
P R O T O K Ó Ł  NR  XV/12 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XV sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 19 kwietnia 2012 roku  

w godzinach od 12,00 do 14,40. 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 Stanisław Milarski      - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu 

Pan Wojciech Zacharski    - Komendant Komisariatu Policji w ChełmŜy 

Ponadto w sesji udział wzięli radca prawny Urzędu Miasta oraz 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. Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w rejonie działania Komisariatu 

Policji w ChełmŜy w roku 2011. 

3. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 

rok – druk sesyjny nr 109a. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta ChełmŜy na lata 2011-2025 – druk sesyjny nr 114a. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości – druk sesyjny nr 110.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i 

Turystyki w ChełmŜy – druk sesyjny nr 111. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy – druk sesyjny nr 112. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy – druk sesyjny nr 113. 

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta ChełmŜy w 2012 

roku – druk sesyjny nr 115. 

11. Interpelacje.  

12. Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Wnioski i zapytania. 

14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

15. Oświadczenia. 

16. Komunikaty. 

17. 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 15.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

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

Polikowska. 

c) 

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał. Oba są potrzebne i 

myślę, Ŝe mają charakter bardzo formalny. Pierwszy projekt dotyczy naszej pozytywnej opinii 

projektu uchwały, który juŜ opiniowaliśmy, a jest w sprawie aglomeracji  zwanej aglomeracją 

toruńską, a związaną z odprowadzaniem ścieków. Projekt opiniujemy, poniewaŜ do 

aglomeracji doszły Pluskowęsy. Tak naprawdę chodzi o te wszystkie miejscowości, które 

ciąŜą z dostawą ścieków przez nasz toruński kolektor. Ten projekt uchwały moglibyśmy 

omówić w punkcie 12. A w punkcie 11 proszę o wprowadzenie projektu uchwały 

dotyczącego ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru  Ŝłobków  i klubów dziecięcych. 

Zgodnie z ustawą o opiece dzieci do lat 3 tego typu jednostki mogą powstawać. Mamy nawet 

pewien udział partnerski w tego typu przedsięwzięciu. Chcąc ją zgłosić do rejestru, do 
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którego prowadzenia zobligowany jest burmistrz, musi być ustalona wysokość opłaty. Nie 

chcielibyśmy tu hamować  moŜliwości zarejestrowania tego typu placówki. Tym bardziej, Ŝe 

cała procedura się toczy. Mamy symboliczną propozycję, jeŜeli chodzi o wysokość opłaty. 

Chciałbym, Ŝeby ta uchwała na tej sesji nabrała mocy prawa miejscowego.  

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zgłoszone propozycje zmian w porządku 

obrad, które przyjęto jednogłośnie - 15 za. 

Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednogłośnie – 15 za. 

 

Przyjęty porządek posiedzenia : 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2. Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w rejonie działania Komisariatu 

Policji w ChełmŜy w roku 2011. 

3. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 

rok. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta ChełmŜy na lata 2011-2025. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości . 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i 

Turystyki w ChełmŜy. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy. 

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta ChełmŜy w 2012 

roku. 
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 

Ŝłobków  i klubów dziecięcych. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania  projektu aglomeracji Toruń. 

13. Interpelacje.  

14. Odpowiedzi na interpelacje. 

15. Wnioski i zapytania. 

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

17. Oświadczenia. 

18. Komunikaty. 

19. Zamknięcie sesji. 

 

d) Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został przyjęty jednogłośnie – 15 za. 

 

Ad. pkt 2 

Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w rejonie działania Komisariatu 

Policji w ChełmŜy w roku 2011 

 
Pan Wojciech Zacharski 

Omówił przedstawioną na piśmie informację na temat stanu porządku i bezpieczeństwa 

publicznego w rejonie działania Komisariatu Policji w ChełmŜy. Omówiona informacja 

stanowi załącznik do protokołu.   

Radna Krystyna Myszkowska 

Jak analizowałam materiały, które otrzymaliśmy wcześniej, to zauwaŜyłam, Ŝe komisariat w 

roku 2010  miał o wiele mniejszy rejon niŜ w roku 2011. Miał natomiast większą  ilość 

przeprowadzonych działań z radarem, bo 176  a w 2011 roku tych działań było tylko 122. Co 

wpłynęło na tak niskie działanie z radarem ?   

Pan Wojciech Zacharski 

Przede wszystkim ilość interwencji, które przeprowadziliśmy. Tego moŜe nie widać w 

sprawozdaniu ale tych interwencji było zdecydowanie więcej. Wielokrotnie zadaniujemy 

policjantów, Ŝeby w czasie zwykłej słuŜby patrolowej uŜywali równieŜ radaru, na przykład na 

godzinę lub dwie w wyznaczonych przez nas miejscowościach lub ulicach naszego miasta. 

Wiadomo, Ŝe jeŜeli policjanci przeprowadzają interwencję, doprowadzenie do izby 

wytrzeźwień lub doprowadzenie do aresztu śledczego, czy policyjnej izby zatrzymań, to w 
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tym czasie niestety nie mogą realizować działań, o których Pani wspomniała. Wyniki, które 

osiągnęli są naprawdę zadowalające.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Mam wraŜenie, Ŝe to sprawozdanie najlepiej oceniłby Komendant Miejski. Zabrakło mi 

porównania wszelkich przestępstw, wykroczeń w odniesieniu tylko do naszego miasta. 

Mielibyśmy pełen obraz. W pewnym momencie była taka kolumna wskazująca liczbę 

rozbojów na terenie naszego miasta ale gdyby te wszystkie  wykroczenia, o których Pan tu 

wspomniał były w odniesieniu do naszego miasta, to by był dla nas ciekawszy materiał.  

Pan Wojciech Zacharski 

Niestety systemy policyjne mają to do siebie, Ŝe nie są do końca doskonałe. Jako jednostka 

obsługujemy rejon administracyjny 5 róŜnych jednostek. W systemie informatycznym nie ma 

podziału na miasto ChełmŜa, gminę ChełmŜa, gm. Łubianka itd. Tam jest wpisany jeden 

jedyny wskaźnik statystyczny, pod którym wszystko jest umieszczone. Na tę chwilę nie 

moŜemy wskazać ile było jakichkolwiek zdarzeń typu przekroczenia prędkości, chuliganka, 

czy wandalizm w rejonie miasta lub gminy. System został w  ten sposób stworzony, Ŝe numer 

statystyczny jest przypisany jednostce. I nie ma moŜliwości wygenerowania danych z rejonu 

jednostki administracyjnej.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Czy w tym roku moŜemy oczekiwać większej ilości działań z radarem, zwłaszcza na 

wylotowych ulicach ? Dyskutowaliśmy juŜ nawet na ten temat. Na ulicy Wyszyńskiego i 

Toruńskiej są głównie zastrzeŜenia co do motocyklistów. Rozwijają oni prędkość pomimo, Ŝe 

znaki ograniczają prędkość i dlatego stanowią naprawdę duŜe zagroŜenie dla mieszkańców.    

Radny Franciszek Kuczka 

ZbliŜa się okres, kiedy więcej mieszkańców ChełmŜy znajdzie się poza swoim miejscem 

zamieszkania. Na pewno będziemy wtedy mieli do czynienia z większą ilością zdarzeń. Jak 

Pan planuje zwiększyć liczbę patroli tak, aby patrole piesze były widoczne na wszystkich 

praktycznie ulicach. JeŜeli wychodzimy na miasto to w ciągu całej dobry moŜna rzadko 

spotkać patrol pieszy. Dzisiejszy dzień jest wyjątkiem, bo miałem szczęście po raz pierwszy 

od kilku tygodni spotkać patrol pieszy patrolujący ulicę Sikorskiego, Rynek i Chełmińską. 

Jest taka potrzeba, aby te patrole pojawiły się na innych ulicach, na przykład na Szewskiej, 

Bulwarze i przede wszystkim na ulicach peryferyjnych, bo tam najczęściej najwięcej się 

dzieje. 

Jak Pan ocenia funkcjonowanie komisariatu w ChełmŜy na tle innych komisariatów 

województwa kujawsko-pomorskiego ?  
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Radny Krzysztof Zduński 

W informacji podano, Ŝe było ponad 4 tysiące patroli. JeŜeli taka statystyka była prowadzona, 

to czy mógłby Pan wskazać ile było patroli pieszych ? Przed chwilą kolega radny powiedział, 

Ŝe jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności w dniu dzisiejszym patrole piesze pojawiły się na 

ulicach ChełmŜy. 

Radny Jakub Ingram 

Z przedstawionych materiałów wynika, Ŝe poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

będzie jednym z priorytetowych zadań komisariatu w naszym mieście. Jakie działania próbuje  

podjąć komisariat, Ŝeby osiągnąć ten cel ?  

Radna Małgorzata Polikowska 

Wracając do sprawozdania, to mamy w nim zapis, Ŝe w ub.r. komisariat zastosował 22 razy 

tymczasowe zajęcie mienia na łączną kwotę ponad 33 tys. zł.  Czy w odniesieniu do miasta 

ChełmŜy moŜna ustalić ilość tych zajęć ?  

