
P R O T O K Ó Ł  NR  IV/10 
z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

IV sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 30 grudnia 2010 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,30. 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, naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych i Obywatelskich, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy, 

główny księgowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy. 

 
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 2010r. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  zaciągnięcia poŜyczki 

płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i 

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla ZWiK w ChełmŜy.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku ZWiK w 

ChełmŜy. 
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków 

jej stosowania przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących własności gminy  miasta 

ChełmŜy. 

10. Interpelacje.  

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wnioski i zapytania. 

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

14. Oświadczenia. 

15. Komunikaty. 

16. 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)  

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę o uzupełnienie porządku obrad dwoma projektami uchwał. Mają one charakter 

korekcyjny. Omawiałem je na posiedzeniach komisji. Jeden projekt dotyczy Funduszu 

Rozwoju Inwestycji  Komunalnych (FRIK), a właściwie dopisaniu stwierdzenia, Ŝe środki te 

zostaną spłacone z dochodów własnych gminy. Drugi projekt dotyczy uchwały, którą 

podejmowaliśmy w październiku 2010 roku i związana jest z drobną zmianą kompetencji 

dyrektorów szkół w zakresie tzw. dochodów własnych jednostek organizacyjnych, w tym 

jednostek oświatowych. Proponowałbym omówić te projekty uchwał w punkcie 10 i 11.     

Zaproponowane zmiany przyjęto jednogłośnie – 14 za. 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie – 14 za. 

 

Porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą  przedstawia się następująco : 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 
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    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 2010r. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  zaciągnięcia poŜyczki 

płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i 

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla ZWiK w ChełmŜy.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku ZWiK w 

ChełmŜy. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków 

jej stosowania przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących własności gminy  miasta 

ChełmŜy. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji  Komunalnych (FRIK). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia dochodów 

oświatowych gromadzonych przez jednostki budŜetowe na wydzielonym rachunku. 

12. Interpelacje.  

13. Odpowiedzi na interpelacje. 

14. Wnioski i zapytania. 

15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

16. Oświadczenia. 

17. Komunikaty. 

18. Zamknięcie sesji. 

 

d) Protokół z III sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został przyjęty jednogłośnie – 14 za. 

 

Ad. pkt 2  

 Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 
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Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 11. Jakie było kryterium wyłonienia  Zakładu Usług Komunalnych s.c. w Nakle nad 

Notecią dla remontu nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych ? 

Radny Jarosław Malczyński 

Pkt 3 i 12. Proszę o rozszerzenie punktów. 

Radny Jakub Ingram 

Pkt 10. Czy były inne oferty ? 

Pkt 12. Jakie czynności wchodzą w skład utrzymania dróg gminnych? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Proszę o wyjaśnienie pkt 9. Skąd ten aneks do umowy ?  

Radny Grzegorz Sosnowski 

Pkt 10. Czy na tę usługę od 1 stycznia vat nie będzie wynosił  23 % i czy ta kwota w jakiś 

znaczący sposób się zmieni ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 3. 

Zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela, rada zobowiązana jest do wydzielenia 1% funduszu 

płac kadry nauczycielskiej z przeznaczeniem na szkolenie, dokształcanie nauczycieli. Ten 

jeden procent jest naliczany od funduszu płac pomniejszonego o fundusz płac dla nauczycieli 

dyplomowanych. W naszym przypadku byłaby to kwota 46 tys. zł. Ustaliliśmy, Ŝe to co 

moŜna zaplanować na rok najbliŜszy to około 40 tys. zł. Ustaliliśmy jakie kierunki, formy 

dokształcania będą preferowane. Wysokość zwrotu za kształcenie wynosi chyba 40 %. Czyli 

jest to normalne, obligatoryjne działanie gminy wynikające z  ustawy. W to nie wchodzą 

delegacje. Tylko same koszty bezpośredniego kształcenie i doskonalenia zawodowego. Z 

dyrektorami ustalamy jakie kierunki preferujemy. Czasem bywa tak, Ŝe nauczyciele chcą 

zdobywać dalsze kwalifikacje ale w specjalnościach, których jest nadmiar. Siłą rzeczy te nie 

są uznawane jako preferowane w danym roku i nie bierze się ich pod uwagę.  

