
P R O T O K Ó Ł  NR  IX/11 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

IX sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 1 września 2011 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, przedstawiciel „Mart-Media”. 
 
Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2.  Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 

wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę miasta ChełmŜa. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki 

płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Toruniu. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 

rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ChełmŜa, dla terenu 

połoŜonego pomiędzy ul. Polną i Gen. Józefa Hallera. 

7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie 

Miejskiej ChełmŜy opinii o kandydatach na ławnika do Sądu Okręgowego  w Toruniu na 

kadencję 2012-2015. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. 

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 było 14.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

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

Polikowska. 

c) Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 za. 

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

 

Ad. pkt 2   

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Punkt  22 „Podpisanie umowy z firmą Faber Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

reprezentowaną przez p. Roberta Łapacza na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu 

pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze ChełmŜyńskim 

będących w granicach administracyjnych miasta, słuŜącej  wypoczynkowi, turystyce i 

rekreacji: etap III – doposaŜenie skate parku” zgodnie 

z obowiązującymi wytycznymi opracowanymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P”. 

Punkt  23 „Zlecenie p. Januszowi Chudzik prowadzącemu Zakład Kamieniarski naprawę 

pomnika  zlokalizowanego  na  Cmentarzu śołnierzy Radzieckich w ChełmŜy przy ul. 

Mickiewicza.  Za wykonanie przedmiotowego zlecenia ustalono wynagrodzenie w wysokości 

1.845,00 zł brutto z VAT”. 
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Punkt 25 „W dniu 1 lipca br. Burmistrz Miasta uczestniczył we wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rady Gminy ChełmŜa w Urzędzie Gminy ChełmŜa. Tematami spotkania było 

między innymi : 

- omówienie tematu dotyczącego przebiegu obwodnicy dla Miasta ChełmŜy, 

- sprawa wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od   

nieruchomości kolektora ściekowego przesyłowego do Ostaszewa”. 

Proszę Pana Burmistrza o przybliŜenie w/w punktów. 

Radny Mariusz KałuŜny 

Punkt  2 „Ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom       

z terenu miasta ChełmŜy na zakup podręczników w roku szkolnym 2011/2012          w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”. 

Czy rozstrzygnięto juŜ ten konkurs ? Ile dzieci otrzymało wyprawkę szkolną i na jaką kwotę ? 

czy te kwoty były równe wobec wszystkich lub czy były moŜe uzaleŜnione od ilości 

dochodów ?  

Punkt 6 „ Zatwierdzenie kontroli wewnętrznej w ramach kontroli zarządczej w Urzędzie 

Miasta ChełmŜy oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta ChełmŜa na II półrocze 

2011 r.”. 

Proszę podzielić się wnioskami dotyczącymi kontroli zarządczej. Czy Pan Burmistrz mógłby 

powiedzieć kilka zdań na temat funkcjonowania urzędu. Czy są jakieś problemy kadrowe, 

lokalowe czy moŜe finansowe ? 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Punkt 24 „W dniu 20 czerwca br. Burmistrz Miasta uczestniczył w inauguracji działania 

Medialnego Centrum Informacji w Zespole Szkół w ChełmŜy”. 

Proszę o przybliŜenie punktu. 

Radny Jakub Ingram 

Punkt 8 „Podjęcie decyzji w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego”. 

Proszę o krótkie rozszerzenie tego punktu. 

Punkt 23 „Zlecenie p. Januszowi Chudzik prowadzącemu Zakład Kamieniarski naprawę 

pomnika  zlokalizowanego  na  Cmentarzu śołnierzy Radzieckich w ChełmŜy przy ul. 

Mickiewicza.  Za wykonanie przedmiotowego zlecenia ustalono wynagrodzenie w wysokości 

1.845,00 zł brutto z VAT”. 

Czy osoby, które dokonały dewastacji pomnika poniosą odpowiedzialność materialną za 

swoje czyny ? 
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Radna Irena Szubrych 

Punkt 9 „Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowych połoŜonych przy 

ul. Toruńskiej 6 w ChełmŜy”. 

Czy to dotyczy garaŜy ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tak. 

Radna Irena Szubrych 

Czyli one nie zostały sprzedane i jest to kolejny przetarg. 

Radna Krystyna Myszkowska  

Punkt 26 „W dniu 18 lipca br. Burmistrz Miasta podpisał w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu aneks do umowy poŜyczki udzielonej 

na przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta 

ChełmŜy. Zwiększono kwotę poŜyczki z 1.600.000,00 zł tj. do kwoty 4.100.00,00 zł. „. 