Pan Wojciech Zacharski 

Nie. 

Radna Małgorzata Polikowska 

W imieniu swoim  i mieszkańców chciałabym zgłosić następującą uwagę. ZauwaŜyliśmy 

patrole samochodowe na nowo wyremontowanym Bulwarze. Osobiście uwaŜam,  Ŝe ten trakt 

naleŜy traktować jako trakt pieszy i spacerowy.  Nie widzę uzasadnienia do patrolu 

samochodowego. Jaki stanowi problem, aby ten patrol był pieszy ? Tym bardziej, Ŝe budynek 

komisariatu znajduje się w obrębie strefy rewitalizacyjnej, bardzo blisko Bulwaru. Lepiej 

gdyby odbywały się w tym miejscu patrole piesze.   

Radny Grzegorz Sosnowski 

Swoje słowa kieruję do Komendanta Miejskiego. Zapraszamy częściej do ChełmŜy, bo widać, 

Ŝe Pana osoba ma wpływ na to, Ŝe piesze patrole pojawiły się w mieście. W jakiej skali 

przewiduje Pan nacisk na to, aby policjanci byli widoczni w środowisku właśnie w tej postaci 

jak patrol pieszy ? Mam jeszcze jedno pytanie do Komendanta Komisariatu Policji. Na 

diagramie był zapis, Ŝe udało się zatrzymać 189 nietrzeźwych kierowców. A zostało 

zatrzymanych tylko 55 praw jazdy.  Czy to jakaś nieścisłość ? Czy moŜe nie do końca 

rozumiem ten fragment ?  

Radna Irena Szubrych 

Ze sprawozdania doczytałam się, Ŝe tak zwanej interwencji w przemocy domowej było 1119, 

a samych postępować przygotowawczych wszczęto 18. To znaczy, Ŝe pozostali sprawcy są 
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bezkarni ? Czy to są moŜe powtarzające się sprawy ? Jak to rozumieć ? Czy moŜe kwestia 

przemocy domowej w ChełmŜy w ogóle nie istnieje ?   

Radny Janusz Mikołajczyk 

Chciałbym skierować swoje zapytanie do Komendanta Miejskiego Policji. Czy w planie 

finansowym i inwestycyjnym Komendy Miejskiej Policji są zabezpieczone środki na 

dokończenie remontu Komisariatu Policji w ChełmŜy ? Remont ten trwa dosyć długo. 

Mówimy tutaj o holu głównym i poddaszu. Remont wymagałby zakończenia. Pana 

poprzednik, Komendant Machelski  pozytywnie wpisał się w działalność komisariatu, 

chociaŜby w jego doposaŜeniu. Wypadałoby dokończyć remont, który byłby wizytówką 

komisariatu. Nie wygląda on obecnie najlepiej.    

Pan Wojciech Zacharski 

Większa ilość działań z radarem na ulicy Wyszyńskiego i Toruńskiej. 

Przyjąłem to do wiadomości. Mamy równieŜ sygnały od mieszkańców na ten temat. W 

miejsca gdzie to zagroŜenie jest największe, staramy się sukcesywnie wysyłać patrole właśnie 

z radarowymi miernikami prędkości. Niemniej jednak  jak wspomniałem, nie zawsze to 

dochodzi do skutku, poniewaŜ patrol moŜna by powiedzieć jest patrolem uniwersalnym. On 

nie tylko pełni słuŜbę z radarem ale ma dokonywać kontroli klatek schodowych wskazanych 

przez Państwo, gdzie wcześniej zgłaszaliście np. zakłócenia porządku. On to musi robić, bo 

od tego są patrole. Ponadto muszą zatrzymywać nietrzeźwych kierujących. Muszą 

wykonywać interwencje, czyli rzeczy pilne do działania. Osadzają nietrzeźwych w izbach 

wytrzeźwień, zatrzymanych w aresztach śledczych. W tej fali obowiązków wykonują równieŜ 

działania z radarem. Dziękuję za wskazówkę i postaramy się patrole kierować właśnie we 

wskazane przez Państwo miejsca.  

Patrole piesze na wszystkich ulicach miasta. 

Dysponujemy 30 etatami, z czego 25 jest obsadzonych. Nie jestem  stanie wystawić na kaŜdej 

miejskiej ulicy jednego patrolu dwuosobowego.  Wystarczy przeliczyć sobie statystycznie, 

matematycznie i będzie wiadomo ile policjantów jestem w stanie wystawić na raz do słuŜby. 

Takiej moŜliwości nie ma. Co mogę zrobić ? Mogę zadaniować policjantów, aby w pewnych 

godzinach, w pewnych miejscach chodzili. Po prostu będą zostawiali radiowóz i będą pełnili 

słuŜbę tam gdzie jest najbardziej niebezpiecznie. To mogę ze swojej strony zrobić. JeŜeli będę 

miał pełną obsadę etatową, to oczywiście wyślę patrol pieszy, pojawi się na ulicach co drugi 

dzień, a moŜe i nawet codziennie. 
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Ilość patroli pieszych. 

Jestem w stanie to wygenerować. Na chwilę obecną nie mam takiej moŜliwości. W terminie 

ustawowym na ręce Pana Przewodniczącego i Pana Burmistrza zostanie przesłana odpowiedź. 

Ocena działania nowej jednostki. 

Nie wypada mi się oceniać samemu. Od oceny naszej pracy jest społeczeństwo. JeŜeli chodzi 

o porównywanie się do innych jednostek, to niestety nie prowadzimy takiej statystyki. 

Porównujemy nasze wyniki do wyników osiągniętych w roku ubiegłym. Inna statystyka na 

chwilę obecną nie jest prowadzona.  

Jakie działania będziemy podejmowali w ramach poprawy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

Za kaŜdym razem praktycznie zgodnie z poleceniami przełoŜonych zarówno z Torunia, jak i z  

Bydgoszczy, zadaniujemy policjantów na ujawnianie tych wykroczeń i przestępstw 

drogowych najbardziej dokuczliwych społecznie. Przede wszystkim na eliminowanie z ruchu 

nietrzeźwych kierujących. To jest największe zagroŜenie. Zadaniujemy policjantów na  

kontrole drogowe. Zwracają uwagę na wyprzedzanie przed przejściami dla pieszych, na 

wyprzedzanie w miejscach objętych zakazem. Podczas patrolu oni oczywiście na to zwracają 

uwagę. Dodatkowo prowadzone są działania przez Komendę Wojewódzką, Komendę 

Miejską, w których my równieŜ bierzemy udział. Tak jak powiedziałem wcześniej działania 

te są ukierunkowane na eliminację z ruchu nietrzeźwych kierujących oraz ewentualnie 

równieŜ na walkę z zagroŜeniem polegającym na przekraczaniu dozwolonej prędkości. Są to 

regularne działania prowadzone  w odstępach cyklicznych co dwa tygodnie. Do tego 

prowadzimy równieŜ nasze działania. JeŜeli mamy sygnały społeczne, to równieŜ 

zadaniujemy policjantów na walkę z tymi zagroŜeniami. Postaramy się w jeszcze większym 

stopniu zwrócić im na to uwagę. 

Przejazd radiowozu na Bulwarze.    

Niejednokrotnie rozmawiałem z policjantami i polecałem, Ŝeby patrolowali rejon Bulwaru  w 

ramach patrolu pieszego. Niemniej jednak jeŜeli jest zgłoszenie jakiejkolwiek interwencji na 

Bulwarze to wówczas policjanci będą wjeŜdŜali samochodem. Przyjmuję uwagę Pani radnej i 

przekaŜę te spostrzeŜenia równieŜ u siebie w komisariacie. 

RóŜnica w zatrzymanych prawach jazdy i  w ilości zatrzymanych nietrzeźwych kierujących. 

Niektóre osoby mają juŜ zatrzymane prawa jazdy. Pomimo to dopuszczają się przestępstwa. 

Są równieŜ osoby, które nie mają w ogóle uprawnień  i równieŜ kierują pojazdami w stanie 

nietrzeźwym. MoŜe się zdarzyć, Ŝe ktoś zgubi prawo jazdy i nie ma go przy sobie. Dlatego 
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jest  ta róŜnica pomiędzy ilością zatrzymanych praw jazdy, a skierowanych spraw z art. 178 § 

1.  

Interwencje dotyczące przemocy w rodzinie. 

Nastąpiło tutaj małe nieporozumienie. Odnotowano faktycznie tyle interwencji ile opisano ale 

na podstawie tych interwencji  i zgłoszeń osób, które zgłaszały wcześniej interwencje 

wszczęliśmy te 18 spraw. Poza tym wszczynaliśmy sprawy w sytuacjach gdzie nie było 

interwencji. Po prostu ktoś bał się zgłaszać  do pewnego czasu aŜ w końcu przyszedł i złoŜył 

zawiadomienie. Łącznie postępowań dotyczących przemocy domowej było więcej. A po 

prostu na postawie notatek wykonywanych przez policjantów wszczęliśmy 18 postępowań 

przygotowawczych.  

