
P R O T O K Ó Ł  NR  V/11 
z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

V sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 3 lutego  2011 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 

Pani Krystyna  Lulka         - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński      - Sekretarz Miasta 

Pan Wojciech Zacharski    - Komendant Komisariatu Policji w ChełmŜy 

Pan Jan CzyŜniewski         - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w ChełmŜy 

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

Społecznych i Obywatelskich, przedstawiciele prasy i „Mart-Media”. 

 
Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.  

2.  Informacja Komendanta Komisariatu Policji w ChełmŜy o funkcjonowaniu jednostki  

w nowych uwarunkowaniach. 

3. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok  

     a) przedstawienie projektu uchwały budŜetowej, 

     b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie  

uchwały budŜetowej, 

     c) odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej ChełmŜy, 

     d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji planowania, 

budŜetu i finansów, 

     e) dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków, 

     f) stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek, 
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     g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 

     h) głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej.  

5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy miasta ChełmŜy na lata 2011-2025 

a) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w 

latach 2011-2025, 

b) głosowanie nad projektem uchwały. 

6.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od 

nieruchomości na 2011 rok.  

7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie 

dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 

osiągnięcia zysku na inne działania publiczne miasta niŜ określone w ustawie o działalności 

poŜytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 

wykonywania zleconego zadania.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Miejskiej ChełmŜy na rok 2011.  

9. Interpelacje. 

10.Odpowiedzi na interpelacje.  

11. Wnioski i zapytania. 

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

13. Oświadczenia. 

14. Komunikaty. 

15. 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 byli wszyscy.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 14, wstrz.1 wybrana została radna Małgorzata 

Polikowska. 

c) Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 15 za. 

d) Protokół z IV sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został przyjęty jednogłośnie – 15 za. 
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Ad. pkt 2 

             Informacja Komendanta Komisariatu Policji w ChełmŜy o funkcjonowaniu 

jednostki w nowych uwarunkowaniach. 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Zanim oddam głos naszym gościom pozwolę sobie ich zaprezentować. Pana Wojciecha 

Zacharskiego raczej nie muszę przedstawiać dlatego, Ŝe juz od wielu lat jest komendantem 

tutejszej jednostki. Natomiast chciałbym zaprezentować pokrótce sylwetkę podinspektora 

Jana CzyŜniewskiego, który do policji wstąpił w 1988 roku. Był Naczelnikiem Prewencji w 

Pierwszym Komisariacie Policji w Toruniu, potem Zastępcą Komendanta Komisariatu 

Pierwszego Policji w Toruniu, następnie Naczelnikiem Wydziału Kadr Komendy Miejskiej 

Policji w Toruniu a od 1 lutego br. w wyniku rozstrzygnięcia ofert konkursowych został 

Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w ChełmŜy. Chciałbym teŜ Państwo 

poinformować, Ŝe nasz komisariat został powiększony od 1 stycznia br. Do tej pory 

obsługiwał miasto i gminę ChełmŜa oraz gminę Łubianka, od 1 stycznia br. doszły jeszcze 

gmina Łysomice i gmina Zławieś Wielka. Zwiększyła się równieŜ obsada etatowa naszej 

jednostki, ale na ten temat poproszę by Panowie zabrali głos. 

Pan Wojciech Zacharski 

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ! Szanowni Państwo  od 1 stycznia 

2011 r. wszedł w Ŝycie nowy rozkaz organizacyjny Komendanta Miejskiego Policji w 

Toruniu. W związku z tym uległa zmianie podległość terytorialna pewnych gmin. Głównym 

zamysłem rozkazu było zlikwidowanie jednostek gminnych, jednostek mało efektywnych 

czyli posterunków policji. W skład naszego komisariatu, tak jak powiedział Pan 

Przewodniczący, wszedł rejon działania Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej oraz rejon 

Posterunku Policji w Łysomicach. Na chwilę obecną komisariat obsługuje 577 km2 – jest to 

połowa powiatu, gdzie zamieszkuje ponad 51 tys. osób. W związku z tym uległa równieŜ 

zmianie struktura komisariatu. Odnośnie zmiany struktury mamy przygotowaną prezentację 

multimedialną. Chciałbym, aby zaprezentował ją mój zastępca.  

Pan Jan CzyŜniewski przedstawił prezentację multimedialną na temat struktury Komendy 

Miejskiej Policji oraz Komisariatu Policji w ChełmŜy. 

Zaprezentowane schematy stanowią załączniki do protokołu. 

Pan Wojciech Zacharski 

JeŜeli chodzi o korzyści jakie przyniosła nam reorganizacja to po pierwsze zyskaliśmy ludzi 

do pracy. Nie są to czyste wakaty, są to fizycznie osoby, które zostały przeniesione z Torunia 
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oraz z innych miejscowości do słuŜby w naszej ChełmŜy. Kolejna sprawa – na dzień 

dzisiejszy w jednostce liczącej 72 etaty policyjne mamy tylko 3 wakaty. 7 osób odbywa 

przeszkolenie podstawowe i praktycznie sukcesywnie będą kierowani do słuŜby. JeŜeli chodzi 

o ogniwo patrolowe, bo to jest praktycznie ta pierwsza, potęŜna siła uderzeniowa, którą 

dysponuje policja, przewaŜnie mieliśmy takich policjantów 11-12. Na dzień dzisiejszy mamy 

23.Powoduje to, Ŝe na kaŜdą zmianę, czyli w trzyzmianowym systemie słuŜby, wystawiamy 

co najmniej 2 patrole, na kaŜdej nocce czuwa nad Państwa bezpieczeństwem 6 policjantów, 

czyli 3 patrole zmotoryzowane gotowe w kaŜdej chwili podjąć działania. JeŜeli chodzi o 

dzielnicowych, to minimalnie ograniczyliśmy liczbę dzielnic, nie w ChełmŜy, tylko w 

rejonach gminnych, z uwagi na przeliczniki, które stosuje Komenda Główna Policji. I tak 

rejon Złejwsi Wielkiej obsługiwany jest przez 2 dzielnicowych (uprzednio był przez 3), rejon 

Łysomic obsługiwany jest równieŜ przez 2 dzielnicowych (uprzednio był przez 3) i rejon 

miasta ChełmŜy obsługiwany jest przez 3 dzielnicowych (tutaj nie nastąpiła Ŝadna zmiana). 