Jedna z uchwał jaką będziemy dzisiaj podejmowali będzie dotyczyła wielkości poŜyczki 

zaciągniętej w WFOŚ na kanalizację. I tutaj w tym punkcie mówi się o poŜyczce, która 

została zwiększona do ponad 4 mln zł. Natomiast podejmiemy dzisiaj uchwałę zmniejszającą 

poŜyczkę do kwoty 1.071.167,08 zł. Czy to chodzi o tą samą poŜyczkę, czy to są moŜe dwie 

róŜne sprawy ? Czy Pan Burmistrz mógłby to wyjaśnić ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 2 

Termin złoŜenia wniosku to 10.09.b.r. , bo Ŝeby zebrać dzieci, dla których pomoc tego typu 

jest konieczna  to musimy je najpierw mieć w szkołach. Chcemy to zrobić szybko. To jest 

wyprawka szkolna, w tym podręczniki. Natomiast tu nie ma Ŝadnego konkursu. Dzieci, które 

obejmuje kryterium dochodowe zawarte w ustawie o pomocy społecznej są w ramach 

działania Ministerstwa Edukacji objęte taką formą pomocy. Wszystkie dzieci, które spełniają 

to kryterium, taką pomoc jak co roku w formie wyprawki szkolnej otrzymają. 

Dot. pkt 6 

Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadza pojęcie kontroli zarządczej. Dotyczy to 

kontroli całego urzędu, w tym równieŜ jednostek budŜetowych, które działają w ramach 

gminy  Miasta ChełmŜa. Temat ten posłuŜył do opracowania harmonogramu, który określa 

zakres i jednostki, które w przyszłym roku taką kontrolą będą objęte. Dodatkowe pytanie, czy 

mamy problemy kadrowe, lokalowe i inne, to one na pewno wychodzą w trakcie takich 

kontroli ale ja o nich mógłbym mówić bardzo długo. Będę Państwu zdawać relacje z efektów 

kontroli na tyle na ile to jest konieczne oraz na tyle na ile będziecie się pytać. Tak się składa, 
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Ŝe my problemów kadrowych w urzędzie nie mamy. JeŜeli trafi się wakat, to ogłaszamy 

konkurs, bo taka jest procedura jeŜeli chodzi o pracowników na stanowiskach urzędniczych. I 

chętnych jest zawsze więcej, niŜ moŜna by się spodziewać. W tej chwili nie mogę mówić o 

Ŝadnych wakatach, a wręcz przeciwnie liczę się z pewnymi ruchami kadrowymi. Jak wiecie 

mamy Jednostkę Realizacji Projektu, która w części składa się z ludzi oddelegowanych z 

urzędu.  Jeden pracownik jest zatrudniony na czas funkcjonowania tej jednostki. Gdy JRP 

skończy funkcjonowanie to pojawią się posunięcia i ruchy kadrowe. Gdybym miał mówić o 

warunkach, to one lokalowo są trudne. Myślę, Ŝe Państwo radni zdają sobie z tego sprawę. 

Zawsze podkreślam to, Ŝe one nie są trudne dla pracowników, bo oni przychodzą do pracy i 

jesteśmy w stanie dostosować się do wszystkich warunków. Nasz urząd jest obiektem, który 

ma 100 lat. Pewne rozdzielenie urzędu, bo działa on w kilku obiektach, powoduje 

uciąŜliwości dla naszych mieszkańców. Zawsze tematem trudnym dla nas a w tych 

warunkach niemoŜliwym do pokonania jest obsługa osób niepełnosprawnych. My to robimy 

w róŜny sposób. DojeŜdŜamy do tych osób, spotykamy się nawet na podwórku gdzie łatwo 

wjechać. JeŜeli trzeba to wnosimy takie osoby, bo jesteśmy na tyle zorganizowani. To nie jest 

jednak to co byśmy chcieli. Warunki lokalowe to dwie sprawy. 100-letni budynek i tak jak 

zawsze pieniądze. Niekoniecznie kontrola zarządca musi to wszystko pokazać. Niewątpliwie 

przy tych kontrolach wyjdą inne rzeczy. W kontroli zarządczej w przewaŜającej części 

jesteśmy nakierowani na finanse nasze i naszych jednostek 

Dot. pkt 8 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zostaliśmy zobowiązani do 

powołania takiego zespołu. Skupia on osoby, które na co dzień pracują w róŜnych 

środowiskach i zawodowo się tym zajmują. W naszym przypadku jest to psycholog, 

pedagodzy szkolni, część nauczycieli. Będziemy korzystali ze wsparcia kuratorów. 

Powołujemy zespół, bo tak nakazuje ustawa ale będziemy w sposób bardziej skoordynowany 

robili to co się robiło. To nie tak, Ŝe ustawa odkryła przed nami problem i określiła w jaki 

sposób mamy go rozwiązać. Robiliśmy to cały czas. Robiły to róŜne instytucje, współpracując 

ze sobą. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu i jesteśmy wszyscy zgodni co do tego, Ŝe moŜe 

będziemy to robić w tej chwili w sposób bardziej skoordynowany. Natomiast nie jest to dla 

nas temat nowy.     