Pan Stanisław Milarski         

Statystyki są waŜne i to co przedstawił Komendant Komisariatu Policji  jest waŜne.  Dla mnie  

rzeczywistą oceną stanu bezpieczeństwa jest ocena społeczna.  Macie rację, Ŝe tą ocenę i 

poczucie bezpieczeństwa buduje się między innymi przez ilość widocznych patroli na ulicach. 

Wiadomo jak mieszkaniec widzi policjanta to czuje się bezpieczniej. W tym zakresie 

komendant przedstawił swoja koncepcję i to co moŜe a czego nie moŜe. Natomiast zarówno 

Komendant Miejski Policji Toruniu, jak i ja odpowiedzialny za prewencję, główny nacisk 

kładziemy na widoczność patroli, w tym pieszych. Nasze przepisy wskazują, Ŝe policjant 

powinien pełnić słuŜbę generalnie na pieszo z wykorzystaniem środka transportu. Jadąc w 

wyznaczony rejon policjant powinien pełnić słuŜbę w patrolu pieszym, a jeŜeli jest potrzeba 

wykorzystania radiowozu, to tym radiowozem powinien się przemieścić. Oczywiście, jak 

komendant tu wskazał nie zawsze da to się zrobić. Są róŜnego rodzaju wezwania, interwencje 

gdzie policjant musi szybko zareagować. Na pewno będziemy się starać, aby tych patroli było 

jak najwięcej. Zresztą takie działania juŜ były  podejmowane za naszej bytności od stycznia. 

Kierowane są dodatkowo słuŜby oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Bydgoszczy. Myślę, Ŝe mogliście Państwo zauwaŜyć, iŜ tych patroli jest trochę więcej. 

Generalnie są one popołudniami albo w  nocy, bo wtedy zagroŜenie jest największe. Te 

patrole będziemy kierować nadal i w miarę moŜliwości jak najwięcej. JeŜeli chodzi o ruch 

drogowy i ilość kontroli, które przedstawił komendant to sytuacja wygląda następująco. 

Komisariat w ChełmŜy nie posiada komórki ruchu drogowego. Te czynności realizują w 

ramach  zadań policjanci prewencji. Oni generalnie nie są od kontroli ruchu drogowego. Oni 

mają reagować tylko wtedy i wyłącznie kiedy wykroczenia w ruchu drogowym ujawniają. Ci 

policjanci są od patrolowania ulic i utrzymywania stanu bezpieczeństwa. To co przedstawił 

komendant to jest tylko część. Tutaj działa Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej. 
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Ci policjanci jeŜdŜą. Zdarza się często, Ŝe wy ich nie widzicie ale oni jeŜdŜą. Mamy dwa 

nieoznakowane pojazdy z videorejestratorami, które poruszają się na drogach. Pomaga nam 

równieŜ Komenda Wojewódzka, która równieŜ porusza się samochodem nieoznakowanym z 

videorejestratorem. JeŜeli juŜ mówię o ruchu drogowym, to Szanowni Państwo, nie tylko 

policja gwarantuje to bezpieczeństwo, czy w ruchu drogowym, czy na ulicach. To równieŜ 

waŜna jest  Państwa inicjatywa i Państwa pomoc. W 2011 roku na terenie działania 

komisariatu w ChełmŜy zginęło 10 osób w wypadkach drogowych. Prowadzimy takie krótkie 

przeliczenie wskaźnik na 10 tys. mieszkańców. Na terenie działania komisariatu wynosi on 

około 2, natomiast w całym powiecie i mieście Toruniu jest poniŜej 1. Czyli jedna osoba ginie 

na 10 tys. mieszkańców. Na terenie  działania komisariatu w ChełmŜy są to dwie osoby.  

Przykład wczorajszy. I tu jest mój apel do Państwa i moja prośba. Spróbujmy razem coś 

zrobić, aby na tym skrzyŜowaniu wprowadzić sygnalizację świetlną. Rozmawiałem dzisiaj juŜ 

z Wójtem Gminy ChełmŜa i on równieŜ chce nam w tym pomóc. Sami Państwo poruszacie 

się tą drogą i wiecie jak tam jest cięŜko przejechać. A wczorajsze zdarzenie jest dobitnym 

przykładem tego jak jest tam niebezpiecznie.  

JeŜeli chodzi o funkcjonowanie komisariatu,  to za ubiegły rok mogę się jedynie odnosić do 

tego co rzeczywiście jest w statystykach. Osobiście pracuję tutaj 3 miesiące, więc ta ocena nie 

jest jeszcze obiektywna. Taką dogłębną ocenę będę mógł zrobić na półrocze. Obiecuję, Ŝe 

jeŜeli mnie tylko zaprosicie po półroczu, to z chęcią do Państwa przyjadę i przedstawię taką 

ocenę. Obserwując te działania widoczna jest poprawa funkcjonowania komisariatu. Mam 

nadzieję, Ŝe to wszystko idzie w dobrym kierunku. I jak przyjadę następnym razem to będę 

mógł pokazać  ile było patroli pieszych, a Państwo mi odpowiedzą, Ŝe faktycznie tych 

policjantów na ulicach widać. I to będzie właśnie ta ocena, której od Państwa oraz od 

społeczeństwa oczekuję.                    

JeŜeli chodzi o pytanie dotyczące planu finansowego i remontu komisariatu, to Komenda 

Miejska Policji w Toruniu nie dysponuje funduszami na remonty itd. Wszelkie inwestycje są 

prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji. Komendant Miejski Policji prowadzi 

rozmowy z zastępcą Komendanta Wojewódzkiego w zakresie, Ŝeby ten remont skończyć. 

Tutaj jest moja prośba. Szanowni Państwo, wiadomo jaka jest sytuacja. KaŜdy grosz liczymy. 

JeŜeli moŜecie nam pomóc w tym zakresie, to będziemy bardzo wdzięczni. Wiem, Ŝe 

pomagacie. Wiem, Ŝe kaŜdy dzisiaj ogląda tą złotówkę. Nie zawsze wszystko da się zrobić od 

razu. Są pewne plany przedsięwzięć finansowych, które realizuje Komenda Wojewódzka, a 

niektóre rzeczy są realizowane niejako u boku. Jak są jakieś dodatkowe pieniądze, to są one 
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wrzucane wtedy na  te inwestycje poboczne i to się dzieje. Mam nadzieję, Ŝe w tym roku 

skończymy remont i warunki pracy oraz wygląd komisariatu na pewno ulegną poprawie.  

O skali nacisku na patrole piesze juŜ mówiłem. Będziemy starali się, aby było ich jak 

najwięcej. W miarę moŜliwości będziemy podsyłać patrole dodatkowe. 

JeŜeli rozmawiamy o patrolach, to jest teŜ okres letni, gdzie zaczyna się wypoczynek nad 

jeziorami, gdzie robią się zgrupowania ludzi. Tam teŜ potrzebna jest policja. Tam teŜ trzeba 

zapewnić porządek. Moja prośba do Państwa w tym zakresie. MoŜemy dodatkowo 

wygenerować policjantów nie naszych co prawda, ale za pośrednictwem Komendanta 

Wojewódzkiego do pełnienia  słuŜby na wodach. Ci policjanci byliby 24 godziny na dobę. 

Czyli byliby dostępni na terenie ośrodka na okrągło. Tylko jest jeden warunek, a mianowicie 

trzeba ich zakwaterować i wyŜywić. JeŜeli przeliczycie te koszty, to nie będą to duŜe 

pieniądze, a bezpieczeństwa nie da się przeliczyć na pieniądze i nie moŜna na tym 

oszczędzać.  Moja prośba, abyście Państwo teŜ nie oszczędzali.  

Pan Jerzy Czerwiński            

Mam okazję zabierać głos na wszystkich podsumowaniach i w zasadzie te sprawy, o które 

Państwo pytacie staram się przekazywać. Chciałbym zapytać Pana Komendanta, bo czasem 

mam takie rozdwojenie jaźni. Z jednej strony macie 16 nieczynnych policjantów, a z drugiej 

strony mówimy o płatnych słuŜbach. Czasem nie bardzo mogę zrozumieć jak to się dzieje. 

Mówimy o patrolach, o policji latem. Praktycznie na kaŜdym spotkaniu jest poruszana 

kwestia  ilości nieczynnych policjantów. MoŜe spróbujmy to zredukować. W naszym 

przypadku jest to ponad 20% ale jest to aŜ  16-17 policjantów. 20% w skali duŜego garnizonu, 

jakim jest Toruń wygląda trochę inaczej. Jak tych policjantów jest kilkuset i brakuje ich nawet 

kilkudziesięciu to jest to trochę inaczej. Nie wiem czy moŜna to zmienić działaniami, decyzją. 

