
P R O T O K Ó Ł  NR  III/10 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

III sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 16 grudnia 2010 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,20. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta ChełmŜy. 

_______________________________________________________________ 

 
W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta ChełmŜy 

Pani Krystyna  Lulka         - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński      - Sekretarz Miasta 

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

Społecznych i Obywatelskich, przedstawiciele prasy i MMS Studio. 

 

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 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek i 

kredytów krótkoterminowych na rok 2011. 

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze 

środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK). 

5.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 

rok. 

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta 

ChełmŜy. 

7.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej ChełmŜy. 

8.Interpelacje.  

9.Odpowiedzi na interpelacje. 
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10.Wnioski i zapytania. 

11.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12.Oświadczenia. 

13.Komunikaty. 

14.Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1 

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

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

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

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 13, wstrz.1 wybrana została radna Małgorzata 

Polikowska. 

c) Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – 14 za. 

d) Protokół z I i II sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został przyjęty jednogłośnie – 14 za. 

 

Ad. pkt 2  

 Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

       

Radny Janusz Mikołajczyk 

Pkt 19 „Podpisanie porozumienia z Powiatem Toruńskim na współfinansowanie przez Miasto 

ChełmŜa projektu „Poprawa  bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie 

dróg rowerowych” na trasie Toruń-ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”. 

Proszę o rozszerzenie punktu. 

Radny Mariusz KałuŜny 

Pkt 20. „Podpisanie umowy z p. Andrzejem Osińskim i p. Marcinem Osińskim prowadzącymi 

działalność gospodarczą pod nazwą  „BIOS” s.c. w ChełmŜy na wykonanie  usługi w zakresie 

zimowego utrzymania miasta ChełmŜy w trzech sezonach zimowych tj. od  dnia 16.11.2010r. 

do 15.04.2013r. Usługa będzie świadczona do kwoty 300.000,00 zł brutto z vat”. 

Proszę o rozszerzenie tego punktu. Proszę o kilka zdań na temat aktualnej sytuacji. Jak 

wiemy, zima pochłonęła juŜ trochę środków finansowych.  

Radny Franciszek Kuczka 

Chodzi mi o rozszerzenie punktu 20  ale ze szczególnym uwzględnieniem ulic peryferyjnych. 

W centrum miasta sytuacja jest mi znana i najczęściej nie ma Ŝadnych uwag a informacja o 

ulicach peryferyjnych nie jest mi znana. Sądzę, Ŝe mieszkańców ChełmŜy to zainteresuje.   
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Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 19 

Jest to konsekwencją ostatnio podjętej uchwały, która zmieniała wcześniejsze porozumienia z 

powiatem na budowę ścieŜek rowerowych. Zmieniała  się w niewielkim wymiarze kwota 

udziałów. Zmienił się termin realizacji zadania z roku 2011 na 2012. ŚcieŜka rowerowa ma 

około 3,5 tys.  metrów długości.  Zaczyna się na ul. 3-go Maja przy stadionie. Potem 

przechodzi na drugą stronę. Biegnie ulicą Chełmińskie Przedmieście, Polną i wchodzi w ulicę 

Hallera. Koniec tego szlaku jest w okolicach ośrodka na Tumskiej i częściowo 

wykorzystywany będzie deptak na Bulwarze i krótki odcinek za przejazdem kolejowym, tam 

gdzie gmina przed wyborami rozpoczęła budowę chodnika po lewej stronie.  Termin 

realizacji tego zadania do 2012-2013. Wartość zadania z naszej strony to około 400 tys. zł. 

Jest to zadanie realizowane w ramach zadania kluczowego, którego beneficjentem i 

koordynatorem jest powiat toruński. Hasłem zadania jest zdjęcie ruchu pieszego i 

rowerowego z dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych. Przy czym określona jest 

partycypacja w budowie. Ciągnie się to juŜ 3 lata. Największy problem jest przede wszystkim 

na terenach wiejskich, na których jest problem z wykupem gruntów, gdzie koszty są duŜo 

większe a wiąŜę się to z tym, Ŝe te ceny są róŜne. Dla nas jest to tylko wpięcie się w szlak 

rowerowy, z którego nasi mieszkańcy będą mogli korzystać  w zdecydowanej większości na 

terenie gminy. ŚcieŜki rowerowe na terenie zabudowanym w tak ciasnej zabudowie  jaką my 

w większości mamy są tematem mało realnym. Załatwimy jak gdyby dwie sprawy. To znaczy 

znaczący odcinek na ulicy Polnej, gdzie jest duŜe zapotrzebowanie z uwagi na znaczący ruch 

pieszy dzieci szkolnych.  I przy okazji powstanie odcinek ścieŜki rowerowej. Jest to więc 

temat, który dwie sesje wstecz zmienialiśmy uchwałą.  