Dot. pkt 9 

Wyjaśniłem juŜ Pani radnej, Ŝe chodziło o Toruńską 7a. Są to garaŜe przygotowane do 

sprzedaŜy. 

Dot. 22 
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Firma Faber Consulting to wybór na zasadzie dobrej oferty. Współpracowaliśmy z tą firmą 

juŜ wcześniej. Myślę, Ŝe pytanie idzie bardziej w kierunku co my w ramach tego robimy. 

Skate park powstanie w tym etapie rewitalizacji nad jeziorem. Powstanie skate park w 

znaczeniu placu. Natomiast pozostanie kwestia wyposaŜenia. Mamy moŜliwość otrzymania 

środków na to wyposaŜenie w ramach alokacji środków, które dla nas są przeznaczone. My 

dopiero biorąc pieniądze na wyposaŜenie tego skate parku wyczerpiemy całą swoją kwotę. 

Musimy wykonać wszystkie procedury w ramach aplikacji o środki z UE, w tym równieŜ 

studium wykonalności. Zawsze wykonuje go profesjonalna firma. Była to dobra oferta. 

Wcześniej z tą firmą współpracowaliśmy i wiemy, Ŝe są oni relatywnie tani. Niewielkie 

zadanie jakim jest wyposaŜenie skate parku za kwotę blisko 100 tys. zł pod ten konkurs ta 

firma nam przygotowuje. 

Dot. pkt 23 

Jak na 1 września to trudny temat, bo wpisuje się w sposób historyczny w to co wiąŜe się z 

tym pomnikiem. Niestety stało się tak, Ŝe trzykrotnie w krótkim okresie czasu pomnik został 

zdewastowany. Przy czym największa dewastacja, czyli przewrócenie i uszkodzenie płyty to 

było jedno zdarzenie. Drugie zdarzenie to była poprawka pierwszego. A trzecie to było 

obklejenie płyty hasłami antyrosyjskimi takimi, które trudno tolerować i trudno się z nimi 

zgodzić. Nawiązałem do  pierwszego września, bo spoczywają tam ofiary II wojny światowej. 

Oprócz tego, Ŝe dokonaliśmy błyskawicznej naprawy pomnika, bo nie jest to zręczna sytuacja 

dla miasta i jego mieszkańców, to wdroŜono postępowanie.  Ono doprowadziło do 

wyjaśnienia tylko jednego z tych epizodów, a mianowicie tematu obklejenia przewróconych 

elementów. Tu co do tego kto to zrobił Policja nie ma wątpliwości. Natomiast czy w wyniku 

postanowienia sądu lub nawet wyroku okaŜe się, Ŝe ta osoba będzie współodpowiedzialna za 

straty materialne jakie zostały poniesione, to nie ukrywam, Ŝe nas by to bardzo interesowało. 

Chcielibyśmy, Ŝeby sprawca poniósł surową karę za to, czego robić nie wolno. ChociaŜby 

przez szacunek dla ludzi zmarłych, dla ludzi, którzy tak naprawdę oddali Ŝycie za to, Ŝeby 

wojna trwała jak najkrócej. Takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca.  

Dot. pkt 24 

Jest to nic innego jak pewna sieć komunikacyjna zbudowana w Zespole Szkół w oparciu o 

monitory i rodzaj wewnętrznej telewizji. Mieliśmy okazję zobaczyć jak to funkcjonuje. Jest to 

forma przekazu informacji w szkole, reklamy, to ciągła informacja o tym co się dzieje w 

szkole.  

Dot. pkt 25 
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Była to okazja do rozmowy na kilka tematów, które zachodzą między nami. Poruszaliśmy 

sprawę odpłatności za przedszkola, poniewaŜ gmina korzystała z naszych przedszkoli, a my 

korzystamy z przedszkola niepublicznego. Była kwestia regulacji opłat za te przedszkola, co 

do niepublicznego to nie ma wątpliwości. JeŜeli chodzi o publiczne to na razie nie zawarto z 

nami umowy. Czyli na razie dzieci z gminy nie uczęszczają do naszych przedszkoli. 