Zmianie uległa równieŜ ilość policjantów kryminalnych. Dostaliśmy ludzi do słuŜby i na 

chwilę obecną w referacie kryminalnym jest 1 wakat, czyli policjantów operacyjnych i 

dochodzeniowych jest 18. Do słuŜby w ChełmŜy Komendant Miejski skierował dodatkowo 5 

radiowozów. Dysponujemy teraz 3 radiowozami operacyjnymi, czyli cywilnymi i 8 

radiowozami oznakowanymi. Jest to teŜ duŜa ilość sprzętu. Nie będę wspominał juŜ o 

komputeryzacji komisariatu, łączności i o środkach uzbrojenia, bo wiadomo, Ŝe po 

likwidowanych oddziałach otrzymaliśmy równieŜ te rzeczy. Kolejna sprawa to 

średniodobowa ilość policjantów kierowanych do słuŜby. Współczynnik liczy się w sposób 

następujący – ilość słuŜb patrolowych, czyli policjantów kierowanych dziennie do słuŜby, 

sumuje się z okresu całego miesiąca i dzieli przez ilość dni w miesiącu. Współczynnik ten 

został nam określony w ilości 16 policjantów. Muszę Państwu powiedzieć, Ŝe okres stycznia 

był okresem, gdzie policjanci chorowali w znacznej ilości ze względu na sezon grypowy. 

Pomimo tej absencji oraz absencji urlopowej, gdyŜ do końca kwartału musimy wykorzystać 

nasze zaległe urlopy, z Komisariatu Policji w ChełmŜy codziennie do słuŜby ruszało 

statystycznie 17,6 policjanta na dobę. Kolejny z mierników, teŜ waŜny i istotny to czas reakcji 

na zaistniałe zdarzenie. Dzięki tej reorganizacji ChełmŜa zyskała przede wszystkim poprawę 

efektywności poprzez zmniejszenie czasu reakcji. Miernik narzucony nam przez komendanta 

wynosi 9 minut, czyli mamy 9 minut na podjęcie interwencji od momentu telefonicznego 

zgłoszenia. Na chwilę obecną miernik ten wynosi u nas średnio 6,5 minuty. JeŜeli chodzi o 

ilość interwencji to 78% interwencji jest podejmowana w tym czasie. UwaŜam, Ŝe jest to 

równieŜ miernik jak na razie nas satysfakcjonujący. Wiadomo, Ŝe podległość nowych rejonów 



 5 

budzi równieŜ kontrowersje, jest dla nas rzeczą całkowicie nową. W związku z tym będziemy 

starali się równieŜ poprawić wykorzystanie policjantów w tych nowych rejonach, będziemy 

starali się poczynić ustalenia odnośnie przestępstw tam dokonywanych i pogłębić nasze 

rozpoznanie odnośnie tychŜe rejonów. Niemniej jednak naleŜy zauwaŜyć, Ŝe policjanci 

pełniący słuŜbę w całym rejonie rozpoczynają i kończą słuŜbę zawsze w ChełmŜy. W 

ChełmŜy praktycznie nie ma moŜliwości, Ŝeby o kaŜdej porze dnia i nocy nie było jednego 

radiowozu w kaŜdej chwili gotowego do podjęcia działań. JeŜeli mają Państwo jakieś pytania 

to moŜemy na nie odpowiedzieć, jeŜeli oczywiście będziemy w stanie. Dziękuję serdecznie. 

Radny Janusz Kalinowski 

Dziękuję zarówno Panu Komendantowi jak i jego Zastępcy. Korzystając z ich obecności 

moŜemy zadawać pytania, chociaŜ jeŜeli chodzi o ocenę stanu bezpieczeństwa za ubiegły rok, 

to musimy jeszcze poczekać aŜ otrzymamy stosowne materiały w tej sprawie. 

Radny Franciszek Kuczka 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panowie Komendanci ! Chciałem 

powrócić w tej swojej krótkiej wypowiedzi do wydarzeń z przełomu roku 1989 i 1990, kiedy 

to ówczesny Komitet Obywatelski w ChełmŜy wnosił o to, aby ranga komisariatu 

chełmŜyńskiego zwiększyła się poprzez powiększenie jego obszaru działania i utworzenia 

tzw. rejonu. Wtedy dokładnie obszar tego rejonu był taki podany jak obecnie istnieje i mniej 

więcej taka była równieŜ argumentacja jeŜeli chodzi o potrzebę poprawienia bezpieczeństwa 

w naszym mieście. Doczekaliśmy  się realizacji tego wniosku w zasadzie po 20 latach. 

Szkoda, Ŝe tak długo. JeŜeli ta reorganizacja przyniesie wymierne korzyści, to będzie dobrze. 

Ale ja się obawiam, czy to nie jest tylko i wyłącznie tzw. manewr nowatorski, za którym nie 

będą szły wymierne działania. Zwiększenie ilości policjantów to bardzo dobra sprawa, tylko 

czy jest to wzrost proporcjonalny do zagroŜeń jakie występują w tej chwili w tym rejonie? 

Czy obecne wyposaŜenie komisariatu, poza radiowozami, o których Pan Komendant mówił, 

jest takie, które zapewni szybkość wykrywania i ta prewencja rzeczywiście będzie na 

właściwym poziomie.  

Radny Mariusz KałuŜny 

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Komendancie! Moje pytanie trochę się łączy z 

pytaniem Pana radnego. Chciałbym prosić Pana o ocenę bezpieczeństwa miasta ChełmŜy po 

tych zmianach. Czy to moŜna juŜ stwierdzić, Ŝe te zmiany wyjdą na korzyść? 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Komendanci! Ja mam 

pytanie odnośnie tematu infrastruktury. Czy wraz z ludźmi i obowiązkami przejęliście 
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Panowie równieŜ zaplecze techniczne, socjalne, które stanowiło skład komisariatów w tych 

gminach i czy równieŜ finanse za tym poszły, Ŝeby utrzymywać dalej te budynki w Złejwsi 

Wielskiej i Łysomicach ? 

Radny Janusz Kalinowski 

Zanim oddam głos Panu Komendantowi, to chciałbym tylko w uzupełnieniu tego, co Pan 

Franciszek Kuczka powiedział, to myślę, Ŝe to jest dopiero pierwszy etap do tego, o czym 

Ŝeśmy wtedy rozmawiali. Miała wtedy powstać komenda rejonowa, powiatowa. 