Dot. pkt 20 

Radny Franciszek Kuczka niebezpiecznie nazwał ulice peryferyjnymi. Powiedziałbym, Ŝe 

mamy ulice odsunięte od centrum miasta.  

Jest to konsekwencja podpisania umowy w wyniku ogłoszonego przetargu, na którym były 

dwie oferty – ZGK i „BIOS”. Wygrała firma „BIOS”. Umowa związana z utrzymaniem 

zimowym jest na 3 lata. Wartość szacunkowa to 300 tys. zł rocznie. Jak to będzie przebiegać 

dalej – ocenimy. To trudny temat. Wiemy wszyscy doskonale, Ŝe po raz drugi ta zima w 

swoim wymiarze, obciąŜenia nas śniegami i mrozem, jest nieco inna niŜ było wcześniej. Czy 

ta kwota starczy ? Śmiem wątpić, bo do tej pory wydaliśmy kwotę 100 tys. zł. Chciałbym w 

imieniu własnym i rady podziękować Panu Guranowskiemu. Dzięki dobrej współpracy  z 

urzędem, ze mną, Pan Guranowski juŜ po raz drugi nas ratuje, nieodpłatnie wywoŜąc śnieg. 
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Zakres tego nie jest moŜe aŜ tak duŜy jak w roku ubiegłym  ale wartość przekracza 50 tys. zł. 

Zapewne nie podjęlibyśmy jeszcze decyzji  o wywoŜeniu śniegu, chociaŜ sytuacja na 

niektórych skrzyŜowaniach była juŜ niebezpieczna. Natomiast moŜliwość wykorzystania tej 

dobrej współpracy z Panem Piotrem Guranowskim pozwoliła nam na to, Ŝe jest nieco lepiej i 

jesteśmy teraz nieco lepiej przygotowani do zapowiadanych opadów śniegu. Wracając do 

oceny realizacji zadania, to nie ukrywam, Ŝe początek działalności firmy „BIOS” nie był 

najlepszy. Mówiłem o tym na komisjach i na pewno na sesji rady. Na tyle na ile to było 

moŜliwe przy tych warunkach zostało to wyprostowane.  Na ulicach, które znajdują się poza 

centrum miasta, szczególnie na ulicach osiedlowych  mieliśmy problem z przejściami dla 

pieszych,  z odśnieŜaniem tych przejść. Pługi usypują coraz większe wały. Powstają 

niewysokie  tunele, po których się poruszamy. W tej chwili mamy to opanowane. 

W tej chwili to co się dzieje oceniam pozytywnie. Po przeprowadzonych rozmowach, po 

bodźcach ekonomicznych jakie musiały zadziałać  w stosunku do firmy BIOS, w tej chwili 

dzieje się lepiej.  Natomiast ocena zimy zawsze będzie subiektywna. Zawsze drogowcy będą 

zaskoczeni. Natomiast moŜemy obserwować jak tragiczna sytuacja jest w kraju. W tej chwili 

to juŜ nie są Ŝarty. Widzimy co się dzieje na drogach. Nie mieliśmy takiej sytuacji, Ŝe 

mówiliśmy o drogach zupełnie nie przejezdnych. JeŜeli to trwało to nie dłuŜej niŜ przyjęte 

standardy w naszej umowie.   Na razie jest to realizowane pozytywnie.  

Radny Franciszek Kuczka        

Prosiłem o  przedstawienie sytuacji na ulicach peryferyjnych nie ze względu na traktowanie 

tych ulic gorzej ale ze względu na połoŜenie. Stan w centrum miasta oceniam jako dobry. 