Brak tylu policjantów to są cztery gotowe ekipy nawet po czterech, które mogą czynnie 

działać na rzecz porządku w mieście. Nie wiem kiedy mamy takie dobre dni, Ŝe patrole są 4-

osobowe. Rzadko. MoŜe jak mówiliście wcześniej, wtedy kiedy są waŜne imprezy i 

wydarzenia. Wiem, Ŝe są szkolenia. Czasem poruszam sprawę stanu zdrowotnego 

policjantów. No i jeszcze te wakaty. Wiem, Ŝe to kwestia naboru, pieniędzy itd.  MoŜe coś by 

się dało zrobić. To cały czas jeszcze mała jednostka, a teren ogromny. My juŜ w tej chwili 

mamy 80% powiatu, mam na myśli liczbę mieszkańców. To ogromna liczba. Pan Komendant 

ma na pewno orientację w rodzaju przestępstw, jakby porównać komisariaty. KaŜdy  region 

jest inny. Ja wcale nie Ŝartuję, ale Wójt Gminy Łubianka mówi, Ŝe jakby zamknąć jednego jej 

mieszkańca, to nie mieliby przestępczości. Tak to wygląda. Natomiast zupełnie innym 

ośrodkiem będzie ChełmŜa, czy jakaś dzielnica Torunia. Czyli te porównania niewiele dają. 
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MoŜe udałoby się, aby ta ChełmŜa miała mniejszy procent   nieczynnych policjantów. Inaczej 

to  wygląda przy małym i przy duŜym garnizonie. ZałóŜmy, Ŝe mamy 20 policjantów i 4 nie 

ma. Praktycznie nie ma załogi. To pytanie do Pana Komendanta. JeŜeli nie będzie mógł 

odpowiedzieć, to proszę moją wypowiedź potraktować jako uwagę na przyszłość. Z 

komendantem Stramkiem równieŜ się tym tematem dzieliłem. My potem musimy tłumaczyć 

społeczeństwu jak wydajemy środki lub jak będziemy chcieli wydawać na dodatkowe słuŜby. 

Co z tymi, które powinny być  zabezpieczone z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Pan Stanisław Milarski         

Nieczynne funkcjonowanie policjantów nie wynika z naszej złej woli. Ci policjanci są z 

reguły na przeszkoleniach. Trwa ono pól roku minimum. Później jest tak zwany okres 

adaptacyjny, gdzie policjanci jeszcze  wyjeŜdŜają na 2 miesiące do Warszawy. Czyli biorąc to 

wszystko razem plus ewentualnie urlop to jest w granicach 10 miesięcy w roku po przyjęciu. 

O przyjęciach do Policji decyduje Komendant Główny. I to on wyznacza czas przyjęcia i 

limit. JeŜeli my jako Komenda Miejska takich przyjęć nie dostajemy albo dostajemy ich 

bardzo mało to z reguły policjanci są przyjmowani tam gdzie tych wakatów jest więcej. Na tą 

chwilę w zeszłym roku tych wakatów było 16. W tej chwili jest 9. Siedmiu ludzi juŜ pracuje. 

W tej chwili na przeszkoleniu jest 5. Oni teŜ wrócą do pracy i tych wakatów będzie mniej. Na 

zwolnienia lekarskie niestety nikt z nas nie ma wpływu. Nie moŜemy nic zrobić. Natomiast 

cały czas mamy na uwadze, Ŝeby zapewnić wszystkie wakaty w kaŜdym komisariacie, nie 

tylko w ChełmŜy. Pracujemy nad tym. Wszystko wymaga czasu. Tym  bardziej, Ŝe ta 

jednostka w tej wersji funkcjonuje ponad rok czasu. Wiec to zwiększenie ilości etatów 

wymaga tez przeniesienia ludzi. A przeniesienie ludzi tutaj wiąŜe się z pewnymi kosztami. To 

wszystko wymaga czasu i myślę, Ŝe  dojdziemy do tych 100 % w komisariacie. Na pewno 

tych patroli będzie wtedy więcej.        

Radny Arkadiusz Szwugier 

To dobrze, Ŝe poruszył Pan sprawę wczorajszego wypadku. Z naszego miasta akurat są cztery 

drogi, które wychodzą na „jedynkę”.  Faktycznie wyjazd z tych dróg jest bardzo 

niebezpieczny. Zginęło tam juŜ kilka osób. To się dzieje co jakiś czas. Były wnioski w tej 

sprawie. Pan Burmistrz wystosował pisma do GDDKiA. Obawiam się, Ŝe takie zdarzenia 

będą miały miejsce coraz częściej. Teraz rozpocznie się sezon. MoŜe warto zrobić wspólną 

akcję i ludzie, którzy projektują skrzyŜowania zajmą się tym tematem.  Jeździmy po Polsce i  

wiemy, Ŝe jest bardzo duŜo rond. A w naszym województwie jest ich bardzo mało. MoŜe taką 

wspólną akcję naleŜałoby zrobić.  
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Radny Janusz Kalinowski 

Ronda są najbezpieczniejszymi skrzyŜowaniami. Pozwalają się włączać do ruchu 

bezkolizyjnie. Ruch jest płynny. Natomiast wiąŜe się to z kosztami.  

Pan Jerzy Czerwiński 

W tej materii występowaliśmy i to kilka razy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad nawet zapowiadała harmonogram przebudowy tych skrzyŜowań. Mówiliśmy o 

Głuchowie, Browinie i Grzywnie. Poza deklaracjami nie znam działań projektowych, Ŝeby to 

w tym kierunku szło. JeŜeli chodzi o ilość wypadków, to do wczoraj Kończewice były 

bezpieczniejsze. Doszło wczoraj do tragedii. Te rozwiązania są wciąŜ Ŝadne, przy czym 

Kończewice były kosztowne. To nie było jakieś namalowanie pasów ale stworzenie 

lewoskrętu. Mimo to doszło do tragedii.  

  

Ad. pkt 3 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Jakub Ingram 

Pkt 10 

Podjęcie decyzji w sprawie  powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 

Kto zostanie powołany do komisji konkursowej ?  

Pkt 27 

W dniu 2 kwietnia br. w gabinecie Burmistrza Miasta odbyło się spotkanie  z właścicielem 

budynku byłego kina przy ulicy Bydgoskiej ( p. Lotek ) w sprawie zagospodarowania terenów 

wokół przedmiotowego budynku. 

Czy właściciel określił się jak  zostanie zagospodarowane to miejsce ?  

Radny Jarosław Malczyński 

Pkt 21 

Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjnym „FRANK” Franciszek 

Krutelewicz z ChełmŜy na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Budowa, 

przebudowa i rozbudowa infrastruktury przy Jeziorze ChełmŜyńskim będących w granicach 

administracyjnych miasta, słuŜącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – 

rewitalizacja strefy śródmiejskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.  Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 

dnia 15 kwietnia br. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości 10.498,06 zł brutto wraz z podatkiem VAT.   

Co to za materiały ? Jaka jest ich forma ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 2 

Zatwierdzenie istotnych warunków przetargu nieograniczonego na : „Remont dachu SP 3” – 

segment „A” ul. Gen. J. Hallera 21 w ChełmŜy.  

Chodzi o wyjaśnienie pojęcia „segment A”. Czy dobrze się domyślam, Ŝe chodzi o dach w 

budynku głównym ? 

Pkt 28 

W dniu 2 kwietnia br. w gabinecie Burmistrza Miasta odbyło się spotkanie z p. Kwiatkowską 

oraz p. Pikuła w sprawie zawarcia umowy partnerskiej w zakresie złoŜenia wspólnego 

wniosku w przedmiocie uruchomienia klubu dziecięcego na terenie m. ChełmŜa. 

Czy to są konkretne juŜ propozycje ? Gdzie taki klub miałby istnieć i kto miałby go 

prowadzić? 

Radny Mariusz KałuŜny 

Pkt 3-7 

Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia dotacji Klubowi Sportowo - Turystycznemu 

„Włókniarz” w ChełmŜy na 2012 rok w kwocie 19.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie 

Punktu Profilaktycznego.    

Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia dotacji Klubowi Sportowemu „Legia” w ChełmŜy na 

2012 rok w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Profilaktycznego.    

Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia dotacji ChełmŜyńskiemu Towarzystwu Wioślarskiemu 

1927  w ChełmŜy na 2012 rok w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu 

Profilaktycznego.    

Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia dotacji Klubowi Sportowemu „GROM”  w ChełmŜy na 

2012 rok w kwocie 5.500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Profilaktycznego.    

Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia dotacji Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu w 

ChełmŜy na 2012 rok w kwocie 12.500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu 

Profilaktycznego.      

Jak ocenia Pan prowadzenie tych punktów profilaktycznych ? Czy otrzymuje Pan 

sprawozdania w tym temacie ? 
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Radna Irena Szubrych 

Pkt 25 

Podpisanie umowy z p. Zbigniewem Rolbieckim firma Handlowo - Usługowo – Produkcyjna 

„ARIS” z Grzegorza na wykonanie usługi w zakresie utrzymania  i konserwacji fontanny 

miejskiej zlokalizowanej w Parku Wilsona w ChełmŜy. Umowa zawarta została na czas 

określony tj. od dnia 2 kwietnia 2012 r. do dnia  30 kwietnia 2012 r. Wartość zamówienia 

ustalono na kwotę 4.000,00 zł brutto z VAT.    

