani kolejno radni 

wypowiadali słowo „ślubuję”. 
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Ad. pkt 3 

                 Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad 

 

Do zaproponowanego porządku sesji nie wniesiono uwag i przyjęto go jednogłośnie – za 15 

radnych. 

 

Ad. pkt 4 

                Wybór sekretarza obrad 

 

Na sekretarza obrad w głosowaniu za 14, wstrz. 1 wybrano Panią Małgorzatę Polikowską. 

 

Ad. pkt 5 

             Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej ChełmŜy  
 
 

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej, 
 
 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Mam zaszczyt zgłosić kandydaturę Pana Janusza Kalinowskiego na funkcję 

Przewodniczącego Rady Miejskiej ChełmŜy. 

Pan Janusz Kalinowski z chełmŜyńskim samorządem związany jest od 1990 roku. W kadencji 

1990-1994 był stałym członkiem (spoza rady) komisji bezpieczeństwa, a następnie w latach 

1994-1996, 1998-2003, 2006-2010 był radnym Rady Miejskiej ChełmŜy. 

W okresie od 1998 roku do 2002 roku pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej, a 

w latach 2002-2003 oraz 2006-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej 

ChełmŜy. W moim przekonaniu Pan Janusz Kalinowski będzie w sposób właściwy 

organizował  pracę Rady Miejskiej ChełmŜy, a takŜe godnie, tak jak dotychczas, 

reprezentował ją na zewnątrz i dlatego uwaŜam zgłoszenie tej kandydatury za w pełni 

uzasadnione. 

 

b) uzyskanie zgody kandydatów  oraz przedstawienie Radzie kandydatur 

 

Pan Janusz Kalinowski wyraził zgodę na kandydowanie. 
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c) wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i policzenia głosów, 

 

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów: 

1. Radna Krystyna Myszkowska  

2. Radna Irena Szubrych 

3. Radny Jacek Kałamarski 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wybór komisji skrutacyjnej w powyŜszym 

składzie. „Za” głosowało 14 radnych, „wstrzymał się” 1 radny. 

 
d) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów, 

 

Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. 

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna  Irena Szubrych  poinformowała radnych o 

sposobie głosowania. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i policzeniu głosów przewodnicząca komisji 

skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania.  

Na przewodniczącego Rady Miejskiej ChełmŜy w głosowaniu za 13, przeciw 2 wybrano 

radnego Pana Janusza Kalinowskiego. 

Protokół wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR I/1/10 

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej ChełmŜy 

 

Sekretarz  obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

e) przekazanie nowo wybranemu przewodniczącemu prowadzenia obrad 

           

Pan Franciszek Kuczka  przekazał prowadzenie obrad radnemu Januszowi Kalinowskiemu.  

Radny Janusz Kalinowski 

Dziękuję za okazane zaufanie. Liczba 13 jest dla mnie szczęśliwą liczbą. Mieszkam pod 

numerem 13 i nic złego się nie dzieje. Miałem 13 numer w dzienniku w szkole. TakŜe myślę, 
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Ŝe nie będzie źle. Będę  starał się prowadzić obrady sprawnie. Nawet jeŜeli coś mi nie 

wyjdzie, to myślę, Ŝe mogę liczyć na waszą pomoc. 

 
Ad. pkt 6 

      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej ChełmŜy  
 
 
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

 
Radny Janusz Kalinowski – Chciałbym zaproponować na to stanowisko radną Panią 

Małgorzatę Polikowską, która jest radną od roku 2002 roku. W pierwszej kadencji była 

przewodniczącą komisji spraw społecznych. W kadencji 2006-2010 była wiceprzewodniczącą 

Rady Miejskiej i z tych obowiązków wywiązywała się wzorowo. Zawsze była przygotowana 

do obrad na sesjach i komisjach. Z godnością reprezentowała radę w kontaktach z 

podmiotami zewnętrznymi i myślę, Ŝe mój wniosek jest w pełni uzasadniony. 

    

b) uzyskanie zgody kandydatów  oraz przedstawienie Radzie kandydatur 

 
Radna Pani Małgorzata Polikowska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
 

c) wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i policzenia głosów 
 
Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów: 

1/ Radna Krystyna Myszkowska  

2/ Radna Irena Szubrych 

3/ Radny Jacek Kałamarski 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wybór komisji skrutacyjnej w powyŜszym 

składzie. 