Pan Wojciech Zacharski 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado! JeŜeli chodzi o oceny naszych 

działań w styczniu, to na chwilę obecną nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć Państwu, 

czy będzie bezpieczniej. Co jesteśmy w stanie Państwu zagwarantować? To na pewno 

zdecydowanie zwiększoną ilość policjantów w mieście ChełmŜy – na pewno Państwo to sami 

zauwaŜyliście i zwróciliście na to uwagę. Praktycznie, jak powiedziałem wcześniej, nie ma 

chwili kiedy w ChełmŜy nie pełni słuŜby jeden przynajmniej radiowóz. JeŜeli chodzi o 

wymierne wyniki, czyli statystykę naszą, to niestety proszę Państwa jest troszeczkę za 

szybko. Nie mogę pokusić się o ocenę. Na to pytanie będę w stanie odpowiedzieć, uwaŜam, 

Ŝe przynajmniej po kwartale, a najbardziej wiarygodną oceną będzie ocena półroczna. Mam 

nadzieję, Ŝe po półrocznej działalności spotkamy się tu ponownie z Państwem i omówimy 

naszą działalność. JeŜeli chodzi o pytanie Pana radnego, to na chwilę obecną przejęliśmy 

budynki posterunków w Złejwsi Wielkiej i Łysomicach. W budynkach tych funkcjonują 

punkty przyjęć interesantów. Dodatkowo w ubiegłym roku został utworzony punkt przyjęć 

interesantów w Łubiance. Komisariaty te funkcjonują do dnia dzisiejszego, dzielnicowi tam 

równieŜ przyjmują interesantów. Natomiast jeŜeli chodzi o pytania dotyczące finansów, 

niestety nie jestem kompetentny do udzielenia na nie odpowiedzi. PrzekaŜę je Komendantowi 

Miejskiemu, poniewaŜ on zarządza naszymi finansami i odpowiedź na pewno państwo 

otrzymacie z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.  

Radny Janusz Kalinowski 

Dziękuję Panom za przybycie, przedstawienie radnym, a za pośrednictwem mediów równieŜ 

mieszkańcom ChełmŜy uwarunkowań w jakich komisariat będzie pracował od tego roku. 

Myślę, Ŝe to co Pan Komendant mówił, Ŝe spotkamy się po półrocznej działalności, Ŝeby 

ocenić pierwsze efekty – spotkamy się i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, 

Ŝe będzie to z poŜytkiem dla nas wszystkich. 

Pan Jerzy Czerwiński 
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Szanowni Państwo! Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedną sprawę. Nie mam pytań do 

Panów Komendantów, poniewaŜ w jakiś sposób tkwiłem w tych zmianach, które się 

dokonywały od samego początku, poniewaŜ Komendant Miejski Policji prowadził 

konsultacje na temat proponowanych zmian, tego jaki obszar będzie przedmiotem działania i 

ewentualnie na jakie siły i zmiany w tym zakresie moŜemy liczyć. Myślę, Ŝe od samego 

początku, nie oceniając oczywiście samego pomysłu, bo trudno mi mówić na ile 

bezpieczeństwo wzrośnie w Złejwsi, w Łysomicach czy Łubiance, nie mam wątpliwości co 

do wzrostu tej „siły” bezpieczeństwa w ChełmŜy. Stąd od początku była moja pełna 

akceptacja i to na pewno przez ilość policjantów ale równieŜ przez te wszystkie systemowe 

zmiany, które niewątpliwie podniosą sprawność, szybkość reagowania. Tak naprawdę naszym 

bardzo waŜnym zadaniem równieŜ jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Myślę, Ŝe 

dzieje się to właśnie w takim kierunku, o który najbardziej radzie chodzi. Tu bardzo chcę 

podziękować Panom Komendantom za przedstawienie sprawy ale równieŜ chciałbym 

przekazać Panu Komendantowi Miejskiemu Policji nasze uznanie co do tych zmian, bo co 

najmniej byłoby dziwnym gdyby miało być inaczej, a więc miałoby nie być lepiej na terenie 

miasta ChełmŜy, a to dla nas jest najwaŜniejsze. 

 

Ad. pkt 3                   

            Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Mariusz KałuŜny 

Punkt 18 – „Podpisanie umowy z panią Agnieszką Wiśniewską z Papowa Toruńskiego na 

wykonanie prac polegających na przyjmowaniu zwierząt z gminy miasta ChełmŜy do 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 

stycznia do 31 grudnia 2011 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono opłatę roczną w 

wysokości 22.140 zł brutto”. Jakie koszty szczegółowo obejmuje ta kwota, bo przyznam, Ŝe 

wydaje mi się ona dosyć wysoka.  

Punkt 20 – „Podpisanie umowy z Panem Zdzisławem Zawiszewskim na wykonanie 

opracowań operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych 

zabudowanych i niezabudowanych oraz lokalowych połoŜonych na terenie gminy miasta 

ChełmŜy. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. W 

okresie obowiązywania umowy zamówienie wykonywane będzie do kwoty 16.000 zł łącznie 

z podatkiem VAT”. Ile firm stanęło do przetargu i skąd ta kwota?  
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Punkt 25 – „W dniu 10 stycznia br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Konwencie Burmistrzów 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w śninie. Tematem spotkania było podsumowanie 

prac Konwentu I kadencji”. Proszę powiedzieć o głównych ustaleniach, jakiś osobistych moŜe 

wnioskach na temat tego spotkania. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Panie Burmistrzu proszę o przybliŜenie punktu 8 – „Podjęcie decyzji w sprawie powołania 

Pełnomocnika da. rewitalizacji”. Jaki zakres zadań jest przewidziany dla tejŜe osoby? 

Radny Jakub Ingram 

Panie Burmistrzu pytanie do punktu 15 – „Podpisanie umowy z Panem Mariuszem Górskim i 

Panem Bogusławem Sokołowskim prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ALDOM” s.c. Górski i Sokołowski z Torunia na 

wykonanie usługi w zakresie oczyszczania ulic, placów i chodników miasta ChełmŜa wraz z 

opróŜnianiem koszy ulicznych w latach 2011-2013”. Czy były jakieś inne oferty na 

wykonanie tego zadania? JeŜeli tak to jakie? 

Radny Franciszek Kuczka 

Panie Burmistrzu ja mam pytanie uzupełniające do pytania, które zgłosiła Pani radna 

Polikowska. Mianowicie czy taki pełnomocnik jest potrzebny? JeŜeli tak, to jakie są podstawy 

jego powołania? 

Krótkie pytanie dot. pkt 1 – „Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu 

w przejazdach pracowników w podróŜach słuŜbowych z wykorzystaniem pojazdów nie 

będących własnością pracodawcy”. Ilu to pracowników dotyczy i jaka jest wysokość stawki 

za 1 km? 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Panie Burmistrzu pytanie uzupełniające do punktu 25. Mianowicie, kto został wybrany 

przewodniczącym konwentu na II kadencję ? 

Radny Jarosław Malczyński 

Punkt 2 – „Podjęcie decyzji w sprawie zmiany szczegółowego sposobu przeprowadzenia 

słuŜby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŜbę w Urzędzie Miasta 

ChełmŜy”. Proszę o przybliŜenie co to za słuŜba przygotowawcza? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 1. Generalnie zgodnie z kodeksem pracy pracownicy wyjeŜdŜający w celach 

słuŜbowych mają prawo do delegacji. W związku z tym mają prawo do zwrotu kosztów 

podróŜy. Bywa tak, Ŝe te wyjazdy są bardzo często grupowe, więc jedzie kilka osób i 

korzystanie wtedy z prywatnego pojazdu staje się dla nas po prostu bardziej opłacalne. 
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Podpisujemy z pracownikiem, który korzysta z samochodu prywatnego umowę na ten jeden 

wyjazd i na podstawie stawki, którą mamy wyliczoną następuje zwrot kosztów tylko dla tej 

jednej osoby, która korzysta ze swojego samochodu. Stawka wynosi 50 groszy za kilometr, 

więc właściwie jest to stawka, która pokrywa koszty paliwa i niewiele więcej. W 

rzeczywistości dzieje się tak, Ŝe jeŜeli załoŜymy, Ŝe to jest 4-5 osób, to wychodzi to taniej, niŜ 

gdybyśmy na tej samej trasie musieli zafundować 4 czy 5 biletów komunikacji publicznej. To 

dotyczy wszystkich pracowników, w tym równieŜ nauczycieli.  