Dot. pkt 9 

Firma była wyłoniona w formie naboru ofert, poniewaŜ jest to kwota rzeczywiście mniejsza 

niŜ określona w ustawie dla formy przetargu ale zdarza się, Ŝe w ciągu roku jest po prostu 

więcej, w tym wypadku mieszkań. W zasadzie gdy jest to kwota 2 tys. to zakładamy, Ŝe i tak 

nikt nam lepszej oferty nie da na tych kilka wycen. Po prostu na zasadzie zwiększenia i 

zamknięcia tych tematów, będzie istniała moŜliwość sprzedaŜy mienia. Ta kwota została 

powiększona i aneksowano umowę z Panem Zawiszewskim. 
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Dot. pkt 10 

Oczywiście, Ŝe vat zwiększy wartość do 23%, tak jak w przypadku wody z 7% na 8% . A 

więc ten jeden punkt zacznie nas od nowego roku dotykać. Posługujemy się kwotami brutto. 

A więc wszędzie w budŜecie będziemy musieli nad tymi korektami się zastanowić.   

JeŜeli chodzi o samą ofertę, to tych ofert było 5. Jedynym kryterium była cena obsługi tego 

zadania. To jest firma, która juŜ wcześniej wykonywała tę usługę. Cena była rzeczywiście dla 

nas atrakcyjna. Niewiele się zwiększyła. Stąd jej wybór. Kwota 46 tys. zł plus vat 22% jest 

kwotą za dwa lata. Ochrona dotyczy samego budynku urzędu. W nocy jest tutaj stróŜ. 

Ponadto firma ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku gdyby doszło do kradzieŜy. 

Jesteśmy w ten sposób w pełni zabezpieczeni. W urzędzie są takie dokumenty, Ŝe pilnowanie 

ich jest istotne. Od czasu kiedy to robimy nigdy nic się nie działo.  

Pkt 11. 

Były dwie oferty, czyli Zakład Usług Komunalnych s.c. z siedzibą w Nakle oraz Drobud. 

Lepsza oferta była firmy z Nakła. Podstawą wyceny jest cena m2  łatanej dziury. Mówimy 

tylko o powierzchniach bitumicznych albo nakładkach, w zaleŜności jaką technologią to jest 

robione. Jestem pełen obaw co do tych kwot. Zwróćcie Państwo uwagę, Ŝe jest mowa o 

kwocie do 150 tys. zł za wykonane usługi. Po takiej zimie jak ta obawiam się, Ŝe potrzeby 

mogą być duŜo większe i nie tylko chodzi o to, Ŝe ona jest cięŜka ale Ŝe nas „dopadła” w 

momencie kiedy było wyjątkowo mokro.  

Pkt 12.  

To są pozostałe czynności na drogach bez sprzątania. Przy czym dotyczą wszystkich dróg 

poza nawierzchniami bitumicznymi, oczywiście równieŜ i chodników. Jest to równanie na 

drogach ŜuŜlowych, oznakowanie pionowe i poziome, to jest naprawianie wiat autobusowych. 

Były  dwie oferty, Drobud i ZGK. Wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej i z tą firmą została 

podpisana umowa. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Chciałabym nawiązać do punktu 11. Czytamy „do kwoty”. Jak moŜna  wybrać firmę, skoro 

kaŜda wykona usługę do danej kwoty. Czy jest to juŜ automatycznie jakoś przewidziane ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Firmy wchodząc na teren miasta, przy pomocy naszego urzędnika określają zakres zadania. 

Wiedzą, Ŝe bez negocjacji  z nami nie będą mogły  być wykonane określone czynności. 

PoniewaŜ jeŜeli  zrobią więcej niŜ przewidziane metry  to kwotą zaporową na ten moment jest 

150 tys. zł. Liczę się z tym, Ŝe umowa będzie aneksowana. Łatanie jest dosyć prostą 

czynnością. Tym bardziej, Ŝe jest to później odbierane. O wiele trudniej jest z odśnieŜaniem. 
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Radny Mariusz KałuŜny 

Czyli pracownik gminy wskazuje jakie miejsca podlegają naprawie w pierwszej kolejności ? I 

monitoruje te prace ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tak. Po zimie przeprowadzana jest inwentaryzacja. Wiemy gdzie jest najgorzej.  

 
Ad. pkt 3 

             Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta 

na 2010r. 

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

Radny Mariusz KałuŜny 

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”.  Mamy zmniejszenie o pół miliona zł. Dlaczego takie 

duŜe zmniejszenie ? Skąd te szacunki ? Czy z roku poprzedniego ? 

Dział 758. „RóŜne rozliczenia”. Czy ja dobrze zrozumiałem, Ŝe 58 tys. zł  to jest kara dla 

ZGK ?      

Pani Krystyna Lulka 

Tak. 