Natomiast wiedzę,  o stanie przejezdności dróg na ulicach leŜących dalej od centrum nie jest 

mi znany.  

Radny Janusz Kalinowski 

Jestem mieszkańcem peryferyjnej ulicy i mogę powiedzieć, Ŝe drogi są przejezdne. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Drogi peryferyjne dla mnie to są drogi połoŜone dalej od centrum. Są to równieŜ drogi 

osiedlowe. Zawsze największy problem jest z odśnieŜeniem dróg gruntowych. Bardzo 

niepokojące jest zjawisko wywoŜenia śniegu z posesji na te wały. I tam jest niewspółmiernie 

więcej śniegu. Nie ukrywam, Ŝe nie przewidywaliśmy w tych miejscach wywoŜenia śniegu. 

JeŜeli okaŜe się, Ŝe zakłóca to droŜność ulic, będzie to konieczne. Nie wynika to tylko z faktu, 

Ŝe zgarniamy śnieg na chodnikach i na pasach jezdni ale równieŜ z tego, Ŝe wywoŜony jest  

śnieg z posesji. Czasami nie ma innej moŜliwości ale jest to dla nas sprawa niezwykle trudna.    
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Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości 

poŜyczek i kredytów krótkoterminowych na rok 2011 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Chciałbym tylko dodać, Ŝe ten kredyt jest wpisany w uchwale budŜetowej na 2010 rok.  

Radny Krzysztof Zduński – przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

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

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

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 III/9/10 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek i kredytów 

krótkoterminowych na rok 2011 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Krzysztof Zduński – przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

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

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

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 III/10/10 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Funduszu 

Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta 

na 2010 rok 

  

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

Radny Franciszek Kuczka 

Mam pytanie dotyczące działu 750. Zmniejszono środki o 107 tys. zł. Wymieniła Pani zakup 

usług remontowych – 67 tys. zł  ze względu na nie wykonanie usług. Czy nie wykonanie 

remontu miało miejsce dlatego, Ŝe przewidziała Pani, Ŝe mogą wystąpić niedobory w innych 

działach ? Czy z  innych powodów ? 

JeŜeli chodzi o wynagrodzenie, to proponuje się zmniejszenie o 40 tys. zł. Czy wynika to z 

nieprecyzyjnego planowania ? Czy wystąpiły inne obiektywne okoliczności, które pozwoliły 

na zmniejszenie wynagrodzenia ?    

Pan Jerzy Czerwiński 

Pozwolę sobie odpowiedzieć, poniewaŜ Pani Skarbnik moŜe wiedzieć mniej o decyzjach 

oszczędnościowych. Uchwałę budŜetową dyktuje Ŝycie. A więc są momenty kiedy jest po 

prostu mniej środków. JeŜeli mamy oszczędzać to zaczynamy od siebie. Planowane remonty 

w urzędzie przesuwamy na kolejne lata. MoŜe nie jest to dobre ale jeŜeli tych środków 

brakuje, to właśnie tak to robimy. Ta kwota przede wszystkim wynika  z tego. Na ile 

będziemy mieli moŜliwość realizacji zadań w przyszłym roku trudno mi powiedzieć. 

Natomiast fundusz płac to moja decyzja. Jest część osób w urzędzie, która w mijającym roku 

nie otrzymała podwyŜki.  

Radny Krzysztof Zduński – przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

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

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR III/11/10 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

Miasta ChełmŜy 

 

Pan Janusz Wilczyński – Sekretarz Miasta przedstawił uzasadnienie do w/w projektu 

uchwały. 

Radny Krzysztof Zduński – przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

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

Radny Janusz Kalinowski 

Art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym stwierdza, Ŝe do wyłącznej właściwości 

rady gminy naleŜy ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego 

działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. 

Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych stwierdza, 

Ŝe czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza, związane z nawiązaniem i 

rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności 

– wyznaczona przez burmistrza osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym, Ŝe 

wynagrodzenie burmistrza ustala rada gminy, w drodze uchwały. 

Art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych 

stwierdza, Ŝe burmistrzowi przysługuje dodatek specjalny. 

Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych określa stawki wynagrodzeń oraz dodatków. Wynagrodzenie 

Burmistrza Miasta ChełmŜy podobnie jak innych pracowników samorządowych ustala się 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie 

wynagradzania  pracowników samorządowych. Wynagrodzenie  burmistrza w wysokości 

określonej niniejszym projektem uchwały, przygotowano zgodnie z tabelą stawek 

wynagrodzeń dla burmistrzów w gminach do 15 tys. mieszkańców, w zakresie wynagrodzenia 

zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek specjalny jest obligatoryjnym składnikiem 

wynagrodzenia burmistrza zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych i 
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proponuje się w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Ustalone uchwałą wynagrodzenie nie przekracza siedmiokrotności kwoty bazowej określonej 

w ustawie budŜetowej na rok 2010 dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. 

W związku z wykonywaniem pracy w nienormowanym czasie i złoŜonością występujących  

w mieście problemów, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

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 III/12/10 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta ChełmŜy 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej ChełmŜy 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado! W przypadku radnych wysokość diety ustalana jest w 

uchwałach rady gminy (powiatu) lub przez sejmik samorządowy. Wysokość diet 

przysługujących  radnemu nie moŜe przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności 

kwoty bazowej określonej w ustawie budŜetowej  dla osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe ( w 2010 roku jest to kwota 1835,35) na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budŜetowej oraz 

o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 110, poz.1255 z późn.zm). Ustawodawca zastrzegł, Ŝe 

górny poziom  wynagrodzenia za pełnienie funkcji radnego będzie uzaleŜniony od wielkości 

gminy czy powiatu. 

Maksymalne stawki diet radnych gminy wynosić zatem będą : 

- w  gminach powyŜej 100 tys. mieszkańców – 100% maksymalnej stawki czyli 2753 zł, 

- w gminach od 15 do 100 tys. mieszkańców – 75 % maksymalnej stawki czyli 2065 zł, 

- w gminach poniŜej 15 tys. mieszkańców – 50% maksymalnej stawki czyli  1376 zł. 
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Celem diety jest rekompensowanie radnemu wynagrodzenia utraconego z powodu 

nieobecności w pracy. Ma teŜ słuŜyć pokryciu innych wydatków związanych  z 

wykonywanym  mandatem, jak rachunki telefoniczne czy zakup materiałów biurowych. 

Zasady ustalania diet dla radnych określa art. 25 ust. 4-8 ustawy o samorządzie gminnym. 

Natomiast szczegółowe kwestie związane z zasadami ustalania wysokości diet regulują 

przepisy rozporządzeń  Rady Ministrów z 26 lipca 2000r., oddzielnie dla radnych gmin, 

powiatów i województw. 

Prawo radnego do diety wynika wprost z przepisów ustawowych i jest obligatoryjne. Nie 

zmienia tego nawet fakt, Ŝe funkcję radnego wykonuje się społecznie. Dlatego tez rada 

gminy, podejmując  uchwałę określającą zasady, na których radnym przysługują diety, nie 

moŜe zupełnie  pozbawić ich tego prawa. Taka uchwała zostanie uchylona jako sprzeczna z 

prawem. Nikt jednak nie zabrania radnemu przekazywania a całości lub części przyznanych 

diet m. in. na cele charytatywne. Przykładowo, w minionej kadencji grupa kilku radnych 

przekazała w ten sposób ponad 16.300 zł na doŜywianie dzieci w szkołach. 

Jak wynika z Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 grudnia 1999 r., zawarte w art. 25 ust. 

4 gminnej ustawy ustrojowej sformułowanie „na zasadach ustalonych przez radę” pozwala 

radzie na działanie dyskrecjonalne. W pojęciu „zasady” bowiem kryje się zarówno tryb 

rozliczeń diet, jak i sposobu określenia ich wysokości ( III SA 1580/99). 

Wynika z tego uprawnienie do określenia w uchwale, czy radny przysługuje dieta wypłacana 

za kaŜde posiedzenie rady lub komisji, czy dieta ryczałtowa, wypłacana np. miesięcznie. W 

uchwale takiej moŜna równieŜ zawrzeć zapisy dotyczące zasad obniŜania radnym diet, np. za 

nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji. Aktualnie obowiązuje zapis, Ŝe radnemu dieta nie 

przysługuje, jeŜeli nie uczestniczył on w ponad połowie liczby posiedzeń Rady Miejskiej i 

komisji.  