Czy były teŜ inne oferty ? Czy ofertę złoŜyło ZGK ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 26 

W dniu 14 marca br. w Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta ChełmŜy Burmistrz Miasta spotkał 

się z harcerzami Komendy Hufca ZHP z ChełmŜy i Chełmna oraz starostami i wójtami z 

terenu powiatów chełmińskiego i toruńskiego . Tematem spotkania było omówienie zasad  

współpracy Komendy Hufca ZHP  z  lokalnymi samorządami. 

Na czym te zasady współpracy mają polegać ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Mam jeszcze pytanie dotyczące pkt 25. 

Umowa została zawarta na czas określony od 2 kwietnia  do  30 kwietnia 2012r. Czy to jest 

błąd w zapisie ? Czy nie musimy się opiekować fontanną przez cały rok ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 2 

To główny budynek szkoły. Chodzi o ponad 670 metrów dachówki wraz z orynnowaniem, 

odeskowaniem. Specyfikacja jest przygotowana pod tę część, która jest jak gdyby 

najwaŜniejsza jeŜeli chodzi o zły stan techniczny dachu.  

Dot. pkt 3-7 

Sprawozdania są przekazywane do MKRPA, a po drugie są u nas jako podstawa do 

rozliczenia. Tak naprawdę to nie jest klasyczny punkt profilaktyczny. Punkt profilaktyczny to 

coś co jest czynne praktycznie albo całą dobę, albo w wyznaczonych godzinach i w kaŜdej 

chwili moŜna awaryjnie z niego skorzystać. Natomiast punkty, które tak nazywamy to jedyna 

forma instytucji zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu. Natomiast są to działania 

profilaktyczne polegające przede wszystkim na róŜnego rodzaju spotkaniach, pogadankach. 

Wiem, Ŝe wielu bardzo dobrze przygotowanych terapeutów działających w ramach komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych jest obecnych na takich spotkaniach. Mają one 

czasem nawet wymiar rodzinny. Jest to na pewno forma wsparcia klubu ale rzeczywiście ta 
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działalność profilaktyczna jest prowadzona. Nie ukrywam, Ŝe według mojej oceny równieŜ 

samą działalnością profilaktyczną jest fakt, Ŝe młody człowiek ma moŜliwość iść do klubu i 

tam spędzać czas wolny.    

Dot. pkt 10 

Komisja jest powoływana co roku zgodnie z ustawą o poŜytku i wolontariacie. Po uchwaleniu 

programu przez radę na koniec roku, który określa zadania jakie mogą być zrealizowane w 

ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi na terenie miasta, powołujemy komisję. 

W tym roku w jej skład weszli Pan Burmistrz Kuffel, radny Jarosław Malczyński, Pan Marek 

Dzielski, Pan Krzysztof Makowiecki ( reprezentant organizacji pozarządowej ) i Pan Marcin 

Seroczyński ( reprezentant Towarzystwa Przyjaciół ChełmŜy).  Staramy się rozdział tych 

środków uspołecznić ale tak naprawdę ten rozdział zaczyna się od Państwa. W tym roku było 

53 tys. zł mniej. Nie ukrywam, Ŝe w stosunku do dwóch klubów, gdzie nastąpił spadek 

frekwencji, te cięcia były dosyć duŜe. Inne kluby uzyskały mniej, a te które uzyskały tyle 

samo, to trochę wyrównywaliśmy prognostykiem jeŜeli chodzi o opłaty za zezwolenia 

alkoholowe. JeŜeli pieniędzy jest mało to trudno dzielić. To jest chyba oczywiste. Nie było to 

więc łatwe zadanie. Konkurs jest rozstrzygnięty. Chcemy to teŜ robić wcześniej, nie 

przedłuŜać, bo kluby czekają na te pieniądze. ZaleŜy to teŜ od charakteru klubu. Jedni 

zaczynają w marcu, inni w kwietniu i te pieniądze są im potrzebne.  Tak komisja rozstrzygała 

całą procedurę konkursową na ten rozdział środków. 

Dot. pkt 21 

W ramach realizacji zadań ze środków unijnych jednym z niezwykle waŜnych zadań jest 

promocja  przedsięwzięć Unii Europejskiej na terenie państw, na których tego typu środki są 

wydawane. W związku z tym w kaŜdym zadaniu i w opisie tego zadania są środki 

przeznaczone na promocję. W ramach tego firma „Frank” miała przygotować określoną 

liczbę koszulek, długopisów i innych gadŜetów z napisami. Będziemy starali się te rzeczy 

przekazywać zarówno w ChełmŜy jak i na zewnątrz. Jako ciekawostkę powiem, Ŝe jest 

kalendarz na 2013 rok formatu A3 właśnie ze zdjęciami z ChełmŜy z elementami 

rewitalizacji.   

Dot. pkt 25 

Doszło do zapytania  i nieporozumienia na komisji planowania, budŜetu i finansów. Nie 

moŜemy porównywać informacji z pracy burmistrza z uchwałą o zmianie budŜetu i z 

wieloletnią prognozą. To się nie da. Tutaj jest tylko materiał informacyjny. W dzisiejszych 

zmianach w budŜecie, które za moment będą omawiane i między innymi w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej pojawia się 32 tys. zł  na umowę z firmą Pana Rolbieckiego na 
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konserwację i utrzymanie fontanny. Te 4 tys. zł jest stąd, Ŝe w związku z tym, iŜ 

rozstrzygaliśmy wybór oferty na utrzymanie, nie mogłem zawrzeć umowy, poniewaŜ ten rok 

jest rokiem od 1 kwietnia do 31 marca roku kolejnego. Nie mogłem więc wyjść poza rok 

budŜetowy. W związku z tym to 32 tys. zł podzieliliśmy na 4 tys. zł - to jest ta umowa gdzie 

nam się nie zgadzało i 28 tys. zł – gdzie ostatnia płatność będzie w marcu roku 2013. Ostatnia 

umowa zawarta z firmą p. Rolbieckiego była umową do listopada 2011 roku i to był błąd. 

Dlatego, Ŝe okazuje się, iŜ my musimy nadzorować tę fontannę przez cały rok. Urządzenia 

zimą muszą być podgrzewane, bo inaczej byłyby niesprawne. Wykonywaliśmy to do tej pory 

trochę przy wykorzystaniu i trochę przez grzeczność Pana Rolbieckiego, i trochę przy 

naszych siłach. Czyli nie było płatności zaległej. Chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, Ŝe w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej jest 32 tys. zł, które my podzieliliśmy na 4 tys. zł i 28 tys. 

zł. Natomiast w informacji z pracy burmistrza moŜe się znaleźć to co było zrobione, a umowa 

nie jest zawarta, bo dopiero jak Państwo podejmiecie uchwałę o zmianie prognozy, będę mógł 

podpisać umowę. Umowa jest na 32 tys. zł – teraz jest podpisana na 4 tys. zł i 28 tys. zł 

podpiszemy. Kolejna sprawa to pytanie ile ofert było. Zapytaliśmy 5 potencjalnych 

podmiotów, które mogły się tym zająć, z czego odpowiedziały 2. To było 39 tys. zł ZGK i 32 

tys. zł firma p.Rolbieckiego, która robi to po raz drugi. Ta umowa jest zawarta na rok, czyli 

nie będzie tego problemu, który pojawił się teraz.  

Dot. pkt 26 

Spotkanie miało trochę inny wymiar, bo ono właściwie nie odbyło się z harcerzami, tylko 

odbyło się z mojej inicjatywy m.in. w związku z tym, Ŝe miasto ChełmŜa ma hufiec 

chełmŜyński, w którym są równieŜ druŜyny z Nieszawki, Chełmna, Lisewa, gminy ChełmŜa i 

Unisławia. Pozwoliłem sobie zaprosić dwóch starostów toruńskiego i chełmińskiego oraz 

wójtów i burmistrza Chełmna. Chodziło o to, Ŝeby wspólnie tych harcerzy wspierać. Ja daleki 

jestem od tego, Ŝeby oceniać czy Chełmno lub Lisewo robi coś mniej niŜ my. Myślę jednak, 

Ŝe takie wspólne spojrzenie na to i pewna przejrzystość do róŜnych form jest konieczna.  U 

nas komenda hufca ma nowy magazyn w gimnazjum po naszej obronie cywilnej. Jest szansa 

w SP 3 na harcówkę. Ponadto są wspierani w ramach ustawy o poŜytku publicznym i 

wolontariacie. Nie ukrywam, Ŝe chciałem teŜ prezentując to co my robimy, przy okazji bardzo 

ciekawej prezentacji harcerzy, tych włodarzy gmin i powiatów, którzy tu byli, jeszcze 

bardziej zmobilizować w tym, Ŝe to jest nasze wspólne zadanie, bo wszędzie ta komenda 

hufca, która nazywa się ChełmŜa sięga poprzez te druŜyny, które pracują,. Bardzo silną 

jednostką jest np. Unisław, sporo dzieje się w Chełmnie. Harcerze ocenili spotkanie bardzo 
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dobrze, z takim dobrym wskazaniem na przyszłość jeŜeli chodzi o współpracę gmin z 

Komendą Hufca ChełmŜa. 