Radny Mariusz KałuŜny 

Zmiany  w planie wydatków, dział 600 „Transport i łączność”.  Mamy zmniejszenie o 60 tys. 

zł.- wykonanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę dróg 

gminnych ulic Wryczy, Groszkowskiego, Szydzika i Piastowskiej. Na dzień dzisiejszy 

zrezygnowano z tego zadania ? 

Pani Krystyna Lulka 

Dział 700. Dotyczy niezrealizowania  sprzedaŜy mienia. Zaplanowane środki były o wiele 

wyŜsze. Planowane były teŜ większe sprzedaŜe. W związku z tym, ze na dzień dzisiejszy 

środki na niezbędne wydatki nam wystarczają, dlatego nie zostały podjęte decyzje o 

sprzedaŜy mienia, które być moŜe będzie potrzebne w związku ze zmianą ustawy o finansach 

publicznych, gdzie wydatki bieŜące mogą być tylko pokrywane dochodami bieŜącymi. 

Zostawiono sobie tą furtkę na lata następne. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Odnośnie rezygnacji z budowy dróg w ulicy Wryczy itd. To nie jest rezygnacja z budowy 

dróg tylko z wykonania dokumentacji. Przy takim obciąŜeniu inwestycyjnym jakie mamy na 
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rok 2011 spowodowałoby, Ŝe wykonana dokumentacja i waŜne 3 lata pozwolenie na budowę 

się zdezaktualizuje. Logiczne było więc przesunąć to w terminie.   

Radna Krystyna Myszkowska 

Oświata i wychowanie. Zmniejszenie o 211 tys. zł.  Te środki byłyby niezbędne do 

funkcjonowania ale po prostu ich nie ma ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Stawianie sprawy, Ŝe niezbędne to tak nie jest. Gdyby były niezbędne, to nie 

zmniejszylibyśmy środków. Generalnie chodzi o to, Ŝe planowanie chociaŜby funduszu płac 

w oświacie jest złoŜone. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ilości zastępstw, chorobowego. 

Przy załoŜeniu, Ŝe nauczycieli jest 160 to ten fundusz płac jest ogromny. Druga sprawa to 

planowanie wydatków rzeczowych.  Niektóre szkoły nie podjęły pewnych zadań. Widocznie 

nie były one pilne. I ta kwota została ściągnięta, Ŝeby budŜet zbilansować. Natomiast to co 

było niezbędne zostało zrealizowane. Nie mamy sytuacji nie wypłacenia, zaległości itp. 

  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 14 radnych – za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/14/10 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010r. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4 

              Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w 

Toruniu  

 

Pan Jerzy Czerwiński - Burmistrz Miasta ChełmŜy - przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Dlaczego nie udało się w tym roku wykorzystać tych środków w planowanym zakresie ? 
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Pan Jerzy Czerwiński 

To jest tak ogromne przedsięwzięcie, Ŝe w zasadzie na tym etapie  pracy 500 m kanalizacji 

mniej lub więcej nie zawsze się udaje. Po drugie te  roboty spowolnione były dwiema 

sprawami związanymi z aurą. W tej chwili mrozami. Przy temperaturach znośnych prace są 

wykonywane. Po drugie jesienią i opadami. Oni to wszystko wykonywali brodząc w wodzie i 

błocie. Dlatego zakres, który był planowany na rok 2010 jest nieco mniejszy. Obawiam się o 

finał zadania czyli o październik 2011. Tam sobie na Ŝadne przekroczenie pozwolić nie 

moŜemy. Firma cały czas robi ale to nie jest to tempo jakiego by się oczekiwało. Robią 

kanalizację w obrębie osiedla pisarskiego i wciąŜ coś spinają w obrębie Frelichowskiego, 

Bydgoskiej i Wyszyńskiego. Właściwie juŜ kończą. To jest między innymi spowodowane 

tym, Ŝe pewne płatności muszą być przesuwane, bo zakres jest mniejszy i wykonanie 

mniejsze. A my płacimy tylko za to co jest faktycznie wykonane.  

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych – za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/15/10 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 
              Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  zaciągnięcia 

poŜyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu  

 
 
Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta  oraz Pani Krystyna Lulka – Skarbnik Miasta 

przedstawili uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych – za 13. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/16/10 

zmieniająca uchwałę w sprawie  zaciągnięcia poŜyczki płatniczej w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i 

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla ZWiK w ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych – za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/17/10 

w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia 

dotacji przedmiotowej dla ZWiK w ChełmŜy 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 7 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych – za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 
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UCHWAŁA NR IV/18/10 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku ZWiK 

w ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych – za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/19/10 

w sprawie zwiększenia wartości majątku ZWiK w Chełm Ŝy 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 9 

              Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia 

warunków jej stosowania przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących własności 

gminy  miasta ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych – za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 
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UCHWAŁA NR IV/20/10 

w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy 

sprzedaŜy lokali mieszkalnych stanowiących własności gminy  miasta ChełmŜy 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 10 

                Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji  Komunalnych 

(FRIK ) 

 

Pani Krystyna Lulka – Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych – za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR IV/21/10 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków 

Funduszu Rozwoju Inwestycji  Komunalnych (FRIK) 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

               Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

dochodów oświatowych gromadzonych przez jednostki budŜetowe na wydzielonym 

rachunku  

 
Pani Krystyna Lulka – Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych – za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 
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UCHWAŁA NR IV/22/10 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia dochodów oświatowych gromadzonych 

przez jednostki budŜetowe na wydzielonym rachunku 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
Ad. pkt 12 
 
           Interpelacje 

Punkt nie został zrealizowany. 

  

Ad. pkt 13 

                Odpowiedzi na interpelacje 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 14 

               Wnioski i zapytania 

 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Byłem świadkiem  Pana stanowczej rozmowy z przedstawicielami jednej z firm zajmującej 

się pracami ziemnymi w obrębie ulicy Wyszyńskiego i Bydgoskiej.  Czy mimo Pana 

interwencji  w tej sprawie i podjętych starań jest moŜliwe podanie przybliŜonego terminu 

zakończenia utrudnień jakie występują na dzień dzisiejszy  na ulicy Wyszyńskiego ? 

Radny Jakub Ingram 

Czy planowana jest wywózka śniegu zalegającego na ulicach osiedla 3-go Maja ? Śnieg 

znacząco utrudnia komunikację w tym sektorze miasta.  

 

Ad. pkt 15 

               Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ulica Wyszyńskiego i Bydgoska, to są właściwie dwa róŜne tematy ale bardzo podobne, 

bardzo mocno utrudniające Ŝycie w tym obrębie miasta. Ulica Wyszyńskiego to temat, który 
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właściwie bezpośrednio zaleŜy od nas mimo, iŜ jest na drodze powiatowej ale my tam 

prowadzimy roboty inwestycyjne. UwaŜam, Ŝe jak tylko aura pozwoli zostanie tam połoŜona 

nawierzchnia, natomiast w tej chwili mamy ustalone z InŜbudem, który jest tam wykonawcą, 

Ŝe wszystkie te sytuacje, które wyjdą jak zniknie śnieg, a nie będzie jeszcze warunków do 

asfaltowania, będą na bieŜąco usuwane. Będziemy się to starali czynić bezpiecznie. Zdaję 

sobie sprawę, Ŝe tam mogą być nawet sytuacje odszkodowań związanych z uszkodzeniami 

pojazdu. Niestety firma musi mieć to wkalkulowane i bierze to pod uwagę. Natomiast nieco 

innym tematem  jest ulica Bydgoska. Odbyło się spotkanie  z przedstawicielem Zarządu Dróg 

Wojewódzkich z oddziału  toruńskiego. Zwróciliśmy uwagę na dwie kwestie. Pierwsza to 

termin. Nie moŜemy tu o niczym decydować. Nie jesteśmy nawet stroną w dyskusjach. A 

więc chcieliśmy uzyskać termin realizacji zakończenia tego zadania na ulicy Bydgoskiej. Po 

drugie chcieliśmy, Ŝeby zarząd jednoznacznie się określił czy ma tam być ruch wahadłowy 

dwukierunkowy, czy ruch jednokierunkowy. Przyznam się szczerze, Ŝe przy tym stanie 

nawierzchni jaki jest na Wyszyńskiego wolelibyśmy, Ŝeby był tam  ruch dwukierunkowy ale 

ze skróceniem tych objazdów. One są w tej chwili takie, Ŝe dochodzi do sytuacji, Ŝe 

samochód w pewnej chwili musi się wycofać. JeŜeli się okaŜe, Ŝe nie moŜna tych objazdów 

skrócić to jesteśmy skłonni uznać rację Zarządu Dróg Wojewódzkich i utrzymać ruch 

jednokierunkowy na ulicy Bydgoskiej do momentu zakończenia inwestycji, a normalnie 

realizować to ulicą Wyszyńskiego. Wyjaśniliśmy  teŜ sprawę odśnieŜania. Nagle pojawiło się, 

Ŝe jest to odcinek drogi nie nasz ale nie ma kto go odśnieŜać. Dzisiaj juŜ sytuacja  jest 

jednoznaczna, Ŝe zarówno chodnik, który jest od ulicy Zagrodzkiego w kierunku Kopca 

Ziemia Polaków jest odśnieŜany przez Eurovię, która jest bezpośrednim wykonawcą i cały ten 

teren stanowi plac budowy. Natomiast jeŜeli chodzi o termin, to został on przedłuŜony 

Eurovii przez zarząd dróg do 30 kwietnia. JeŜeli chodzi o porę roku, to termin jest jak 

najbardziej logiczny. My natomiast zwróciliśmy uwagę na fakt, Ŝeby to nie był termin do 30 

kwietnia ale termin ostateczny, a jeŜeli aura pozwoli, Ŝeby to było odpowiednio wcześniej.  