Ostatnia uchwałą dot. wysokości diet dla radnych została podjęta 27 listopada 2006 r. Kwota 

bazowa wówczas przyjęta stała się mało aktualnym wskaźnikiem. Proponowane zmiany 

naleŜy raczej traktować jako formę waloryzacji przyjętych w 2006 r. wskaźników i zawierają 

się one w przedziale od 8 do 12% w zaleŜności od pełnionej funkcji w Radzie Miejskiej 

ChełmŜy. Biorąc pod uwagę powyŜsze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

Radny Krzysztof Zduński – przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

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

Ponadto radny poprosił Pana Przewodniczącego, aby rozwaŜył w najbliŜszym czasie  

wprowadzenie do uchwały potrąceń z tytułu nieobecności nieusprawiedliwionej na 

posiedzeniach komisji i sesjach. Taka moŜliwość istnieje. JeŜeli po kilku miesiącach pracy 
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Pan Przewodniczący zauwaŜy, Ŝe takie sytuacje mają miejsce, to proszę, aby takie zapisy 

znalazły się w uchwale.   

Radny Janusz Kalinowski 

W trakcie posiedzeń komisji temat ten był poruszany. Daliśmy sobie czas 3 miesiące a więc 

do końca lutego, Ŝeby sprawdzić jak to będzie funkcjonowało.  JeŜeli będą zdarzały się takie 

nieobecności,  to przystąpimy do zmiany tej uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych – za 13, wstrz. 2. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR III/13/10 

mieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet 

dla radnych Rady Miejskiej ChełmŜy 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

 Interpelacje  

Punkt nie został zrealizowany. 

  

Ad. pkt 9 

Odpowiedzi na interpelacje 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 10 

Wnioski i zapytania 

Radny Franciszek Kuczka 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Wysoka Rado ! 

    Od kilku miesięcy trwają prace nad aktualizacją statutu miasta. Proponuję, aby pracujący 

nad nowelizacją łącznie z przewodniczącym rady rozwaŜyli potrzebę określenia w statucie 

insygniów władzy burmistrza i przewodniczącego rady i regulaminu ich stosowania i 

przekazywania.  
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      W przypadku wielu miast w Polsce insygnia to herb, flaga, łańcuch burmistrza z herbem i 

pieczęć. W przypadku przewodniczącego łańcuch z herbem i pieczęć. Wprowadzenie tej 

symboliki podniesie rangę urzędu burmistrza. Sesja rozpoczynająca kadencję rady i 

burmistrza nabierze bardziej uroczystego charakteru. Ponadto wprowadzony zostanie pewien 

element nowej tradycji w mieście nawiązujący do przeszłości, ale i podnoszący wartość 

władzy samorządowej w mieście. 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Wysoka Rado ! 

Rewitalizacja Bulwaru 1000 - lecia zmieniła wyraźnie w rejonie ulicy Browarnej i Wodnej 

morfologię terenu. Naturalne miejsce do zabawy dla dzieci w okresie zimy zostało tak 

przekształcone, Ŝe praktycznie zniknęła moŜliwość zjeŜdŜania na sankach. Obecnie dzieci 

zjeŜdŜają ulicami Wodną i Browarną. Stanowi to zagroŜenie dla ich bezpieczeństwa. 

Wnioskuję, aby Pan Burmistrz rozwaŜył moŜliwość zmodyfikowania dawnej górki w rejonie 

ul. Wodnej tak, aby istniała moŜliwość zjeŜdŜania na sankach tak jak to było przed 

rozpoczęciem prac rewitalizacyjnych. Myślę, Ŝe przy niewielkiej modyfikacji 

ukształtowanego terenu pozwoli bez planowanej funkcji uzyskać takŜe dobre miejsce do 

zabawy dzieci w okresie zimy. 