 „Za” głosowało 15 radnych. 

 
d) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów 

  

Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. 

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna  Irena Szubrych  poinformowała radnych o 

sposobie głosowania. 
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Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i policzeniu głosów przewodnicząca komisji 

skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania.  

Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej ChełmŜy wybrano jednogłośnie radną Panią 

Małgorzatę Polikowską. 

Protokół wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR I/2/10 

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej ChełmŜy 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Dziękuję za okazane mi zaufanie. Funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej będę pełniła 

sumiennie, godnie i myślę, Ŝe będziecie w mojej pracy zadowoleni.    

Radny Janusz Kalinowski 

Proponuje, Ŝeby odstąpić na chwilę od porządku obrad. Głos chcieliby zabrać przedstawiciele 

działkowców. 

Pan Eugeniusz Sulencki  - przedstawiciel ChełmŜyńskiej Rady Działkowców 

Szanowni Radni ! Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji obdarzenia Państwa  

społecznym mandatem zaufania. ChełmŜyńska Rada Działkowców wyraŜa nadzieję, Ŝe 

obecna kadencja podobnie jak poprzednie będzie charakteryzowała się pełnym zrozumieniem 

potrzeb mieszkańców naszego miasta. śyczymy Państwu wszelkiej pomyślności w Ŝyciu 

osobistym.  

 

Ad. pkt 7 

             Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia liczebności stałych komisji 

Rady Miejskiej ChełmŜy 

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Mariusz KałuŜny 

UwaŜam, Ŝe podzielenie komisji spraw społecznych na dwie komisje, to jest komisję polityki 

społecznej ... oraz komisję oświaty....  jest bardzo dobrym krokiem. Pozwoli to radnym lepiej 

zapoznać się z materiałami i sprawniej działać komisjom. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag. 
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Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR I/3/10 

w sprawie powołania i ustalenia liczebności stałych komisji Rady Miejskiej ChełmŜy 

  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Szanowni Państwo zanim przejdziemy do kolejnego punktu chciałbym odczytać składy 

poszczególnych komisji rady. Komisja rewizyjna będzie 5-osobowa i pięć osób się zgłosiło. 

Pozostałe komisje powinny być 7 – osobowe. Do komisji planowania, budŜetu i finansów 

zgłosiło się 4 radnych. UwaŜam, Ŝe w takim składzie komisja nie będzie dobrze 

funkcjonowała. Do komisji gospodarki miejskiej... zapisało się  6 radnych. Do komisji 

oświaty, kultury i sportu zapisało się 7 radnych. Natomiast do komisji polityki społecznej i 

bezpieczeństwa publicznego  zapisało się 6 radnych. Jeśli  moŜna prosić o zastanowienie się 

nad pracą w komisji planowania.... Jest to waŜna komisja. JeŜeli ktoś chciałby w niej 

pracować to proszę o zgłoszenia.  

Radny Mariusz KałuŜny     

Proszę dopisać mnie do komisji oświaty, kultury i sportu.  

Radny Janusz Kalinowski 

W tej sytuacji trzeba będzie przeprowadzić głosowanie imienne, poniewaŜ jest 9 kandydatów 

na 8 miejsc. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Proszę przeczytać gdzie są wolne miejsca. To moŜe pozostali radni zdecydują się jeszcze na 

pracę w radzie. Po to chyba wszyscy przyszliśmy. 

Radny Janusz Kalinowski 

Najwięcej wolnych miejsc jest w komisji planowania, budŜetu i finansów. Na 7 miejsc mamy 

4 zgłoszenia. Zgłosili się : p.Zduński, p.Kalinowski, p.Wierzbowski, p.Kałamarski.  
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Radna Irena Szubrych 

Mam propozycję, Ŝeby pan przewodniczący wyczytał radnych i kaŜdy z nich powie w jakiej 

komisji pracuje. Wtedy będziemy wiedzieli kto, w ilu i w jakich komisjach pracuje. Nie 

moŜemy nikogo zmusić ale będziemy wiedzieli  kto chce pracować, a kto nie. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Zmusić rzeczywiście nie moŜna. MoŜna natomiast zmienić statut rady i w ten sposób określić, 

Ŝe kaŜdy radny pracuje w co najmniej dwóch komisjach. To było o wiele łatwiejsze jeŜeli 

rada liczyła 24 radnych ale to było dwie kadencje wcześniej. Wtedy tych osób było więcej. 