Ad. pkt 2. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych kaŜdy nowo przyjęty pracownik 

na stanowisko administracyjne, który wcześniej nie przepracował co najmniej pół roku na 

stanowisku urzędniczym, przechodzi tzw. okres słuŜby przygotowawczej. Ten okres nie 

powinien być dłuŜszy niŜ 3 miesiące i według regulaminu wewnętrznego, który mamy 

przeprowadzany jest wtedy egzamin. To były drobne korekty co do terminów tych 

egzaminów.  

Ad. pkt 8. Ja odpowiem bardzo krótko. To jest stanowisko, które nie wiąŜe się z Ŝadnymi 

zmianami warunków pracy czy płacy, a jest konsekwencją umowy na realizację rewitalizacji. 

Jest to osoba, której podstawowe zadanie to bezpośrednie reprezentowanie miasta w relacjach 

między zarządem województwa, marszałkiem województwa, a tak naprawdę między 

Regionalnym Programem Operacyjnym, który wspólnie realizuje z nami zadanie pod nazwą 

rewitalizacja. 

Radny Franciszek Kuczka 

Rewitalizacja jest juŜ realizowana od jakiegoś czasu. Dlaczego dopiero teraz powołano taką 

osobę? 

Pan Jerzy Czerwiński  

Dlatego, Ŝe na tamtym etapie realizacji zadania nie było takiej potrzeby. Nie ma w tej kwestii 

Ŝadnego uchybienia formalnego.   

Ad. pkt 15. Podpisanie tej umowy wiąŜe się z utrzymaniem czystości w mieście na lata 2011-

2013. W przetargu startowały dwie firmy: ZGK z ChełmŜy oraz Aldom z Torunia. Przetarg 

wygrała firma Aldom. Nie pamiętam dokładnie róŜnicy ale jest to kwota niewielka rzędu 

dwudziestu kilku tysięcy złotych. Nie ukrywam, Ŝe zwaŜywszy na to, Ŝe ZGK jest naszą 

spółką, to był to temat dla nas bardzo waŜny, natomiast takie są reguły prawne i ustawa o 

zamówieniach publicznych mówi jasno w jaki sposób wyłania się wykonawcę.  

Ad. pkt 18. Muszę wyjaśnić jedną rzecz, poniewaŜ zapis w tym punkcie brzmi trochę 

tajemniczo. Pani Agnieszka Wiśniewska z Papowa Toruńskiego jest osobą, która prowadzi 

schronisko dla zwierząt w Toruniu. Pytanie padło czy kwota 22 tys. zł to duŜo? My to sobie 
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kiedyś wyjaśnialiśmy kiedy podejmowaliśmy decyzję o podpisaniu umowy ze schroniskiem 

w Toruniu. Nie ma takiej moŜliwości Ŝebyśmy takiej umowy nie mieli, poniewaŜ problem 

wałęsających się psów ma róŜne nasilenie w róŜnych okresach, powiedziałbym, Ŝe w 

niektórych momentach nawet niebezpieczny. Podpisanie tej umowy było koniecznością. 

Przez wiele lat współpracę z tym samym schroniskiem załatwialiśmy zakupem karmy, czy 

wspieraliśmy w jakiś sposób mniej czy bardziej formalny, jednak dalej nie chciano się na tę 

formę zgodzić. Kwota określona w umowie, to kwota „do”, poniewaŜ generalnie opłata jest 

ustalona za jednego psa, przy czym róŜni się w zaleŜności od wielkości psa. W ten sposób 

mamy zagwarantowany dostęp do schroniska praktycznie o kaŜdej porze dnia i nocy. Kiedy 

podpisywaliśmy tę pierwszą umowę, to wtedy mówiłem, Ŝe bardzo prosto moŜna to wyliczyć, 

Ŝe takie schronisko jeŜeli ma działać 24 godziny na dobę, to musi zatrudniać przynajmniej 5-6 

osób i nawet przy płacy 2 tys. zł to jest 10 tys. zł miesięcznie. To tylko ta część kadrowa. Do 

tego potrzeba słuŜb weterynaryjnych, właściwych warunków technicznych itd. TakŜe wydaje 

nam się, Ŝe jest to jednak bardzo korzystna dla nas umowa. Przy czym tak jak mówiłem to jest 

ta kwota górna, tak więc myślę, Ŝe to dla nas jest relatywnie dobre rozwiązanie. 

Ad. pkt 20. Co roku zbieramy oferty na wycenę tych wszystkich nieruchomości, które są 

przedmiotem sprzedaŜy - mam tu na myśli mieszkania, grunty. Ta kwota jest równieŜ kwotą 

krańcową. Oczywiście, tak jak w ubiegłym roku gdzie tych wycen było duŜo, jeŜeli taka 

potrzeba zaistnieje, to gdzieś tam w czasie realizacji budŜetu ta kwota moŜe być korygowana. 

Po raz któryś z kolei oferta Pana Zawiszewskiego była najlepsza, przy czym wyceny 

poszczególne są wyceniane jednostkowo i taka jest oferta. Nie potrafię powiedzieć teraz ile 

firm złoŜyło oferty ale to jest do sprawdzenia.  

Ad. pkt 25. 10 stycznia tego roku odbył się w śninie Konwent Burmistrzów. Jest to pewien 

organ nieformalny, a niemniej jednak uznawany przez władze samorządowe województwa, 

mam tu na myśli Pana Marszałka Województwa, Wojewodę. Działa w oparciu o 

porozumienie jakie przedstawiciele w osobach burmistrzów (z wyjątkiem miast 

prezydenckich) miast w województwie kujawsko-pomorskim podpisało w 2006 roku, bo 

wtedy powstał konwent w Rypinie. Ten był pierwszym spotkaniem po wyborach z listopada 