Tam tak naprawdę roboty moŜe być na dwa tygodnie. MoŜe znowu się okazać, Ŝe Eurovia 

rozpocznie roboty gdzieś indziej, a u nas wejdą 15 kwietnia. Tego nie chcemy. Traktujemy 30 

kwietnia jako termin ostateczny. My będziemy obserwować i ewentualnie sygnalizować, 

jeŜeli będzie moŜna na ten teren wejść wcześniej. Tam w tej chwili pozytywnym momentem 

jest spięcie Wyszyńskiego i Bydgoskiej. JeŜeli aura pozwoli to się niebawem stanie.  

Nie odpowiem na pytanie czy przewidywana jest wywózka śniegu. My cały czas 

monitorujemy to, nie tylko na tym osiedlu, o którym Pan mówi. JeŜeli opady nie będą 

zwiększone, a mówi się nawet o pewnym  ociepleniu, to będziemy ten termin odkładać. JeŜeli 
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będą opady, to jest moŜliwe, Ŝe taką decyzję podejmiemy. Wydaliśmy blisko 200 tys. zł. 

Mieliśmy na to 300 tys. zł.  Nie jesteśmy  gorsi od innych miast w okolicy. Zwracałem  

uwagę nawet na sygnalizowane tematy co do rzetelności rozliczeń.  Nie wiem czy  Państwo 

wiecie ale te rozliczenia nie są precyzyjne. Są dwie metody albo ryczałt, albo rozliczanie 

wykonanych godzin przez sprzęt. Ryczałt  nie jest opłacalny gdy są słabe zimy.  Na pewno w 

tej sytuacji ryczałt byłby lepszy. Tylko nie wiem od jakiego poziomu naleŜałoby zacząć. Dziś 

to się odbywa w taki sposób, Ŝe są codzienne raporty z ilości przepracowanych godzin przez 

poszczególny sprzęt, uruchomiony w danej akcji. Do południa jest to kontrolowane normalnie 

przez naszego pracownika, po południu doraźnie, a rzadziej w nocy.  JeŜeli okaŜe się, Ŝe zimy 

są takie trudne, to będziemy powoływać stanowisko pracownika na  zimę. Prawdopodobnie 

będą to dwa, trzy stanowiska. Zakładam, Ŝe przy 4 miesiącach to koszt będzie około 25-30 

tys. zł. Będzie  to konieczność, Ŝeby prowadzić całkowitą kontrolę  uŜywanego sprzętu do 

śniegu. Mamy  dane z poprzednich lat. Pojazdy moŜna policzyć, rozpoczęcie akcji jest za 

kaŜdym razem sygnalizowane przez wykonawcę usługi ale na pewno jest pewna 

nieszczelność. Oczywiście nie sugeruję niczego. Niepokoi nas to jednak, bo przy takich 

trudnych zimach te pieniądze „idą jak woda”. Ten okres jest wyjątkowo zły. ZauwaŜcie 

Państwo, Ŝe warstwa lodu, zmarzliny, która została jest juŜ nie do usunięcia. Natomiast 

powoduje przesunięcia poprzeczne pojazdów. Akcję, którą wykonuje firma oceniam średnio.         

Radny Grzegorz Sosnowski          

Wspominał Pan kiedyś, Ŝe zastanawiacie się nad nałoŜeniem kary umownej na firmę, która 

odśnieŜała. Czy została podjęta taka decyzja ? W jakiej kwocie ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ta kara dotyczyła pierwszych dwóch dni. Wynosiła około 2 tys. zł.  

  

Ad. pkt 16 

               Oświadczenia. 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 17  

               Komunikaty 

 

Burmistrz Miasta ChełmŜy oraz Przewodniczący Rady Miejskiej złoŜyli Ŝyczenia 

noworoczne mieszkańcom miasta oraz radnym.  
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Ad. pkt 18 

               Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia IV sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

_____________________________________________ 
 

Protokołowała:      Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                         Janusz Kalinowski       

              Sekretarz obrad : 
             

Małgorzata Polikowska 
 