Dziś jeŜeli jest 15 radnych i 5 komisji to wskazane jest Ŝeby jeden radny był w  dwóch 

komisjach. Nie jest to jednak obligatoryjne. MoŜna ten problem rozwiązać z taki sposób, Ŝe 

dziś zaakceptujemy komisje w takich składach jakie są, a na następnej sesji, jeŜeli taka będzie 

Państwa wola, podejmiemy uchwałę o zmianie statutu. Wpiszemy to o czym tu Państwo 

mówicie, czyli zasadę obligatoryjności. To jest Państwa wola, a ja tylko próbuję wyjaśnić jak 

to wygląda w kwestii formalnej.  

Radny Grzegorz Sosnowski       

Chciałbym przychylić się do wniosku, który zgłosiła radna Irena Szubrych. To będzie 

czytelne dla wszystkich kto w jakiej jest komisji i liczbę komisji.   

Radna Małgorzata Polikowska 

Wyczytam nazwiska poszczególnych radnych i proszę podać w jakiej komisji kto jest 

zapisany. 

Radny Jakub Ingram – komisja oświaty.... 

Radny Janusz Kalinowski – komisja planowania... i gospodarki miejskiej... 

Radny Jacek Kałamarski – komisja oświaty... i komisja planowania... 

Radny Mariusz KałuŜny – komisja polityki społecznej... i komisja oświaty... 

Radny Franciszek Kuczka – komisja oświaty... i komisja gospodarki... 

Radny Jarosław Malczyński – komisja rewizyjna i komisja polityki społecznej... 

Radna Krystyna Myszkowska – komisja gospodarki miejskiej... i komisja rewizyjna 

Radna Małgorzata Polikowska – komisja oświaty... i komisja polityki społecznej... 

Radny Grzegorz Sosnowski – komisja oświaty... i komisja polityki społecznej... 

Radna Irena Szubrych – komisja rewizyjna i komisja gospodarki miejskiej... 

Radny Arkadiusz Szwugier – komisja rewizyjna i komisja polityki społecznej... 

Radny Marek Wierzbowski – komisja oświaty... i komisja planowania... 

Radny Krzysztof Zduński – komisja planowania... i komisja gospodarki... 

Radny Zdzisław Zieliński – komisja gospodarki... i komisja oświaty...  
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Radny Janusz Mikołajczyk – komisja rewizyjna i komisja polityki społecznej... 

Radny Janusz Kalinowski 

Z tego wynika, Ŝe 14 radnych zapisało się do dwóch komisji  a jeden radny do jednej. 

Myślę, Ŝe przyjmiemy propozycję Pana Burmistrza i w ten sposób spowodujemy większe 

zaangaŜowanie radnych. 

 

Ad. pkt 8 

             Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej 

Rady Miejskiej ChełmŜy 

 
Radny Janusz Kalinowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

Deklarację pracy w komisji rewizyjnej złoŜyli następujący radni: 

1/ Jarosław Malczyński, 

2/ Janusz Mikołajczyk, 

3/ Krystyna Myszkowska,  

4/ Irena Szubrych, 

5/ Arkadiusz Szwugier. 

Na przewodniczącego komisji rewizyjnej zaproponowano radnego Janusza Mikołajczyka. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład komisji rewizyjnej, który przyjęto  

jednogłośnie. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Janusza Mikołajczyka na 

przewodniczącego komisji rewizyjnej. Propozycję kandydatury przyjęto w głosowaniu : za 

14, wstrz. 1. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR I/4/10 

w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Miejskiej ChełmŜy 
  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
 
 



 12

Ad. pkt 9 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania 

komisji planowania, budŜetu i finansów Rady Miejskiej ChełmŜy 

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

Deklarację pracy w komisji planowania... złoŜyli następujący radni: 

1/  Janusz Kalinowski,  

2/ Jacek Kałamarski, 

3/  Marek Wierzbowski, 

4/ Krzysztof Zduński. 

Radny Jakub Ingram 

Chciałbym zgłosić swoją kandydaturę do tejŜe komisji. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 5-osobowy skład komisji planowania..., który 

przyjęto  jednogłośnie. 