Dot. pkt 27 

Właściciel byłego kina, to jest teŜ temat, który nam się przewijał od jakiegoś czasu. Dziś 

wiemy, Ŝe to kino przestaje straszyć i staje się ładnym budynkiem. Tak naprawdę ten Pan nie 

był w stanie do końca określić jakie ma zamiary jeŜeli chodzi o działalność. Bierze pod 

uwagę jako budynek typowo komercyjny, być moŜe handlowy. Dla niego nie ma tu jakiegoś 

szczególnego tempa, jakiejś szczególnej sytuacji. Chce do czerwca albo do sierpnia br. 

wykończyć ten budynek. Oczywiście ma problem z mieszkańcami ale traktuje to w ten 

sposób, Ŝe kupił i to jest jego problem. Ma teŜ problem z parkingiem. Właściwie cel wizyty 

był w kontekście faktu, Ŝe cukrownia przymierza się do zamknięcia tego placu, który jest 

przed cukrownią. To nie wpłynie w jakiś znaczący sposób na brak parkingów, poniewaŜ 80% 

tych samochodów, które tam parkują to są samochody cukrowni. To ograniczy jakikolwiek 

sposób parkowania, poza ulicą. Prośba właściciela kina sprowadzała się do tego, Ŝe podjąłem 

się rozmów z Izolacją o tym, Ŝeby z tyłu na wydłuŜeniu tej działki, na której znajduje się byłe 

kino, sprzedali jakieś 2-3 tys. m2. Przy czym w zamian za te negocjacje miasta, właściciel 

stawia sprawę jasno i mówi, Ŝe byłby to parking otwarty. W Ŝaden sposób nie ograniczałby 

moŜliwości parkowania czy to do ChOK-u, czy na basen. Takich rozmów się podejmę w 

przyszłym tygodniu. Absolutnie nie wiem jakie będą szanse wiedząc, Ŝe w Izolacji jest taki 

dosyć dynamiczny cykl inwestycyjny, nie wiem na ile będą chcieli dzielić się tym terenem. 

Oczywiście koszty zakupienia działki i wybudowania parkingu właściciel kina bierze na 

siebie.  

Dot. pkt 28 

Sprawa utworzenia klubu dziecięcego. Zgodnie z ustawą o wychowaniu dzieci w wieku do lat 

3 istnieje moŜliwość powoływania Ŝłobków i klubów dziecięcych. Są to placówki, które 

róŜnią się od siebie. śłobek stanowi opiekę nad dzieckiem 10 godzin dziennie, klub nie 

więcej niŜ 5 godzin, Ŝłobek obejmuje dzieci od 20 tygodnia Ŝycia, natomiast klub dzieci, które 

ukończyły roczek. U nas jest to nisza, poniewaŜ tego typu placówki nie mamy. Oczywiście 

jest to zadanie własne gminy. Wcale nie jestem tutaj aŜ tak dynamiczny w działaniu i nie 

przedstawiam Państwu w tej trudnej sytuacji finansowej, Ŝeby taką placówkę powołać ale 

znalazły się dwie młode osoby, które postanowiły taki klub dziecięcy powołać w oparciu o 

środki, które pochodzą bezpośrednio z Ministerstwa Polityki Społecznej. Są to środki, które 

generalnie nastawione są na powrót matek do pracy. Cała sprawa polega na tym, Ŝe te Panie 

potrzebowały partnera, który uwiarygodniał je jako przyszłą instytucję prowadzącą klub 
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dziecięcy. Siedzibą ma być domek jednorodzinny na osiedlu 3-go Maja. Te Panie napisały 

projekt i my na to partnerstwo wyraziliśmy zgodę. Chcę od razu powiedzieć, Ŝe partnerstwo 

nie wiąŜe się z wydatkowaniem środków bezpośrednio z budŜetu ale wiąŜe się z przepływem 

pewnych środków, bo np. przyjęliśmy fakt promocji tego przedsięwzięcia, być moŜe jakiegoś 

wpływu na rekrutację. Za to będą określone środki i one przepłyną przez budŜet ale to będą 

środki, które teŜ będą pochodzić z tego zadania. Te Panie przewidują otwarcie takiego klubu 

na wrzesień roku 2012. Nie ukrywam, Ŝe ta uchwała, którą wprowadziłem do porządku obrad 

dotyczy właśnie tego zadania. Ona oczywiście nie warunkuje powstania ale myślę, Ŝe w ten 

sposób jakby zagwarantuje porządek w tej kwestii.        

 

Ad. pkt 4  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 

2012 rok  

 

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

Radna Krystyna Myszkowska 

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zmiany z rozdziale 

90095 „Pozostała działalność”.  Zwiększono plan o 130 tys. zł. Kwota ta jest niezbędna do 

uregulowania płatności za ugodę podpisaną przed Sądem z Panem Piotrem Rojkiem. Z jakim 

roszczeniem wystąpił Pan Rojek do Sądu ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Firma Pana Piotra Rojka wykonała roboty dodatkowe w ramach zadań inwestycyjnych  pod 

nazwą  budowa  kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i zasilaniem 

energetycznym w Bulwarze 1000-lecia oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz 

z przykanalikami w ulicy Toruńskiej odcinek od skrzyŜowania z Bulwarem 1000-lecia do 

skrzyŜowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyŜowania z ulicą 

Toruńską do skrzyŜowania z ul. Dąbrowskiego. Pan Rojek wystąpił z roszczeniem 256 tys. zł. 

Sprawa nie od razu trafiła do Sądu. Prowadziliśmy rozmowy. Proponowaliśmy kwotę duŜo 

niŜszą. W związku z tym, Ŝe koszty sądowe byłyby znaczące postanowiliśmy zawrzeć ugodę. 

Pan Rojek chciał 180 tys. zł. Udało nam się wynegocjować 130 tys. zł.   

Radna Małgorzata Polikowska 

Zmniejszeniu o 373 tys. zł uległa subwencja oświatowa. Jakie działania zostaną podjęte, aby 

nie doszło do zachwiania funkcjonowania oświaty w naszym mieście ?  
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Pan Jerzy Czerwiński 

O zachwianiu funkcjonowania oświaty nie ma mowy. Subwencja nie pokrywa nawet 65% 

tego co konsumuje oświata.  Przedszkola są zadaniem własnym gminy. Na razie próbujemy tę 

dziurę załatać. Od września zmieniła się podstawa programowa  w oświacie.  Zmienia się 

ilość dzieci. To powoduje pewne oszczędności. Nie byliśmy w stanie przewidzieć, Ŝe 

subwencja będzie obcięta w tak duŜej skali. Decyzja ta jest wynikiem sytuacji, w jakiej 

znajduje się  państwo.  

Radny Grzegorz Sosnowski 

Czy istnieje ryzyko, Ŝe jedna ze szkół zostanie zamknięta  ? Czy powinniśmy spodziewać się 

tak trudnej decyzji ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie wiem, czy to byłoby dobre rozwiązanie. W rozmowie z dyrektorami szkół poruszałem 

kwestię finansów. Być moŜe szansą będzie połączenie jednej ze szkół podstawowych z szkołą 

artystyczną. Taki plan zrodził się juŜ dawno temu. Dzisiaj organem prowadzącym dla szkoły 

muzycznej jest starostwo. Nie wiem jakie będzie stanowisko powiatu w tym temacie. Dla nas 

byłaby to szansa na zwiększenie ilości uczniów. Subwencja na tego rodzaju szkoły jest 

wyŜsza. Jestem świadomy, Ŝe to jest temat, który moŜna wdroŜyć w Ŝycie dopiero od 

września 2013 roku. Dyrektorzy szkół  zaakceptowali ten pomysł. Takie rozwiązanie byłoby z 

poŜytkiem dla chełmŜyńskiej oświaty.     

 

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 XV/107 /12 

zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta ChełmŜy na lata 2011-2025 

 

Pani Krystyna Lulka przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 
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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 XV/108/12 

zmieniająca uchwałę 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 w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. Wprowadził autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w § 6 ustępu 3. 

 

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 XV/109/12 

w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka 

Sportu i Turystyki w ChełmŜy  

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały.  
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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 XV/110/12 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w ChełmŜy  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy  

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały.  

 

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 XV/111/12 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

ChełmŜy 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy  

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały.  

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych – za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr XV/112/12 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 

ChełmŜy 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. pkt 10  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

ChełmŜy w 2012 roku  

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały.  

 

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 XV/113/12 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta ChełmŜy w 2012 roku 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do 

rejestru  Ŝłobków i klubów dziecięcych 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały.  
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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 XV/114/12 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru   

Ŝłobków i klubów dziecięcych 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji 

Toruń 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały.  

 

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 XV/115/12 

w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Toruń 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13  

 Interpelacje  

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 14  

     Odpowiedzi na interpelacje. 
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Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 15 

 Wnioski i zapytania 

 

Radny Jakub Ingram 

1. W ostatnim czasie Urząd Miasta podpisał zlecenie na zakup zestawów higienicznych 

Animals. Warto pomyśleć nad rozszerzeniem sieci dystrybutorów w naszym mieście. 

Potrzeba ta jest szczególnie widoczna na Osiedlu Jana Pawła II, które jest największym 

skupiskiem bloków w mieście. Wielu ludzi spaceruje tam ze swoimi czworonogami, więc 

warto pomyśleć o zainstalowaniu dystrybutorów.  