2010 roku. Tak się złoŜyło, Ŝe dwie osoby z zarządu, a więc i przewodniczący, i zastępca 

przestali być burmistrzami. Tak więc z racji tego, Ŝe porozumienie przewiduje, Ŝe członkiem 

konwentu jest burmistrz danego miasta, dokonano określonych zmian w zarządzie. Szefem 

konwentu został Pan Andrzej Grabowski wieloletni Burmistrz Kowalewa Pomorskiego. Do 

zarządu konwentu wszedł w miejsce Pana Bogdana Koszuty wszedł nowy Burmistrz 

Wąbrzeźna Pan Leszek Kawski. W tym zarządzie jest równieŜ Wiceburmistrz śnina. 
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Konwent zajmuje się wszystkimi problemami, które dotykają nas zbiorowo, a nie 

indywidualnie jako gminy. Staramy się uchwalając stanowiska, pytania próbować regulować 

pewne sprawy, które nie zawsze się odbywają po myśli miast, nie zawsze są realizowane na 

ogół przez te słuŜby, które mają wpływ na nas jeŜeli chodzi o środki finansowe. Mieliśmy 

więc ogromny udział w ustalaniu Regionalnego Programu Operacyjnego i zasad rozdziału 

środków, poruszamy wciąŜ kwestię subwencji oświatowej, tych spraw jest wiele. Ten 

konwent był przede wszystkim związany z powołaniem nowych władz, a poza tym tematem 

dominującym stała się sprawa średnich wynagrodzeń w oświacie. Nierzadko na takich 

konwentach bywają przedstawiciele albo osobiście Wojewoda, Marszałek, czy członkowie 

Zarządu Województwa. Zawsze są słuŜby Pana Marszałka. Oczywiście są równieŜ tematy, 

których adresatem są ministerstwa, Pan Premier czy teŜ Parlament RP. Jest to ciało 

kolegialne. Podobnie funkcjonuje konwent wójtów naszego województwa.  

Radna Krystyna Myszkowska    

Chciałabym wrócić do punktu 20. Proszę, Ŝeby Pan Burmistrz uściślił swoją wypowiedź. 

Chodzi konkretnie o wycenę lokali mieszkalnych. Wniosek składa najemca i musi on zapłacić 

ok. 300 zł za wycenę. Czy najemca pokrywa 100 % wyceny, czy ze strony urzędu teŜ jest coś 

regulowane za oszacowanie danego lokalu mieszkalnego ?  

Pan Jerzy Czerwiński  

Wycena jest w 100% pokrywana przez osobę, która nabywa mieszkanie. Nawet jest tak, Ŝe 

wycenimy mieszkanie a osoba ta zrezygnuje, to jest zobowiązana do uiszczenia tej opłaty 

zgodnie z podpisanym protokołem.  

 

Ad. pkt  4 

      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok  

     

      a) przedstawienie projektu uchwały budŜetowej, 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta przedstawił projekt uchwały w sprawie budŜetu 

miasta na 2011 rok. 

 

     b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie  

uchwały budŜetowej, 
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Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski odczytał opinię Składu Orzekającego  Izby 

Obrachunkowej o projekcie budŜetu na 2011 rok, która to  stanowi załącznik do protokołu. 

   

     c) odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej ChełmŜy, 

 

Radny Krzysztof Zduński – przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów odczytał  

stanowisko komisji, które stanowi załącznik do protokołu. 

 

     d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji planowania, 

budŜetu i finansów, 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Zgadzam się z tą opinią i to jest właściwy kierunek oceny tego co robimy  od wielu lat. 

Innego rozwiązania nie ma. Mielibyśmy zastój inwestycji. Prognozy są takie, Ŝe nie ma 

groźby utraty płynności, nadzwyczajnej sytuacji w finansach.   

 

     e) dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków, 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Planowane środki na oświatę w stosunku do ubiegłego roku wzrastają prawie o 27%. 

Przeczytałam w tym projekcie budŜetu, Ŝe zwiększyła się ilość dzieci, które pójdą do szkoły 

w 2011 roku o 72 osoby.  Czy to jest tendencja wzrostowa ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dzieci sześcioletnie pójdą do szkoły dopiero w roku 2012. Na pewno nie ma teŜ tendencji 

wzrostowej jeśli chodzi o liczbę urodzeń i liczbę dzieci, które idą do szkół. Naprawdę 

musiałbym się wgłębić z czego to wynika. Nie jestem w tej chwili w stanie odpowiedzieć  na 

Pani pytanie. NaleŜałoby to sprawdzić. 

Radny Janusz Kalinowski 

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Mieszkańcy ChełmŜy ! 

W dniu 8 sierpnia 2007 r. na VII sesji Rada Miejska ChełmŜy podjęła uchwałę nr VII/54/07 w 

sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta ChełmŜy na lata 2007-2016. 

Strategia Rozwoju Miasta ChełmŜy na lata 2007-2016 kompleksowo określa podstawowe 

kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego naszego regionu. Jest takŜe dokumentem 

niezbędnym do ubiegania się przez samorządy o dofinansowanie zadań ze środków 
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strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz pozostałych programów na 

szczeblu krajowym i zagranicznym. Skuteczne ubieganie się o środki funduszy strukturalnych 

nie jest moŜliwe bez umiejętności planowania perspektywicznego, które zostało 

odzwierciedlone właśnie w omawianej Strategii. 

Dokument, będący przedmiotem niniejszej uchwały jest wynikiem wielomiesięcznej, 

zbiorowej pracy lokalnych liderów jednostek i grup społecznych występujących na terenie 

ChełmŜy, w tym równieŜ radnych minionej kadencji oraz pracowników Urzędu Miasta 

ChełmŜy. Celem strategicznym opracowania jest „Przyjazne miasto”, w ramach którego 

określono cele cząstkowe: dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, dostępność 

uzbrojonych terenów inwestycyjnych przeznaczonych do prowadzenia działalności 

gospodarczej, atrakcyjną ofertę rekreacyjno-turystyczną i kulturalną miasta, wysoką 

aktywność mieszkańców miasta i bezpieczne miasto. KaŜdemu z celów cząstkowych 

przypisane są działania (zadania), które winno się zrealizować by je osiągnąć. 

KaŜdy kolejny budŜet przyjmowany w latach 2008 – 2010 był i jest tak konstruowany, aby 

moŜna było realizować nakreślone w 2007 r. zadania, czego wyraźnym przykładem moŜe być 

m. in. budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy.  

RównieŜ budŜet na 2011 r. został tak skonstruowany, aby realizować wcześniej postawione 

sobie zadania. JednakŜe budŜet omawiany w dniu dzisiejszym jest inny niŜ te poprzednie, 

gdyŜ zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych, w ramach racjonalizacji gospodarki 

środkami publicznymi, ustawodawca zobligował organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego do uchwalania dokumentów dotyczących wieloletniego planowania. Wynika to 

m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz faktu 

naszej przynaleŜności do Unii Europejskiej, której budŜet jest oparty na wieloletnim planie 

finansowym (Nowa Perspektywa Finansowa na lata 2007–2013). Planowanie wieloletnie jest 

niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. 

Radny Mariusz KałuŜny 

Oczywiście szczegółowo rozmawialiśmy na poszczególnych komisjach na temat budŜetu. 