Natomiast takim tematem wiodącym były dwie sprawy. Pierwsza to przebieg obwodnicy. W 

tej chwili są juŜ 4 warianty jej przebiegu. Dwa zbliŜone do siebie i te, które Państwo równieŜ 

opiniowaliście o długości około 8,5 km, rozpoczynające się na skrzyŜowaniu drogi 551 z A1, 

czyli na skrzyŜowaniu w Kończewicach, przechodzące przez Trakt. Przy czym jedna wchodzi 

przed skrzyŜowaniem na Pluskowęsy, a druga za skrzyŜowaniem, dalej w drogę 551. Ten 

temat trwa długo. Swój początek ma duŜo, duŜo wcześniej, kiedy zaczęto mówić w ogóle o 

obwodnicy. Rozmowy kluczowe rozpoczęły się w momencie kiedy gmina uchwalała studium 

uwarunkowań i kierunków zabudowy. Ten temat został jak gdyby nieco odroczony. W tej 

chwili działa zespół na zlecenie Marszałka Województwa, który opracowuje studium 

ekonomiczno-środowiskowe. Właściwie ten zespół zaproponował 3 warianty, to są te dwa, o 

których powiedziałem i trzeci, który jest wariantem nic nie zmieniającym, bo właściwie idzie 

przez miasto. Oni traktowali go jako „jakieś” rozwiązanie. Stawialiśmy na jedno z tych 

dwóch rozwiązań,  więc droga 551, skrzyŜowanie Kończewice i skrzyŜowanie w 

Pluskowęsach. Gmina bardziej prezentuje wariant, w którym obwodnica zaczyna się głęboko 

na jedynce, przy duŜym budynku, w którym znajduje się hurtownia i wtedy ona przebiega 

jeszcze bardziej na północ ChełmŜy. Powiedziałbym po terenie dróg , które znajdują się w 

okolicach Kończewice – Ogrodniki. To wcale nie najgorszy wariant z wyjątkiem jednej 

rzeczy, Ŝe trzeba zjechać z jedynki Ŝeby  wjechać z powrotem na tę trasę. Ona oczywiście 

byłaby odpowiednio oznakowana. Natomiast Gmina wyrysowała swoją koncepcję przebiegu 

obwodnicy i idzie ona po Chełmińskim Przedmieściu. Nawiązuje ona do czegoś co jest w 

naszym studium. Tylko, Ŝe nasze studium ma 12 lat i straciło na waŜności. Droga, która była 

wtedy w studium umieszczona straciła juŜ na waŜności. Była drogą średnicową, która 

ułatwiała komunikację przez ChełmŜę ale na pewno nie była obwodnicą. Ona gdzieś tam 

idzie Chełmińskim Przedmieściem, duŜo poniŜej  drogi na Dziemiony. To jest wariant przez 

nas nie do zaakceptowania. Nie doszliśmy do konsensusu w tej sprawie. Myślę, Ŝe nasze 

opinie będą bardzo waŜne. Będę prezentował, opinię którą Państwo znacie, a która ma 

początek w naszych dyskusjach na ten temat. Tym rozstrzygającym będzie na pewno 

wojewoda a następnie marszałek, kiedy przyjdzie przygotowywać dokumentację techniczną 

w tym zakresie.  



 8 

Drugi temat był równieŜ trudny. Wyniknął niespodziewanie. W momencie kiedy 

podejmowaliśmy inicjatywę wybudowania kolektora do Ostaszewa, Ŝeby tłoczyć ścieki do 

oczyszczalni ścieków  Toruniu, w partnerstwie z nami zadanie to realizowała gmina ChełmŜa. 

Ich udział w tym zakresie był niewielki, bo był uzaleŜniony od ilości ścieków. I tych ścieków 

przynajmniej na ten moment cały czas jest niewiele. ZaleŜało nam, Ŝeby tych ścieków było 

jak najwięcej, bo to rzutuje na taryfę ustalaną przez Wodociągi Toruńskie. Wtedy 

rozmawialiśmy o tym, Ŝe dosyć istotną sprawą będzie odciąŜenie kosztów przesyłu podatkiem 

od budowy od nieruchomości za tę rurę a więc opłatę, która normalnie przez Wodociągi 

Toruńskie jest wnoszona do gminy ChełmŜa, za media umieszczone w ziemi. Jest to niczym 

innym jak kosztem dla kształtowania taryfy na ścieki. Gmina ChełmŜa pierwotnie stała na 

stanowisku, Ŝe z tej opłaty moŜna zwolnić uchwałą rady. W gminie nie ma takiej sytuacji, 

Ŝeby inne podmioty miały tego typu rury i z tego powodu musieliby tracić dochody. 

Dotyczyłoby to tylko tego jednego kolektora. Podpisaliśmy umowę. Rzeczywiście gmina 

okazała sporo Ŝyczliwości, bo w pierwszym wariancie ten podatek został umorzony. 