2. Młodzi mieszkańcy naszego miasta dopytują kiedy mogą spodziewać się wyposaŜonego 

skate parku. Podobne pytanie dotyczy inwestycji jaką jest budowa kompleksu boisk Orlik na  

Osiedlu Jana Pawła II. Czy są juŜ  wstępne ustalenia kiedy obiekt moŜe zostać oddany do 

uŜytku ?  

Radny Mariusz KałuŜny 

1. Chciałbym, aby zobligować  zakład gazowniczy do naprawy skrzynek gazowniczych 

znajdujących się zwłaszcza na kamienicach Sikorskiego 4 i 16.  Te skrzynki są w złym stanie 

technicznym. Dlatego proszę o ich naprawę lub wymianę.  

2. Mój drugi wniosek dotyczy elektronicznego poboru opłat „Viatoll”, który ma być 

stosowany na drodze krajowej nr 91 (tzw. „jedynka”) od 1 lipca b.r. Sprawa będzie trudna dla 

naszych lokalnych przewoźników autokarowych, poniewaŜ zostaną oni objęci tą opłatą. 

Przeciętny przewoźnik w ChełmŜy dokonuje 6 kursów dziennie do Torunia. Za kaŜdym 

razem będzie musiał uiszczać opłatę, co z pewnością zostanie przerzucone na pasaŜerów.  

Sprawa ta dotyczy wielu naszych mieszkańców dojeŜdŜających do pracy do strefy  

ekonomicznej lub do Torunia. Dlatego prosiłbym, aby wspólnie jako Rada wystąpić do 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. MoŜe uda się zwolnić przewoźników 

lokalnych z tej opłaty.  Tym bardziej, Ŝe ten system ma na celu przenieść  ruch z powrotem na 

autostrady. A my nie mamy drogi zastępczej, aby dojechać do Torunia. MoŜna by 

ewentualnie przejechać przez wioski ale to nie jest dobre rozwiązanie.   

Radny Janusz Mikołajczyk 

Mają miejsce prace budowlane w ramach III etapu rewitalizacji na ulicy Tumskiej. Chciałbym 

zapytać się, czy termin zakończenia tej inwestycji nie jest zagroŜony. 
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Radny Franciszek Kuczka 

1. Na jakim etapie znajduje się przygotowanie selektywnej zbiórki odpadów 

biodegradowalnych ?  

2. Czy StraŜ Miejska kontroluje posesje pod kątem przy gotowania tychŜe pojemników ? Czy 

w ogóle kontroluje się posesje pod kątem zabezpieczenia przez zarządcę lub właściciela 

pojemników na wszelkiego rodzaju odpady ?  

Radna Krystyna Myszkowska  

W imieniu starszego pokolenia naszych mieszkańców chciałabym zapytać, czy będzie 

moŜliwość po zrewitalizowaniu  drogi na Tumskiej przed katedrą przywrócenia starej latarni, 

która kiedyś kojarzyła się z tym miejscem ? Czy takie rozwiązanie moŜna by wziąć pod 

uwagę ?  

Radny Arkadiusz Szwugier 

1. Mam pytanie odnośnie spotkania, które odbyło się w ChełmŜy przedwczoraj. Poruszano 

sprawę  przejścia dla pieszych na ulicy Sikorskiego.  W spotkaniu miał brać udział ktoś z 

Bydgoszczy. Czy są juŜ pierwsze wnioski ? 

2. Czy Pan Burmistrz mógłby powiedzieć coś więcej na temat działki Pana Osucha ?  

 

Ad. pkt 16 

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Sieć dystrybutorów. Mamy takie plany. One wiąŜą się z pieniędzmi. Nie pamiętam juŜ ile 

kosztuje jeden, nie jest to wielka kwota. Chcielibyśmy postawić taki dystrybutor w pierwszej 

kolejności przy wejściach na Bulwar. Są tam postawione tylko dwa. To słuszna uwaga, Ŝe na 

osiedlu jest to konieczne. To sprawa tylko pieniędzy. Nie ma z tym problemu. Powinno to 

dalej postępować. Tym bardziej, Ŝe nasi mieszkańcy korzystają z dystrybutorów w sposób 

niezwykle właściwy. Sporadycznie zdarzają się przypadki, Ŝe wyrwany jest cały pakiet. 

Generalnie jest taka potrzeba i dystrybutory uzupełniamy. MoŜe jeszcze tego efektu nie 

widać, zresztą jest ich za mało. W tym kierunku chcemy iść. Jest nawet taka akcja w ramach 

Bezpiecznej ChełmŜy. W tej chwili akcja koreluje z tematem czystości po psach. Jak 

najbardziej popieram wniosek.  Będziemy musieli go poprzeć działaniami budŜetowymi.  

Skatepark. Ostatnio spotkaliśmy się z skytowcami. W ramach kwoty, która dziś pojawiła się 

w budŜecie, chcieliśmy Ŝeby oni sami sobie wybrali urządzenia. Na razie nie będzie ich aŜ tak 

wiele. Do końca kwietnia ma być poprawiona nawierzchnia. Następne będą urządzenia. Nie 
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wiem czy się uda do końca maja. Nie chcielibyśmy juŜ tego tematu odkładać. Tak jak 

powiedziałem odbyło się spotkanie z przedstawicielami tej młodzieŜy, która na deskorolkach 

jeździ i oni sami sobie wybrali urządzenia. Przyznam, Ŝe niezwykle rozsądnie i racjonalnie 

podeszli do tematu. I chyba dobrze, Ŝe skorzystaliśmy z ich pomocy. To są 3 urządzenia. Są 

to fun-box z grind-boxem, poręcz prosta profil i grind-box 7. 

Zakład Gazowniczy i naprawa skrzynek. Problem jest inny. Obowiązek ciąŜy na właścicielu 

nieruchomości. Będziemy musieli zlecić to StraŜy Miejskiej. Temat jest istotny.  

Elektroniczny pobór opłat. Przygotowujemy wniosek do GDDKiA. Podjąłem działania, które 

z viatollem mają związek. Rozmawiałem przede wszystkim z dwoma przewoźnikami. Oni 

potwierdzają to co mówił radny, Ŝe autobusy będą uiszczały opłatę. Ta opłata moŜe nie 

wydaje się komuś wysoka, ale nikt jej nie pokryje z własnej kieszeni. I rzeczywiście w sposób 

istotny będzie rzutowała na cenę biletu. Takie pismo przygotujemy. Postaramy się jeszcze o 

wsparcie. Wczoraj spotkałem się z Panem Wójtem i z Panią Prezes Specjalnej Pomorskiej 

Strefy Ekonomicznej z Sopotu. Spotkaliśmy się w Urzędzie Gminy. W „Nowościach” był 

ostatnio artykuł „Strefa Płaczu”. Rzeczywiście w strefie dzieją się takie rzeczy, które 

powodują, Ŝe te zwolnienia są duŜe. Po raz pierwszy docierają sygnały, Ŝe są zwolnienia osób 

pracujących po 4-5 lat. A więc nie mówi się tylko o osobach mających umowę na czas 

określony. Jedną z przyczyn, która była podana w artykule, był ogromny koszt dowozu. Oni 

w momencie kiedy koniunktura firm była dobra, ten koszt dowozu wzięli na siebie. Padła 

nawet kwota 1,8 mln zł miesięcznie jeŜeli chodzi o ten teren. Strefa w tej chwili rezygnuje z 

niektórych dowozów. Na razie nie dotyczy to ChełmŜy. Udało mi się równieŜ włączyć w 

temat Viatolli Panią Prezes Kamińską. Ona współpracuje z  GDDKiA  i Zarządem Dróg 

Wojewódzkich.  Wydaje mi się, Ŝe to będzie kolejny gwóźdź do tematu dowozy. Do 

Ostaszewa dojeŜdŜa wiele autobusów. Chciałbym, Ŝeby to było nieco szersze działanie. Nie 

wiem na ile się to uda. Temat ten na spotkaniu urodził się właściwie w sposób nieplanowy, bo 

temat był zupełnie inny i dotyczył rozszerzenia strefy. Nie jestem upowaŜniony do 

przekazywania informacji, bo tak naprawdę to trudno się pod nimi podpisać. Natomiast nie 

mówi się o likwidacji strefy. Nie mówi się o tym, Ŝe Sharp odchodzi. Mówi się natomiast o 

tym, Ŝe trzeba się przeprofilować, bo to juŜ jest produkcja, która rynku nie zawojuje. Mówi  

się nawet o tym, Ŝe moŜe tych firm będzie więcej. Nie miałem pojęcia, Ŝe są firmy, które cały 

czas chcą w strefie budować ale niektóre tereny są przyblokowane itd. To dłuŜszy temat. W 

kaŜdym razie nie idzie to w kierunku, który powodowałby, Ŝe kryzys wywołał sytuację, Ŝe za 

moment będą tam puste pola. I to jest nadzieja mimo, Ŝe nastąpiły zmiany, bo Łysomice 

uchyliły uchwałę o zwolnieniu podatkowym. Okazuje się, Ŝe to zwolnienie nie jest takie jak 
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czasem się mówi. To jest decyzja gminy, jeŜeli chce taki podmiot. Natomiast  podmiot jest 

juŜ w strefie, to otrzymuje inne profity podatkowe ale one mają wymiar podatków 

państwowych. Jest  to dłuŜszy temat i nie chciałbym Państwa zanudzać. 