Będę głosował za jego przyjęciem. Zgadzam się w zupełności  ze stanowiskiem komisji 

planowania... Mam jednak jedno pytanie odnośnie budowy Orlika. Nie ma zaplanowanych na 

to środków w budŜecie, a często podawano takie daty jak jesień 2011.  

Radny Jarosław Malczyński 

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!  
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Szanowni Państwo, w imieniu Klubu Radnych Ruch Samorządowy dla ChełmŜy pragnę 

zaprezentować stanowisko Klubu dotyczące projektu budŜetu miasta na 2011 rok. 

Radni zrzeszeni w Klubie analizowali przedmiotowy projekt zarówno na posiedzeniach 

właściwych komisji Rady, jak i w trakcie spotkania klubowego. Rezultatem tych analiz i 

dyskusji jest pozytywna ocena projektu uchwały budŜetowej. 

Nie będę przytaczał Państwu zestawień liczbowych, które Państwo doskonale znacie i o 

których obszernie mówili moi przedmówcy. Chciałbym jedynie zwrócić Państwa uwagę i 

podkreślić fakt w tworzeniu projektu budŜetu, na dalszą kontynuację zadań inwestycyjnych w 

mieście zarówno kontynuowanych takich jak: rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy 

zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim, modernizacja szkół, w tym modernizacja 

pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum nr 1, dalsza rozbudowa i modernizacja 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz inwestycji noworozpoczętych, a mianowicie: budowę 

piaskownika przed główną pompownią ścieków, modernizację stadionu miejskiego przy ul. 3 

Maja.Na te zadania inwestycyjne mamy przeznaczone w budŜecie ok. 15 mln zł zarówno 

środków własnych, poŜyczek i kredytów oraz środków i dotacji z Unii Europejskiej. 

Omawiany projekt budŜetu jest ponadto projektem bezpiecznym, o co zadbali jego autorzy, w 

zakresie zgodności z podstawowymi wskaźnikami określającymi dopuszczalny poziom 

deficytu budŜetowego i długu publicznego i zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

Szanowni Państwo, uwzględniając całość zapisów uchwały budŜetowej, pamiętając zarówno 

o jej pozytywach jak i ograniczeniach, radni zrzeszeni w Klubie popierają przedłoŜony 

projekt i będą głosować za jego przyjęciem. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Orlik jest zarezerwowany jeŜeli chodzi o współfinansowanie z tych trzech źródeł, to jest 

budŜet województwa, ministerstwo sportu i my na rok 2012. Dlatego teŜ nie ma tej pozycji w 

budŜecie na 2011. I tak było od początku.  

 

     f) stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek, 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

      

      g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 
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W związku z tym, iŜ radni nie zgłosili indywidualnych  wniosków  do projektu budŜetu  punkt  

nie został zrealizowany. 

 

      h) głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej.  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Wyczytano według 

listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z 

głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych – za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr V/23/11 

w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Chciałbym podziękować Burmistrzowi Miasta Panu Jerzemu Czerwińskiemu oraz 

Skarbnikowi Miasta Pani Krystynie Lulka i podległym im pracownikom za wszechstronne 

przygotowanie budŜetu miasta na 2011 rok oraz udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na 

pytania radnych dot. uchwały budŜetowej. Chciałbym równieŜ podziękować wszystkim 

radnym za aktywność podczas omawiania projektu budŜetu na posiedzeniach komisji. 

 

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy miasta ChełmŜy na lata 2011-2025 

 

Pani Krystyna Lulka  – Skarbnik Miasta ChełmŜy przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

a) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w 

latach 2011-2025, 

Pan Janusz Kalinowski odczytał opinię składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz prawidłowości 

planowanej kwoty długu w latach 2011-2025, która stanowi załącznik do protokołu. 
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Radny Mariusz KałuŜny 

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy  „prognozę kwoty długu stanowiącą część 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który  zaciągnięto oraz planuje 

się zaciągnąć zobowiązanie. W naszym przypadku zobowiązania zaciągnięte są do roku 

2025”. W związku z tym moje pytanie do Pani Skarbnik. Jaka jest Pani ocena takiej sytuacji 

finansowej w latach przyszłych ? Czy  ci, którzy będą  realizowali budŜet za 5,10, 15 lat nie 

będą mieli z tego tytułu trudności ?  Czy to nie będzie moŜe znacząco wpływało na przyszłe 

budŜety ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Wieloletnia prognoza jest właśnie tym dokumentem, który powoduje, Ŝe nie jest to dowolne 

prognozowanie Pani Skarbnik ale jest to naukowe wyliczenie ekonomiczne uwzględniające 

róŜne rozwiązania i sytuacje przy realizacji  budŜetu przy zobowiązaniach do 2025 roku. 

Gdyby to się nie spinało, nie bilansowało to opinia składów orzekających  byłaby negatywna. 

A więc ten dokument jest odpowiedzią na Pana pytanie. 

Radny Krzysztof Zduński  

Tak jak zostało to tutaj wcześniej powiedziane i wszyscy doskonale o tym wiedzą, Ŝe jedną z 

zasadniczych zmian jakie wniosła ustawa o finansach publicznych z roku 2009 odnośnie 

gospodarki finansowej jest właśnie wprowadzenie obowiązku sporządzenia wieloletniej 

prognozy finansowej. Planowanie wieloletnie uznawane jest za konieczny instrument 

nowoczesnego zarządzania finansami, to znaczy bardziej racjonalnego gospodarowania 

środkami publicznymi, zwiększania wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności 

polityki fiskalnej oraz dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.  Czas pokaŜe jaką to 

planowanie spełni rolę. Natomiast na obecnym etapie komisja nie wnosi zastrzeŜeń do 

projektu uchwały. Chciałbym przedstawić swoje osobiste zdanie na temat tego projektu 

uchwały. Wydaje mi się, Ŝe złudnym przekonaniem jest, Ŝe ten dokument planowania 

wieloletniego jest realistyczny. Proszę  zwrócić uwagę na fakt, ile razy w ciągu roku my radni 

dokonujemy zmian. JednakŜe skoro ustawodawca tak ustalił to my musimy się temu 

podporządkować.  

Pan Jerzy Czerwiński     

Niezupełnie się zgodzę z tym co powiedział  przewodniczący komisji planowania. Realizm 

tego dokumentu jest oparty na realiach i wynikach roku 2011, jeŜeli chodzi o budŜet. 

Natomiast  rzeczywiście te zmiany, które mogą być w perspektywie powodują, Ŝe on moŜe 

ulegać korektom. ZałoŜeniem  ustawodawcy było to, Ŝeby opracować prognozę  na okres 

czasowo tak długi jak zaciągnięte są zobowiązania. Oczywiście w oparciu o bazę, którą 
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mamy. Prognoza zmienia się przy kaŜdej zmianie budŜetu, przy kaŜdym urealnianiu 

dochodów i wydatków ulega zmianie WPF. To jest właśnie taki drugi budŜet. 