Następnie nie podjęto decyzji o zwolnieniu podatkowym. Do dziś nie mamy jednoznacznej 

odpowiedzi w tej sprawie. Toczyły się rozmowy. Przedstawiłem nasze stanowisko w tej 

kwestii. Ktoś moŜe zapytać dlaczego gmina ma rezygnować z dochodów. Myślę, Ŝe nie 

rezygnuje z dochodów. Gmina zrobiła bardzo dobry interes, jakim jest przyłączenie do tak 

ogromnego zadania, jakie my wzięliśmy  na siebie, czyli tłoczenie ścieków do Torunia. 

PoniewaŜ w innym przypadku musiałaby budować oczyszczalnię. Ścieki w tych małych 

oczyszczalniach są wielokrotnie droŜsze. A po drugie ten układ powoduje to, Ŝe my idziemy 

dalej na współpracę z gminą. I myślę, Ŝe za moment będziemy ustalać dostawę ścieków od 

ulicy 3-go Maja, od Zalesia, a więc przez nasze kolektory. TeŜ jesteśmy zainteresowani, aby 

one były w Toruniu. Ta cena powinna maleć. Myślę, Ŝe kiedyś podobna historia pojawi się na 

Chełmińskim Przedmieściu, na Bydgoskiej, na Wyszyńskiego, na StruŜalu. Nie ma 

odpowiedzi. Ja tylko mogę powiedzieć, Ŝe było duŜe zrozumienie radnych gminnych dla tego 

tematu.  

JeŜeli dzieci z gminy uczęszczają do przedszkola publicznego innej gminy, to gminy powinny 

podpisać między sobą porozumienie na mocy, którego gmina, która nie ma przedszkola i 

tylko wysyła swoje dzieci, to płaci średni koszt utrzymania tego dziecka. Takie sytuacje 

mieliśmy sami. To sprawa wyboru rodzica. Nasze dziecko chodziło do przedszkola w 

Biskupicach. Mamy podpisane porozumienie z Łysomicami. Nie mieliśmy takiego 

porozumienia z gminą ChełmŜa i na ten moment takich dzieci w naszych przedszkolach nie 

ma. Jest inna sytuacja z przedszkolem niepublicznym. Tam nie ma porozumień. JeŜeli 
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dziecko idzie do przedszkola niepublicznego, bo tak zdecydował rodzic, to gmina jest 

zobowiązana zapłacić do tego przedszkola taką samą stawkę, o której mówiłem. Gdybyśmy 

mieli wolne miejsca w przedszkolach ale rodzice wybraliby niepubliczne przedszkole, które 

działa na terenie ChełmŜy i tu nie ma znaczenia, czy jest to przedszkole miejskie czy gminne, 

to i tak musielibyśmy płacić. Nie moglibyśmy proponować miejsca u siebie.               

Radna Krystyna Myszkowska  

Mam pytanie dotyczące opłaty, którą gmina mogłaby obciąŜać za media znajdujące się w 

ziemi. Do tej pory, dopóki oni nie podjęli Ŝadnego stanowiska, to ani razu nas nie obciąŜyli ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Gmina nie obciąŜa nas. Wynika to z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  Za to płaci 

właściciel kolektora, czyli w tym przypadku Wodociągi Toruńskie. Nie płacić moŜna tylko 

wtedy kiedy jest zwolnienie przedmiotowe, które podejmuje rada uchwałą. MoŜna zwlekać z 

opłatą i wystąpić o umorzenie ale takiej sytuacji w tej chwili nie ma. Zresztą nie wiadomo jak 

to umorzenie się zakończy, bo ono moŜe wystąpić tylko w określonych warunkach 

finansowych. 

Radna Krystyna Myszkowska  

JeŜeli gmina zwleka z odpowiedzią, to działa na swoją korzyść ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Ja tak tego nie rozpatruję. Myślę, Ŝe nie zwleka tylko, Ŝe decyzja nie jest łatwa. Nie 

odpowiada. Nie ukrywam, Ŝe spodziewałem się odpowiedzi szybciej. 

Były rozmowy pomiędzy mną a Panem Wójtem. Zwróciliśmy się na piśmie do Rady Gminy 

ChełmŜa, chyba odpowiedzią na to pismo było to spotkanie ale nadal nie ma odpowiedzi na 

piśmie. 