Na przewodniczącego komisji planowania... zaproponowano radnego Krzysztofa Zduńskiego. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Krzysztofa Zduńskiego 

na przewodniczącego komisji planowania.... Propozycję w/w kandydatury przyjęto w 

głosowaniu - 14 za , 1 wstrz. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR I/5/10 

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji planowania, 

budŜetu i finansów Rady Miejskiej ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 10 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji 

gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego Rady Miejskiej ChełmŜy 
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Radny Janusz Kalinowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

Deklarację pracy w komisji gospodarki... złoŜyli następujący radni: 

1/  Janusz Kalinowski,  

2/  Franciszek Kuczka, 

3/ Krystyna Myszkowska, 

4/ Irena Szubrych, 

5/ Zdzisław Zieliński, 

6/ Krzysztof Zduński. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w osobowy skład komisji gospodarki..., 

który przyjęto  jednogłośnie. 

 

Na przewodniczącego komisji gospodarki... zaproponowano radną Irenę Szubrych. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Ireny Szubrych na 

przewodniczącą komisji gospodarki.... Propozycję w/w kandydatury przyjęto w głosowaniu - 

14 za, 1 wstrz. 

W związku z tym, iŜ radny Mariusz KałuŜny wyraził akces do pracy w komisji gospodarki 

miejskiej... przewodniczący obrad poddał skład komisji pod ponowne głosowanie. Skład 

przyjęto jednogłośnie. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR I/6/10 

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji gospodarki 

miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego Rady Miejskiej ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji 

polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej ChełmŜy  
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Radny Janusz Kalinowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

Deklarację pracy w komisji polityki społecznej... złoŜyli następujący radni: 

1/  Jarosław Malczyński, 

2/  Janusz Mikołajczyk, 

3/ Mariusz KałuŜny, 

4/ Małgorzata Polikowska, 

5/ Grzegorz Sosnowski, 

6/ Arkadiusz Szwugier. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w osobowy skład komisji polityki 

społecznej..., który przyjęto  jednogłośnie. 

 

Na przewodniczącego komisji polityki społecznej... zaproponowano radnego Jarosława 

Malczyńskiego. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Jarosława 

Malczyńskiego na przewodniczącego komisji polityki społecznej.... Propozycję w/w 

kandydatury przyjęto w głosowaniu - 14 za, 1 wstrz. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR I/7/10 

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji polityki 

społecznej i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji 

oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej Chełm Ŝy  

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

Deklarację pracy w komisji oświaty... złoŜyli następujący radni: 
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1/  Jakub Ingram, 

2/  Jacek Kałamarski, 

3/ Mariusz KałuŜny, 

4/ Franciszek Kuczka, 

5/ Małgorzata Polikowska, 

6/ Grzegorz Sosnowski, 

7/ Marek Wierzbowski, 

8/ Zdzisław Zieliński. 

W związku z tym, iŜ jest 8 kandydatur do pracy w 7-osobowej komisji, przewodniczący obrad 

poddał pod głosowanie imienne kaŜdą z kandydatur. Poszczególni radni uzyskali następujące 

ilości głosów „za”  : 

1/  Jakub Ingram – za 14, wstrz.1 , 

2/  Jacek Kałamarski – za 15, 

3/ Mariusz KałuŜny – za 5, 

4/ Franciszek Kuczka – za 15, 

5/ Małgorzata Polikowska – za 15, 

6/ Grzegorz Sosnowski – za 15, 

7/ Marek Wierzbowski – za 15, 

8/ Zdzisław Zieliński – za 13, wstrz. 2, 

Przewodniczący obrad stwierdził, iŜ największą ilość głosów uzyskali radni : Jakub Ingram, 

Jacek Kałamarski, Franciszek Kuczka, Małgorzata Polikowska, Grzegorz Sosnowski, Marek 

Wierzbowski oraz Zdzisław Zieliński. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie w/w osobowy skład komisji oświaty..., który 

przyjęto  jednogłośnie. 

 

Na przewodniczącego komisji oświaty... zaproponowano radnego Marka Wierzbowskiego. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Marka Wierzbowskiego 

na przewodniczącego komisji oświaty.... Propozycję w/w kandydatury przyjęto w głosowaniu 

- 14 za, 1 wstrz. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 
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UCHWAŁA NR I/8/10 

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji oświaty, kultury i 

sportu Rady Miejskiej ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Mariusz KałuŜny 

Zgłaszam swój akces do pracy w komisji gospodarki miejskiej... 