Radny Krzysztof Zduński 

Mam zapytanie do Pana Burmistrza w kontekście przedstawionej informacji z pracy 

burmistrza – pkt 19 dot. podpisania porozumienia z Powiatem Toruńskim na 

współfinansowanie przez Miasto ChełmŜa projektu „Poprawa  bezpieczeństwa na drogach 

publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” na trasie Toruń-ChełmŜa z 

odgałęzieniem do m. Kamionki Małe”. Czy istnieje moŜliwość zawarcia aneksu,  rozszerzenia 

zakresu prac związanych z bezpieczeństwem i chodnikami ? Czy jest w ogóle taka 

moŜliwość? 

Pan Jerzy Czerwiński   

Temat jest zaawansowany i obawiam się, Ŝe wprowadzenie jakichkolwiek zmian na tym 

etapie nie jest moŜliwe. 

Radny Krzysztof Zduński 

Niemniej jednak prosiłbym o ewentualne sprawdzenie czy taka moŜliwość istnieje. Chodzi o 

zakończenie budowy dróg w rejonie ulicy Chełmińskie Przedmieście – Polna. Budowa 

chodnika na ul. Chełmińskie Przedmieście odbywa się od 2001 roku. Odbywała się etapami. 

Pierwszy etap to 100 metrów od skrzyŜowania z ul. Trakt do ul. Polnej – 2001 rok. Później w 

2005 roku przy udziale Pana Burmistrza i Starostwa powstał dłuŜszy odcinek ponad 300 

metrowy. Ostatnio w 2006 roku powstał odcinek 100 metrowy. Pozostało 100 metrów 
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chodnika na peryferyjnej części miasta – Chełmińskie Przedmieście. JeŜeli nie ma takiej 

moŜliwości, to oczywiście będę w kolejnych latach pytał o dokończenie tego zadania. Wydaje 

mi się, Ŝe byłoby to racjonalne podejście do zakończenia budowy tego chodnika na tym 100 

metrowym odcinku.  

Radny Janusz Kalinowski 

Mam drobną uwagę. Mieszkańcy Osiedla Pensjonatowego skarŜą się, Ŝe oświetlenie ulicy 

działa nieregularnie. Światło włącza się i wyłącza w róŜnych godzinach. W mieszkaniach jest 

prąd. Proszę to wyjaśnić. 

Radny Krzysztof Zduński 

Na ulicy przez dłuŜszy okres czasu nie było prądu. A teraz lampy palą się do godz. 9,00 rano. 

MoŜna by o to zapytać Zakład Energetyczny. Najpierw przez tydzień w ogóle się nie paliło a 

teraz nie gaśnie.   

 

Ad. pkt 11 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie chciałbym odnosić się do insygniów władzy. Jest to wniosek i naleŜy go rozwaŜyć. Temat 

powinien być omówiony na posiedzeniach komisji. Zdecydowanie większość samorządów  

tym bardziej miejskich z tak ogromnymi tradycjami jak nasze miasto tego typu elementy 

posiada. Absolutnie jestem daleki od jakichkolwiek sugestii. Najlepiej o tym świadczy fakt, 

Ŝe przez 12 lat nie podejmowałem tego tematu. 

JeŜeli chodzi o kwestię górki, to temat jest w trakcie realizacji. Została zakończona ulica 

Wodna. Uformowano tam skarpę, która w jakiś sposób kształtuje tę górkę. Natomiast o tym 

jak będą wyglądały poziomy i czy ten teren będzie nadawał się do zjeŜdŜania trudno mi  w tej 

chwili mówić. Oczywiście będziemy starali się, aby teren nadawał się do zjeŜdŜania. 

Najpierw musimy ustalić poziom samego Bulwaru. On w zasadzie niewiele powinien się 

zmienić ale ja juŜ dziś wiem, Ŝe z racji ulic wchodzących, te rzędne mogą nieco ulec i 

zmianie. Było to miejsce w centrum miasta,  na którym dzieci były bezpiecznie. 