Dot. pkt 26 

Czym innym jest poŜyczka płatnicza i czym innym poŜyczka  z WFOŚ. PoŜyczka płatnicza 

wchodzi w momencie gdy jest zwłoka finansowania z UE. Podpisaliśmy bardzo korzystną 

umowę  dla nas. Jak Państwo pamiętacie zmniejszaliśmy kredyt z Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Zmniejszaliśmy go dlatego, Ŝe warunki w WFOŚ są korzystniejsze, bo ta 

poŜyczka jest tańsza a dodatkowo istnieje moŜliwość umorzenia jej do 30%. Ktoś powie, 

dlaczego od razu nie wzięliśmy poŜyczki z wojewódzkim funduszu ? Dlatego, bo ta 

moŜliwość zaistniała dopiero wtedy, kiedy uznano nam część zadań, które są w POiŚ jako 

zadania , które mogą być finansowane z UE. Tym samym uwolniono nam roboty budowlane, 

na które moŜemy wziąć tę poŜyczkę na korzystniejszych warunkach.   
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Radna Irena Szubrych 

Chciałabym dopytać do punktu 2. Jakie jest  kryterium dochodowe  do tego, aby otrzymać 

wyprawkę. Czy to dotyczy uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjum i szkół 

średnich ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Kryterium dochodowe wynika z ustawy o pomocy społecznej i wynosi 351 zł na jedną osobę 

w rodzinie  i dotyczy tylko uczniów klas I-III. 

 

Ad. pkt 3  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 

wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez gminę miasta ChełmŜa 

 
 
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 jawne. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych – za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr IX/  55/11 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania 

udziałów i akcji przez gminę miasta ChełmŜa 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
Ad. pkt 4 

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 ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

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

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych – za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr IX/  56/11 

zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki płatniczej w  

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 budŜetu miasta na 

2011 rok 

 

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

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych – za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr IX/  57/11 

zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 6  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ChełmŜa, dla terenu 

połoŜonego pomiędzy ul. Polną i Gen. Józefa Hallera 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 
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Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych – za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr IX/  58/11 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta ChełmŜa, dla terenu połoŜonego pomiędzy ul. 

Polną i Gen. Józefa Hallera 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7   

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia 

Radzie Miejskiej ChełmŜy opinii o kandydatach na ławnika do Sądu Okr ęgowego  w 

Toruniu na kadencję 2012-2015 

 

Pan Jerzy Czerwiński  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie, wraz ze zgłoszonymi przez 

komisje stałe kandydatami do składu zespołu.  

Przebieg głosowania: na obecnych na sesji 14 radnych – wszyscy radni  głosowali „za” 

przyjęciem projektu uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR IX/  59/11 

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej ChełmŜy opinii o 

kandydatach na ławnika do Sądu Okr ęgowego  w Toruniu na kadencję 2012-2015 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8    

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 

dla wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku 
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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 jawne. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych – za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr IX/  60/11 

w sprawie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

Interpelacje 

 

Radny Jakub Ingram 

ChełmŜyńska młodzieŜ dopytuje się, kiedy moŜe spodziewać się otwarcia skate parku z 

wyposaŜeniem. Czy mamy przybliŜoną datę kiedy  ta inwestycja zostanie oddana do uŜytku? 

 
Ad. pkt 10 

Odpowiedzi na interpelacje 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tak naprawdę, to nie jestem w stanie dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Do 30  listopada 

nastąpi zakończenie rewitalizacji. Musi pojawić się plac czyli odpowiednio przygotowana 

powierzchnia pod skate park. Powierzchnia jest prawdopodobnie z poliuretanu. Natomiast 

jeŜeli chodzi o urządzenia to myślę, Ŝe to będzie wiosna w 2012  roku. Jednak jest to odrębne 

działanie, odrębny temat. To prosta sprawa, bo to tylko zakup i montaŜ sprzętu ale trudno mi 

dziś powiedzieć na ile zostaną wydłuŜone procedury aplikowania o te środki. Mam nadzieję, 

Ŝe to nie jest duŜy konkurs i moŜe się to odbyć szybko. Bez zbędnej zwłoki będziemy chcieli 

to uruchomić.    
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Ad. pkt 11 

Wnioski i zapytania 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Na jednej z komisji zgłaszałem temat związany z pęknięciami na ulicy Kościuszki. Teraz 

wiem, Ŝe nawierzchnię naprawiono. Czy Pan Burmistrz wie jakie są powody  pęknięć i na ile 

to jest groźne ? Czy ta sytuacja moŜe się ponawiać ? 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Korzystając z okazji chciałem powtórzyć swoje pytanie, czy udało się przeprowadzić akcję 

informacyjną odnośnie placu zabaw  w szkołach w dniu dzisiejszym. Jednocześnie z tego 

miejsca chciałbym zaapelować jeszcze raz do wszystkich mieszkańców. PomóŜmy samym 

sobie i zbudujmy plac zabaw na ulicy Frelichowskiego, głosując codziennie na stronie Nivea.    

Radny Krzysztof Zduński 

Mam trzy zapytania. Pierwsze dotyczy ostatniej sesji absolutoryjnej. Mieszkańcy zapytują 

dlaczego ta sesja nie była pokazywana w telewizji kablowej. Czy Pan Burmistrz wie jakie 

były powody ? Była to bardzo waŜna sesja. 