Radny Janusz Kalinowski 

Rozpatrzyliśmy projekt uchwały zawarty w druku sesyjnym nr 8 w sprawie ustalenia  składu 

osobowego i zakresu działania komisji gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-

gospodarczego Rady Miejskiej ChełmŜy. Czy wobec woli przystąpienia do pracy w tej 

komisji Pana Mariusza KałuŜnego, moŜemy przystąpić do ponownego rozpatrzenia tej 

uchwały ?  Proszę o wyraŜenie akceptacji poprzez podniesienie ręki. 

PowyŜszą propozycje przyjęto w głosowaniu – za 14, wstrz. 1. 

Przebieg ponownego głosowania w sprawie składu komisji gospodarki... przedstawiono w 

punkcie 10.  

 

Ad. pkt 13 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Janusz Mikolajczyk 

Proszę o rozszerzenie punktu 1 i 2. Jakie podmioty brały udział w przetargach ? 

Radny Jarosław Malczyński 

Pkt 9 – proszę o kilka słów na ten temat. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Proszę o skonkretyzowanie pkt 3 i 6.  

Radna Irena Szubrych 

Pkt 9. Podjęto decyzję w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w kwocie 

810.000,00 zł na wykonanie usługi  w zakresie zimowego utrzymania miasta w okresie 

obowiązywania umowy tj. od 16 listopada 2010 roku do 15 kwietnia 2013 roku z firmą 

„Bios”. Ta umowa juŜ obowiązuje. Czy po tych pierwszych doświadczeniach z zimą, czy ta 

firma sprawdziła się ? Jakie są efekty ich działania ? 
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Pan Jerzy Czerwiński  

Dot. pkt 1 

Strefa płatnego parkowania. Była jedna oferta, na takim samym poziomie cenowym jak 

poprzednio. A więc ustala się tutaj wartość prowizji. I jest to 95% z tego co pamiętam.  Był to 

ten sam podmiot, który prowadził juŜ strefę płatnego parkowania. Umowa będzie podpisana 

na 1 rok. Nic nie zmieniło się co do zasad, jakie obowiązywały wcześniej. Nie było Ŝadnych 

sugestii odnośnie opłat za parkowanie. A do tego kompetentna jest tylko rada. Umowa będzie 

zawarta tylko na rok, bo prawdopodobnie rozwaŜymy inną formę opłat za parkowanie. 

Pojawiają się coraz częściej oferty związane z wprowadzeniem parkometrów. One mają 

swoje plusy i minusy. We właściwym czasie zaprezentujemy Państwu jak to wygląda i 

wspólnie podejmiemy decyzję.  

Dot. pkt 2 

StrzeŜenie budynków. Były 4 oferty. Najlepsza cenowo oferta była firmy lokalnej „Taurus”, 

która wcześniej to zadanie wykonywała.  

Dot. pkt 3 

To zadanie realizowane od wielu lat przez ZGK. Była jedna oferta. Umowa zawarta jest na 

okres 3 lat. Obejmuje targowisko i szalety. Przetarg został juŜ rozstrzygnięty. 

Dot. pkt 6 

Podjęcie decyzji w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na wykonanie usługi w 

zakresie opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

m. ChełmŜy.  

Tam są dwie najistotniejsze kwestie. Jest to obszar połoŜony w obrębie ul. Chełm. 

Przedmieście i jest to na wniosek osoby fizycznej, która jest właścicielem określonej 

nieruchomości z wolą zamiany terenu przeznaczonego pod budownictwo  z przeznaczeniem 

pod aktywizację gospodarczą. Oczywiście ta osoba będzie partycypowała w kosztach. W 

naszym przypadku jest to równieŜ przekształcenie terenu, który otrzymaliśmy od ogrodów 

działkowych z budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w wielorodzinne. Chcemy 

mieć  zaplecze ewentualnej budowy mieszkań komunalnych lub socjalnych. Taki plan 

powinien ten temat załatwiać.  