Chodnik przy ul. Chełmińskie Przedmieście. Wiem, Ŝe w ramach ścieŜek rowerowych jest to 

zupełnie inny temat i takiej moŜliwości nie będzie. Stopień zaawansowania tego zadania, 

podpisane umowy, zrealizowana dokumentacja nie pozwolą na to. Natomiast ulica 

Chełmińskie Przedmieście jest ulicą powiatową. Słusznie pan radny zauwaŜył, Ŝe 

wybudowano chodniki w ramach porozumienia pomiędzy miastem a powiatem.  Myślę, Ŝe 

ten ostatni odcinek zostanie zrealizowany w ten sam sposób. Mam w tej chwili dwa tematy 
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dla powiatu, które chciałbym omówić  z starostą. To jest ulica Wyszyńskiego. Ona w tej 

chwili po robotach  związanych z kanalizacją jest w bardzo złym stanie ale pora roku 

przerwała zakończenie tego zadania. Ona zostanie odtworzona od ulicy Szydzika do końca 

inwestycji, czyli do końca miasta na całej szerokości. Właściwie będzie nowa ulica, z nową 

nawierzchnią. Chcemy, Ŝeby starostwo, bo jest to ich droga, uzupełniło odcinek od naszego 

końca do „jedynki” i od ulicy Wyszyńskiego  do Szydzika równieŜ niewielką nawierzchnią. 

Drugim takim tematem pilnym miało być Chełmińskie Przedmieście. Mam nadzieję, Ŝe na 

przestrzeni dwóch lat temat ten zamkniemy, oczywiście deklarując partycypację. Nasza 

partycypacja w przypadku ulicy Wyszyńskiego jest juŜ na tyle zaawansowana, Ŝe mam 

nadzieję, Ŝe starostwo w taki sposób z nami rozmawiać nie będzie.  

Na temat oświetlenia nie dyskutuję. UwaŜam, Ŝe to są sprawy techniczne. Prawdopodobnie 

jest to sprawa czujników zmierzchowych. Dziękuję za uwagę. Zostaną podjęte stosowne 

czynności wyjaśniające. Na osiedlu pensjonatowym jest to nowe oświetlenie i być moŜe coś 

tam się dzieje. Zgłosimy to energetyce.      

Radny Grzegorz Sosnowski 

Korzystając z okazji, Ŝe nawiązał Pan do swoich planów i powiedział jakie planuje podjąć 

działania odnośnie ulicy Wyszyńskiego. Prosiłbym w imieniu duŜej części mieszkańców 

osiedla Wyszyńskiego i Frelichowskiego, jak równieŜ mieszkańców zamieszkujących drugą 

stronę ulicy Wyszyńskiego, Ŝeby w prowadzonych rozmowach ze starostwem nawiązać do 

sprawy umieszczenia na ulicy Wyszyńskiego progów zwalniających, które w sposób realny 

zagwarantowałyby bezpieczeństwo dzieciom uczęszczającym do SP nr 5 i Zespołu Szkół 

Specjalnych.   

Pan Jerzy Czerwiński 

To są tematy, które juŜ mamy za sobą. Nie ma takiej moŜliwości od strony prawnej. Nie 

stawia się progów zwalniających na ulicy, na której istnieje zaplanowana komunikacja 

autobusowa. My ten temat wielokrotnie poruszaliśmy. Oczywiście inne formy powodujące 

ograniczenie ruchu moŜemy zastosować. Nigdy natomiast nie wyraŜono zgody na 

umieszczenie progów. Był kiedyś temat duŜego naklejanego znaku przed samą szkołą itd. 

MoŜemy wrócić do tego tematu. Naturalnie nie powoduje to wyhamowania, co jedynie działa 

na nasze receptory i jest nadzieja, Ŝe się opanujemy.     

 

Ad. pkt 12 

Oświadczenia 

Punkt nie został zrealizowany. 
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Ad. pkt 13 

Komunikaty 

 

Radny Janusz Kalinowski 

W terminie 30 dni od daty złoŜenia ślubowania  tj. od 2 grudnia 2010r. wszyscy radni mają 

obowiązek złoŜenia pierwszego oświadczenia majątkowego. Ze względów organizacyjnych 

oświadczenia proszę zostawić w biurze rady do dnia 21 grudnia b.r.  

 

Burmistrz Miasta ChełmŜy oraz Przewodniczący Rady Miejskiej złoŜyli Ŝyczenia świąteczne 

mieszkańcom miasta oraz radnym.  

 

Ad. pkt 14 

Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia III sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

_____________________________________________ 
 

Protokołowała:      Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                         Janusz Kalinowski       

              Sekretarz obrad : 
             

Małgorzata Polikowska 