Drugie pytanie dotyczy inwestycji kanalizacyjnej i tej na Bulwarze. Czy te inwestycje  

zakończą się w przewidzianym terminie ? Dobiegają one końca i stąd pytania odnośnie 

ewentualnego  poślizgu.  

Czy Pan Burmistrz jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć, jaki będzie zakres odnowy ulicy  

Chełmińskie Przedmieście i Chełmińskiej ?   W związku z budową kanalizacji, czy na 

wykonywanych wykopach  nawierzchnia będzie odnowiona w całości ? Czy asfalt będzie 

połoŜony na całym odcinku, czy tylko w miejscu wykonywanych prac, w miejscu gdzie były 

układane rury kanalizacyjne ? Jeśli Pan Burmistrz nie moŜe odpowiedzieć dzisiaj, to proszę o 

taką informację przy najbliŜszej okazji.  

Radny Jakub Ingram 

Mieszkańcy osiedla Frelichowskiego mają prośbę o zamontowanie stojaków z torebkami 

higienicznymi dla zwierząt. Widzą ten problem i potrzebę zamontowania takich właśnie 

stojaków.   

 
Ad. pkt 12 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Co jest przyczyną pęknięcia nawierzchni ? Nie odpowiem na to pytanie. Przyczyn moŜe być 

wiele i takie „wróŜenie” byłoby w tej chwili niezasadne. Jak to będzie wyglądało po zimie to 
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dopiero będziemy widzieć. To będzie moment testu i dopiero wtedy będziemy mogli 

przybliŜyć temat.  

Akcja Nivea. Chciałem na ten temat powiedzieć parę słów na zakończenie sesji. W bardzo 

wielu  środowiskach propaguję temat i nie tylko ja, bo robią to Państwo radni, robi to bardzo 

wielu naszych mieszkańców. Ja nie przewidywałem akcji w szkołach. Głosować właściwie 

moŜe tylko osoba pełnoletnia, tak jest w regulaminie. Liczymy na kadrę nauczycielską, na 

wsparcie tych, którzy spełniają warunki regulaminowe. Wszędzie tam gdzie mamy moŜliwość 

przekazania informacji,  zachęcania do oddania głosu na nasz plac, Ŝeby to było nasze 

wspólne dzieło, tak jak kiedyś się udało z danonkami, to robimy to. Chciałem równieŜ 

zaapelować do mieszkańców. Mam juŜ pewne dane. W zasadzie zostało 50 placów zabaw, bo 

dwie 25-ki właściwie są juŜ rozlosowane. Jesteśmy na 116 pozycji i brakuje nam 66. Przy 

załoŜeniu pewnego rachunku prawdopodobieństwa wyliczyliśmy, Ŝe jak będziemy oddawali 

1000 głosów dziennie, to w zasadzie będziemy mieli plac zabaw. Dlatego bardzo gorąco 

apeluję do mieszkańców. Jest to bardzo miła zabawa a na końcu satysfakcja. To kliknięcie 

jest bardzo waŜne, bo bez niego nie ma szans ale równieŜ waŜne jest mówienie o tym, bo tych 

klikających moŜe być więcej. 

Nie mam telewizji kablowej i dlatego nie oglądam sesji. Nie mam informacji co było 

przyczyną nie transmitowania sesji absolutoryjnej. Oczywiście wyjaśnię to. JeŜeli ta sesja 

faktycznie nie była transmitowana, to postaram się chociaŜby kilka informacji z tej sesji w 

programie lokalnym przekazać naszym mieszkańcom.  Co się stało nie potrafię powiedzieć. 

Wyjaśnimy to. Najprędzej przyczyną były sprawy techniczne.  

Sprawa terminów realizacji inwestycji. Zdecydowanie mniejsze zagroŜenie widzę w 

opóźnieniu inwestycji związanej z pracami na Bulwarze. Oczywiście nie mówię o 

poprawkach, protokole. Widzę zagroŜenie w realizacji inwestycji kanalizacyjnej. I na to 

złoŜyło się wiele obiektywnych czynników. Mimo, iŜ mamy wiele zastrzeŜeń do prowadzenia 

inwestycji, a przede wszystkim do zaplecza logistycznego, to jednak rok taki jak był jeŜeli 

chodzi o poziom wód gruntowych, o opady wiosną, o to, Ŝe właściwie zima nie pozwoliła nic 

robić, bo  ostatnie dwie zimy były takie prawdziwe, ostre, uzasadniałyby opóźnienie. Tylko, 