 

b) głosowanie nad projektem uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Wyczytano według 

listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z 

głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych – za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr V/24/11 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta ChełmŜy 

na lata 2011-2025 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6 

             Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku 

od nieruchomości na 2011 rok 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Wyczytano według 

listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z 

głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych – za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr V/25/11 

zmieniająca zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku 

od nieruchomości na 2011 rok. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 7 

              Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania  

o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  

i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne działania publiczne miasta niŜ 

określone w ustawie o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej 

rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta ChełmŜy 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 15 radnych – za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr V/26/11 

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom  

niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia 

zysku na inne działania publiczne miasta niŜ określone w ustawie o działalności  

poŜytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu  

kontroli wykonywania zleconego zadania. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miejskiej ChełmŜy na rok 2011 

 

Radny Janusz Kalinowski  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 15 radnych – za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  
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Uchwała nr V/27/11 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej ChełmŜy 

na rok 2011 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 11 

Odpowiedzi na interpelacje 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 11 

Wnioski i zapytania 

Radny Janusz Mikołajczyk 

1/ Proszę o wyjaśnienie ze strony firmy BIOS, która zajmuje się zimowym utrzymaniem 

chodników, dróg z jakiego  powodu nie została podjęta dzisiaj interwencja polegająca na 

posypaniu piaskiem chodników  w godzinach  wczesno porannych. Po bardzo  delikatnych 

opadach wystąpiło duŜe oblodzenie na chodnikach. Prosiłbym o wyjaśnienie tej sytuacji  

i odpowiedź na piśmie. 

2/ Moje drugie pytanie dotyczy Orlików. Media podają informacje na temat wycofywania się 

urzędów marszałkowskich z partycypacji tego zadania. Czy nasz urząd marszałkowski 

równieŜ jest w tej grupie urzędów mających problem z partycypacją ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Spotkałam się w mediach z opinią, Ŝe poczekalnia dworcowa i wc na terenie tej poczekalni 

zostanie uruchomione jeszcze w tym sezonie zimowym. Czy Panu Burmistrzowi wiadomo 

coś na ten temat ? 

Radny Mariusz KałuŜny 

Wiem, Ŝe w naszym mieście dokonano juŜ częściowych napraw ubytków na jezdni. Ja 

natomiast wnioskuję o naprawę ubytków na ulicy Tumskiej przy jej początku jak się wjeŜdŜa 

z Rynku oraz na ulicy Mickiewicza na wysokości szpitala. 
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Radny Franciszek Kuczka 

1/ Czy planuje się zwiększenie ilości pojemników na odpady wtórne ? 

2/ Czy istnieje moŜliwość przemieszczenia pojemników na odpady wtórne w rejonie ulicy 

Tumskiej, a dokładnie u zbiegu ul Tumskiej i Rynek, na stare miejsce ? Nie jest to miejsce 

przewidziane do lokalizacji tychŜe pojemników i utrudnia znacznie komunikację. Poza tym 

nie są to pojemniki estetyczne.  

Radny Grzegorz Sosnowski    

Proszę o rozwaŜenie sugestii mieszkańców ulicy Wyszyńskiego i Frelichowskiego. Gdyby 

była moŜliwość  skierowania na to osiedle pieszych patroli StraŜy Miejskiej lub Policji ze 

szczególnym naciskiem na patrole piesze w godzinach tzw. szarówki. W zimę byłaby to 

godzina 18,00 – 19,00. Latem godzina późniejsza. Proszę o zasugerowanie takiej 

konieczności. 

Radny Janusz Kalinowski 

Szkoda, Ŝe Pan radny nie wykorzystał obecności panów komendantów. MoŜna to było 

załatwić od ręki. 

Radny Krzysztof Zduński   

1/ Obecnie na terenie miasta prowadzone są prace pielęgnacyjne polegające na przycinaniu 

drzew. Wnioskuję, aby wykonać ten zabieg na całej długości ulicy Lipowa. MoŜe to jest w 

planie ale jeŜeli nie to proszę o realizację wniosku. 

2/ Swoje zapytanie kieruję w związku z artykułem jaki ukazał się 20 stycznia w „Gazecie 

Pomorskiej”  i mówił o tym, Ŝe na obecnym etapie nierealne jest łatanie dziur, o których 

mówił kolega radny, Ŝe będziemy przyglądać się sytuacji  i wrócimy do tego na przełomie 

stycznia i lutego. Chciałbym dowiedzieć się jak ta sprawa w tej chwili wygląda. 

Radny Jakub Ingram  

Moje pytanie dotyczy oświetlenia miejskiego. Czasami  na ul. Górnej latarnie oświetleniowe 

w ogóle nie są uruchamiane  wieczorami. Natomiast w innych częściach miasta latarnie 

włączone są w trakcie dnia. Co jest przyczyną  takich sytuacji. Sprawa ta powtarza się po raz 

kolejny. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Od początku ulicy Sikorskiego, a więc od Poczty Polskiej  do Rynku nie działa 9 latarni 

oświetleniowych. Czy jest moŜliwość w jak najszybszym czasie usprawnienie tych latarni ? 

 

Ad. pkt 12. 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
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Pan Jerzy Czerwiński 

1/ JeŜeli chodzi o firmę BIOS, to wyjaśnimy sprawę i jeŜeli tak było, to będą określone kary. 

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, Ŝe BIOS nie odpowiada za wszystkie chodniki  

w mieście.  

2/ Partycypacja w Orlikach. Nie ma na razie niepokojącej informacji  z naszego sejmiku. 

Mam nadzieję, Ŝe nie będzie. Jest to jeden z sejmików w Polsce, który wydaje największe 

środki na sport.  

3/ Artykuł i cały temat poczekalni na dworcu. Temat jest tak naprawdę trochę sztucznie 

nakręcony. Rzeczywiście wyszliśmy z inicjatywą, Ŝeby uruchomić chociaŜ ubikacje na 

dworcu. Potem jak przyszła taka pogoda to okazało się, Ŝe waŜniejszą sprawą jest 

poczekalnia, bo spore liczby osób korzystają w róŜnych godzinach z pociągów. Oczywiście  

w tym bardzo intensywnie uczestniczy prasa. Na naszym terenie od stycznia działa Oddział 

Kolei, który nazywa się Dworce Kolejowe. Do tego oddziału naleŜy równieŜ dworzec w 

ChełmŜy. Na koniec roku ma być powołana spółka Dworce Polskie. Zajęła by się ona tym 

samym co Dworce Kolejowe. Do tej pory nasze monity w sprawie ubikacji były kierowane do 

PKP.  Nie ukrywam, Ŝe tam znaleźć właściwego adresata jest rzeczą niezwykle trudną.  