Dot. pkt 9      

Całe zamówienie jest na kwotę 900 tys. zł. Tak jest podpisana umowa. Natomiast 90 tys. zł 

jest z tegorocznego budŜetu. Tu były dwie oferty. Wygrała firma „Bios”. Analizując ofertę 

przetargową mogę powiedzieć, Ŝe te róŜnice były niewielkie. Zima ma to do siebie, Ŝe zawsze 

drogowców zaskoczy. A tej firmie będziemy się przyglądali bardziej, bo tak naprawdę nic o 
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niej nie wiemy. Wiemy jak działa w wielu innych dziedzinach, bo takie usługi na rzecz miasta 

świadczyła. Relatywnie bardzo mało wiemy jeŜeli chodzi o utrzymanie zimowe. Nie 

ukrywam, Ŝe dziś właściwie posypały się pierwsze kary. Spowodowane są tym, Ŝe my 

monitorujemy miasto przez całą dobę. Okazało się, Ŝe wyjechali na drogi późno. Sprzęt, 

którym dysponowali nie był wystarczający. To wcale nie znaczy, Ŝe ich nie jest stać na inny 

sprzęt. W umowie ta sprawa jest rozstrzygnięta. Stan dróg gruntowych, w tym równieŜ dróg 

na ul. 3-go Maja do godziny 9,00 był niezadowalający. Dziś jeszcze monitowaliśmy do 

zarządu dróg wojewódzkich i powiatowych. Podjęliśmy dziś decyzję o tym, Ŝe zgodnie z 

umową zostaną nałoŜone na firmę kary za dzisiejszą akcję zimową, w kwotach określonych w 

umowie. Będziemy się bacznie przyglądali firmie. Gdyby sytuacja była zła to rozwaŜymy 

nawet rozwiązanie umowy. Wtedy ogłosimy nowy przetarg. śyczę firmie, Ŝeby tak nie było. 

Dzisiaj firma akcję podjęła zbyt późno.       

 

Ad. pkt 14 

Sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie finansów gminy miasta 

ChełmŜy 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił informację, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15 

Interpelacje 

Radni nie złoŜyli interpelacji. 

Ad. pkt 16 

Odpowiedzi na interpelacje 

Punkt nie został zrealizowany.  

Ad. pkt 17 

Wnioski i zapytania 

Radny Mariusz KałuŜny 

W związku z silnymi mrozami chciałbym zapytać, czy w naszym mieście są osoby nie 

posiadające dachu nad głową ? JeŜeli tak, to ile jest tych osób ? I czy podjęto działania mające 

na celu pomoc tym osobom przetrwać zimę ? 

Ad. pkt 18 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Są osoby, które nie posiadają dachu nad głową. My dokładnie wiemy kto to jest i ile jest 

takich osób. Natomiast te działania nie podejmuje się tylko jak są mrozy ale prowadzi się 

przez cały rok. Na ten moment kiedy nie mamy bazy noclegowej,  podpisaliśmy umowę ze 

schroniskiem w Grudziądzu. I  w tej chwili z tych 14 osób,  9 przebywa w schronisku. Mają 

oni zapewnione równieŜ wyŜywienie. Niektórzy niestety  tam nie wytrzymują z powodów, o 

których nie chciałbym mówić. Natomiast nie są bez dachu nad głową. Na chwilę obecną 

mamy oświadczenia  od wszystkich osób, które mają problem z mieszkaniem, Ŝe na okres 

zimy znajdują się u rodziny, znajomych lub w miejscu, które gwarantuje brak jakiegokolwiek 

zagroŜenia dla ich  Ŝycia i zdrowia. Sprawdzamy  to. Ostatnio mieliśmy jedną interwencję w 

tej sprawie i myślę, Ŝe skończyła się pozytywnie. MoŜna powiedzieć, Ŝe mamy bezdomnych 

ale wszyscy są zabezpieczeni. Oczywiście to nie znaczy, Ŝe za chwilę nie pojawi się ktoś 

nowy, bo tak się zdarza. Czasem sobie mówię, Ŝe takie osoby trafiają właśnie do nas, bo my 

im pomagamy. I takie przypadki teŜ mieliśmy. To są zjawiska niespodziewane i nagłe. 

Czasem jest tak, Ŝe ktoś nie chce być w noclegowni a my o tym nie wiemy. I niestety jest 

znowu w ChełmŜy.  Niemniej w tej chwili moŜemy mówić, Ŝe to co robią słuŜby socjalne i 

StraŜ Miejska w pełni powinno zabezpieczyć ten temat.     

 

 

Ad. pkt 19 

Oświadczenia 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 20 

Komunikaty 

 

Punkt nie został zrealizowany. 
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Ad. pkt 21 

Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia I sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

_____________________________________________ 
 

Protokołowała:      Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                         Janusz Kalinowski      

                Radny senior: 

           Franciszek Kuczka  

                       Sekretarz obrad: 

         Małgorzata Polikowska 

 

 

 