Ŝe nie jest to taka prosta sprawa. Konieczna jest zgoda organu wdraŜającego, a w 

konsekwencji zarządzającego, którym jest narodowy fundusz i fundusz wojewódzki jeŜeli 

chodzi o organ wdraŜający. Myślę, Ŝe to będzie sprawa, która się przedłuŜy. Natomiast mam 

nadzieję, Ŝe ten czas będzie relatywnie bardzo nieduŜy. Nie wiem jeszcze jednej rzeczy, a 

mianowicie, w którym momencie zaskoczy nas zima. ZauwaŜcie Państwo, Ŝe te roboty trochę 

się zazębiają.W przypadku POiŚiu te sygnały są zdecydowanie większe. Wspomniałem o 
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warunkach pogodowych ale na przykład dzisiaj nie moŜemy wejść na Chełmińskie 

Przedmieście z powodu kanału, o którym wspomniałem, który to przebiega na skrzyŜowaniu 

Chełmińskie Przedmieście – Chełmińska – 3-go Maja. Kiedyś był to  kanał „ulgi” dla jeziora, 

oprócz tego jest jeszcze  inny czynny kolektor. Ten jest nieczynny. Stanowi on podziemną 

budowlę 1,60m na 1,60 i nie naszą, bo Zarządu Dróg Wojewódzkich. Nie ukrywam, Ŝe 

przebijemy się tylko wtedy, gdy razem z Zarządem Dróg Wojewódzkich sfinansujemy  jego 

likwidację pod nadzorem archeologa, geologa, słuŜb melioracyjnych. A więc takie 

niespodzianki są w ziemi. Przy takich wykopach potwierdza się to co wiedzieliśmy od 

zawsze. Miniona Polska w wielu miejscach budowana była czynem społecznym ale ten czyn 

społeczny potem, jeŜeli chodzi o prowadzenie go zgodnie ze sztuką to jest coś przeraŜającego. 

Oczywiście ci ludzie mieli z tego powodu np. wodę, telefony i było to dla nich bardzo waŜne. 

Tam dosłownie działo się tak, Ŝe inwentaryzacja odbiegała od rzeczywistości. W ubiegłym 

tygodniu nastąpiło zerwanie zasilania „Włókniarza”, potem były próby szybkiego podłączenia 

kabla, nastąpiło przebicie napięciowe na zerze i spaliło się kilka urządzeń w klubie. Dotknięta 

została nasza kamera, chociaŜ jeszcze nie wiemy w jakim zakresie. Korzystano z map 

inwentaryzacyjnych, zrobiono dodatkowo wykopy kontrolne i zaczęto kopać przed i za 

przyłączem. No i było po przyłączu. Te niespodzianki, które są w ziemi kończą się niestety 

dodatkowymi kosztami.  

Nie mam pewności co do jednego odcinka ale sprecyzujemy to na piśmie. Na pewno 

Chełmińskie Przedmieście od ulicy Buczek do Traktu jest odtwarzany w pasie tak jak był 

wykop. Na pewno od ulicy 3-go Maja, ulica Chełmińska do skrzyŜowania z Mickiewicza – 

cały pas jezdni. Nie chciałbym wprowadzić w błąd jeŜeli chodzi o odcinek od Traktu do 3-go 

Maja. Nie wiem czy w linii wykopu czy od krawędzi do krawędzi. Tak te odtwarzania będą 

wyglądały, bo takie są wymogi. Co do odcinka Chełmińskie Przedmieście do Traktu warunki 

są jeszcze ustalane.  

 

Ad. pkt 13 

Oświadczenia 

Radni nie złoŜyli oświadczeń. 

 

Ad. pkt 14 

Komunikaty 
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Radna Małgorzata  Polikowska 

W imieniu Pani dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w ChełmŜy 

chciałabym wszystkich Państwa zaprosić na wystawę z okazji 72 rocznicy wybuchu II wojny 

światowej z cyklu „Pasje Mieszkańców ChełmŜy” pt.”Polski wrzesień 1939”. Autorem 

wystawy jest Pan Marek Wantowski i sekcja Combat. Wystawa mieści się w galerii pod 

Ratuszem a spotkanie odbędzie się dzisiaj o godzinie 17,00. Wszystkich Państwa zapraszam. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Przepraszam, ale nie odpowiedziałem na zapytanie dotyczące zamontowania pakietów 

związanych z utrzymaniem czystości po psach. Przyjmuje to się w mieście. Będziemy chcieli 

rozprowadzać pakiety na całe miasto, w tym równieŜ na osiedle. WiąŜe się to z kosztami i w 

tym roku tego na pewno nie zrobimy ale w przyszłości do tego tematu moŜna podejść 

powaŜnie. Osiedle mieszkaniowe, które przez drogi i chodniki jest coraz ładniejsze, tym 

bardziej naleŜałoby takim działaniem objąć.   

 

Ad. pkt 15  

           Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia IX sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 
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