Kierowane były równieŜ do Arivy, która  na tym interesie zarabia. Spotkaliśmy się z PKP i 

Arivą. Ariva nie mówi, Ŝe nie. Oczywiście propozycje były róŜne, np. odbudowy ubikacji i 

miasto miało ją poprowadzić. Dziś stoimy na stanowisku, Ŝe są Dworce Kolejowe, które 

odpowiadają za dworce. Jest Ariva, która jest głównym przewoźnikiem, moŜe nie jedynym 

ale głównym na naszych trasach. Wysłaliśmy pismo do Dworców Kolejowych, Ŝe to jest ich 

zadanie i nad tym powinni się zastanowić. MoŜemy ten temat  wpierać ale w zakresie bardzo 

racjonalnym, nie wiem czy aŜ tak bardzo finansowo. Muszą odpowiadać te jednostki, które są 

do tego powołane i te, które robią biznes, czyli w tym przypadku Ariva. Czekamy na 

odpowiedź. Donosy prasowe wyprzedzają jak gdyby decyzje.  

4/ Nie wnioskujmy w sprawie ubytków na Mickiewicza itd,, bo jest ich duŜo. Mamy pełny  

przegląd. W zasadzie poza doraźnym równaniem, tych działań asfaltowych było bardzo mało. 

Rzeczywiście to niefortunne sformułowanie w prasie, Ŝe będziemy czekać. Na pewno nie 

będziemy czekać na lato. Chcemy robić to skutecznie i w momencie kiedy temperatury będą 

powyŜej zera. My dziś doskonale wiemy, Ŝe makabryczna jest m.in. Szewska, Tumska, 

Kościuszki, Wyszyńskiego, Bydgoska. Czekamy na trochę inną pogodę i te tematy będą 

załatwione. Połatamy wszystko i być moŜe będziemy musieli dokonać zmian w budŜecie.  

I tak mamy trochę lepszą sytuację, bo nie siada bruk w takim sensie, Ŝe robią się 

niebezpieczne wyrwy no i znakomita część dróg nie jest nasza. Zarządcy muszą to robić. 
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Czasem robią coś do połowy. Na przykład na Mickiewicza wycięto asfalt w taki sposób, Ŝe 

nie ma samochodu, który by to mógł ominąć. Dziś to podobno miało zostać dokończone. Dziś 

mają być teŜ realizowane przepusty wyłoŜone melafirem na tych odcinkach, gdzie robi 

InŜbud. Pilnujemy tego codziennie, natomiast róŜnie z tym jest.   

5/ Odpady wtórne. Czy chodziło Panu o selektywną zbiórkę odpadów ? Wszędzie tam gdzie 

tylko moŜna przechodzimy na system workowy. Jesteśmy świadomi, Ŝe pojemniki nie są 

estetyczne. Zaakceptowaliśmy to wiele lat temu i nie będziemy ich zmieniali. Bardzo wiele 

gniazd usytuowanych jest źle. Na pewno nie dodaje to uroku. Wystarczy spojrzeć na róg ul. 

Strzeleckiej. Będziemy musieli to rozwiązać globalnie i tutaj uwagę traktuję jako ogólną do 

przejrzenia tych pojemników.  

6/ Ja nie odpowiem na to pytanie. Nie mogę mówić o jakiś specjalnych patrolach wysyłanych 

na osiedle. W tej sprawie zwrócimy się do Policji. Ja natomiast mogę mówić o patrolach 

StraŜy Miejskiej w miejscach szczególnie zagroŜonych. Natomiast one wszędzie powinny być 

piesze, w róŜnych okresach czasu. Policjantów teraz jest duŜo i to jest bardzo dobre. To jest 

pewnym sukcesem jeŜeli chodzi o bezpieczeństwo.  

7/ JeŜeli chodzi o ulicę Lipową, to oczywiście wniosek jest bezdyskusyjny.  

8/ Oświetlenie. Nie wiem co się powtarza, czy to, Ŝe lampy nie świecą na ul. Górnej, czy 

powtarza się to, Ŝe świecą w dzień. Powiem od razu, Ŝe w kaŜdej sytuacji kiedy latarnie 

świecą w dzień, proszę się nie niepokoić, bo to jest kontrola czy świecą Ŝarówki i ich 

wymiana. Ja kiedyś teŜ reagowałem na to w ten sposób. Mógłby oczywiście być teŜ 

przypadek przestawienia automatu, ale to się rzadko zdarza. Jeśli chodzi o ul. Górną, to ja to 

przyjmuję do wiadomości i będzie to skontrolowane.  

9/ To co dzieje się z oświetleniem na ul. Sikorskiego to są awarie. Taka trudna do pokonania 

awaria była teŜ na ul. ks. P. Skargi. Oczywiście będziemy zgłaszać, monitować. 

 

Ad. pkt 13 

             Oświadczenia 

Radni nie złoŜyli Ŝadnych oświadczeń. 

 

Ad. pkt 14 

              Komunikaty 

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał informację o utworzeniu Klubu Radnych Ruchu 

Samorządowego dla ChełmŜy, która stanowi załącznik do protokołu. 
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Radny Marek Wierzbowski 

Chciałbym tu uzupełnić jeŜeli chodzi o patrole policyjne. Mieszkam na tym osiedlu i często w 

godzinach wieczornych jestem na ulicach osiedla. Kiedyś szczególnie w SP 5 skupiała się 

młodzieŜ dewastując teren szkoły. Teraz regularnie w godzinach wieczornych od godz. 1800 

do 2200 trzy razy patrol policyjny podjeŜdŜa, zatrzymuje się pomiędzy SP 5 a Zespołem Szkół 

Specjalnych. Kilka razy miałem okazję widzieć, Ŝe patrol nawet wjeŜdŜał na boisko. MoŜe 

tak się dzieje w wyniku tej reorganizacji, która została przeprowadzona, zwiększyła się ilość 

samochodów patrolowych i to poprawiło sytuację.    

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym Państwa zaprosić do udziału w obchodach rocznicowych wywózki chełmŜan na 

Syberię w 1945 r., które się odbędą 18 lutego 2011 r. Rozpoczną się mszą św. o godz. 1000. 

Następnie nastąpi złoŜenie wiązanek kwiatów. Zachęcam poniewaŜ spotkanie z tymi ludźmi 

jest naprawdę fantastycznym przeŜyciem, to są niesamowici ludzie. Natomiast oni sami 

mówią, Ŝe niestety spotyka ich się co roku coraz mniej. Wszystko jest przygotowane, 

patronuje temu biblioteka. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. 

 

 

Ad. pkt 15 

Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia V sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

_____________________________________________ 
 

Protokołowała:      Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska 

Małgorzata Karpińska                                         Janusz Kalinowski       

              
       Sekretarz obrad : 

             
Małgorzata Polikowska 

 