Odpady biodegradowalne. Nie odpowiem w tej chwili. Oczywiście wyjaśnię to co będzie 

moŜliwe. Na nieruchomościach prywatnych pojawiły się brązowe pojemniki. Wywózka jest. 

Informację w jakim zakresie to objęło, ile osób, na ile te pojemniki funkcjonują, kto 

kontroluje postaram się przygotować na piśmie lub w bezpośrednim kontakcie udzielę takich 

informacji.  

Latarnia. Na to co robimy w tej chwili na Tumskiej mamy dokumentację. W tym jest równieŜ 

zmiana oświetlenia. Tumska w ogóle była ciemną ulicą. To mógłby być ale odrębny temat. W 

tej chwili musimy wywiązać się z zadania w ramach dokumentacji. Ocenia nas się bardzo 

wysoko. Nie będę w tej chwili mówił jak i mam nadzieję, Ŝe będzie jeszcze okazja, aby o tym 

powiedzieć. Chodzi o podmiot, który ma dobrą absorpcję środków unijnych. To ile w tej 

chwili mamy kontroli to jest niewyobraŜalne. To są wciąŜ te same tematy. A  my tych zadań 

mieliśmy wiele. Kontrole zawsze były. Przez te kilkanaście lat pamiętam, Ŝe były wszystkie, 

czyli urzędy skarbowe, NIK-i, RIO, UKS-y, ZUS-y, urzędy wojewódzkie. Potrafię zrozumieć 

Urząd Marszałkowski, bo to jest obrona urzędu przed ewentualną reakcją komisji europejskiej 

na nieprawidłowe wydanie środków. Podkreślamy Urzędowi Marszałkowskiemu, Ŝe musimy 

stanąć murem. To przede wszystkim gminy wzięły środki. Tego nie przewidywaliśmy. 

Myślę, Ŝe termin zakończenia inwestycji na Tumskiej nie jest zagroŜony. Nie ukrywam, Ŝe 

mamy problem z kablem energetycznym, z Tumską 9, bo ten mur się wali, a nie mamy 

Ŝadnych prawnych instrumentów, Ŝeby to rozstrzygnąć. Mieliśmy sprawę wymiany 

przyłączy. Termin umowny zakończenia zadania to 15 maja ale odbiory jeszcze trochę 

potrwają. Ta pierwsza część szła bardzo dobrze mimo, Ŝe według mnie zaczęto trochę za 

późno. ChociaŜ wydawało się, Ŝe nie będzie zimy. A potem jak zaczęto, to nagle się wszystko 

urwało. Gdyby wcześniej rozpoczęto, to spory odcinek byłby zrobiony jeszcze przez zimą.  

Zresztą zauwaŜcie Państwo, Ŝe tam z boku teŜ dzieje się wiele. Myślę, Ŝe uda się to wszystko 

zgrać i naruszenia terminu nie będzie.  

Spotkanie w sprawie przejścia dla pieszych przy Netto. Temat bardzo waŜny i trudny. JeŜeli 

przeprowadzi się analizę kolizji w tym miejscu, to okazuje się, Ŝe nie ma ich wcale. Pierwsze 

co uzyskaliśmy od razu,  ponad wszelką wątpliwość, jest to  sprawa nakazu skrętu w prawo 

przy wyjeŜdŜaniu z parkingu z Netto. Tam ta temperatura rosła i na przejściu dla pieszych, 

kiedy ktoś koniecznie chciał wyjechać z parkingu w lewo do góry i wjeŜdŜał na przejście. 

Nagle pojawiał się jako uŜytkownik ruchu dla tych z ulicy Toruńskiej i tych z ulicy 
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Sikorskiego. Sugerowaliśmy światła na przycisk. Zostało to ocenione jednoznacznie, Ŝe to nie 

jest dobry pomysł, poniewaŜ nie opanujemy długości kolejek jakie powstaną i będziemy mieli 

takie sytuacje, Ŝe samochody będą stały, a ludzie będą przechodzić pomiędzy nimi. Czyli 

będzie jeszcze gorzej. Był wniosek ogólny, Ŝe całe to skrzyŜowanie i nie wiem czy nie 

włącznie z Dąbrowskiego i Kościuszki, Zarząd Dróg Wojewódzkich powinien rozwaŜyć w 

kategorii świateł. Wtedy te samochody byłyby zatrzymywane na skrzyŜowaniach wcześniej. I 

taki wniosek poszedł. Na spotkaniu byli przedstawiciele dosyć mocnej grupy. Uczestniczyła 

pani, która jest inŜynierem ruchu drogowego. Byli przedstawiciele ruchu drogowego z Policji, 

przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich. Światła z kablem mamy w części Toruńska i 

Sikorskiego ale to jest za mało. W kaŜdym razie Zarząd Dróg Wojewódzkich ma to powaŜnie 

rozwaŜyć. Oni byli we wtorek, więc łatwiej nam było mówić o szczególnym natęŜeniu ruchu, 

bo w ten dzień tam w pewnych godzinach jest duŜy ruch. 

Działka Pana Osucha. To znany temat. Podejmowaliśmy uchwałę o zmianie planu 

zagospodarowania przestrzennego. Jest tam nowy właściciel. Plan idzie w kierunku 

budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Ma być prowadzona działalność 

deweloperska. Jesteśmy o krok od podjęcia decyzji co do budynku Hallera 4. Dziś jest 

spotkanie wstępne z osobami, które mają podpisać umowy. W poniedziałek mają być te 

umowy juŜ podpisane. Ta liczba powinna wynosić 21, waha się między 14-17.  Są to róŜne 

osoby. W tym osoby korzystające z partycypacji. Ostatnio o tym mówiłem. I są osoby, które 

są skłonne mieszkania od razu wykupić. To jest dla nas niezwykle waŜne poniewaŜ one 

obniŜają wartość kredytu w ten sposób. Z jeszcze większym przekonaniem mogę dzisiaj 

powiedzieć, Ŝe jest to wariant dla osoby, która nie ma zdolności kredytowej na mieszkanie 

deweloperskie, osoby o niŜszych dochodach. Oczywiście trzeba mieć pewną zdolność. 

Wiedza co do wysokości czynszu w prywatnych kamienicach, które oferują pewien standard 

uświadamia mnie w przekonaniu, Ŝe jest to bardzo dobre rozwiązanie. To rozwiązanie daje 

pewność wykupu albo tego, Ŝe mogę wskazać kto otrzyma mieszkanie po mnie,  a jak 

odchodzę to partycypację   oddadzą. Jest szansa rozpoczęcia budowy w czerwcu, z planem jej 

zakończenia w sierpniu. Tam juŜ jest wykonawca.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Kilka osób zwracało się do mnie bezpośrednio i pytało gdzie na stronie urzędu mają szukać 

informacji na temat mającego powstać TBS-u na ulicy Hallera. Informacja na ten temat jest 

tylko i wyłącznie jak się wejdzie w wiadomości z Ratusza. Nie kaŜda osoba kojarzy, aby 

szukać informacji w tym miejscu.    
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Pan Jerzy Czerwiński 

Nie zamkniemy tematu po dzisiejszym spotkaniu, bo nie wierzę, Ŝe będzie 21 umów. My go 

zamkniemy w sensie, Ŝe podejmiemy decyzję czy budujemy lub nie. A więc to o czym Pani 

mówi jest wciąŜ aktualne. Wszędzie była przekazywana informacja, Ŝe pani Maciejewska 

Hanna jest osobą, która temat zna dokładnie. Zresztą, kaŜdy pracownik GKM taką informację 

przekaŜe, włącznie ze mną. Na ulicach nawet były plakaty, które wydrukował TBS. Dwa razy 

nam się udało umieścić informację w piątkowym dodatku do „Nowości”. Była reakcja. 

Pojawiło się równieŜ w telewizji kablowej. MoŜemy to powtórzyć na naszej stronie.  

Chcielibyśmy te mieszkania zrealizować. 

 
Ad. pkt 17 

 Oświadczenia 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 18 

 Komunikaty 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

27 kwietnia b.r  w naszym mieście odbędzie się bardzo duŜa impreza kolarska w obsadzie 

międzynarodowej. Pojawią się zawodnicy z Litwy, Łotwy, Estonii, Włoch i Francji. Nie wiem 

na ile uda nam się ją poprzedzić wyścigami naszego UKS-u, bo tak chcielibyśmy ją połączyć. 

To jest w ramach pucharu prezydenta Grudziądza. My tu teŜ mamy swój puchar. Oni jadą 6 

razy wokół jeziora i za kaŜdym razem jest lotna premia na Rynku. Serdecznie Państwa 

zapraszam oraz mieszkańców. Natomiast trochę inaczej w tym roku, bo 28 kwietnia a nie 1 

maja odbędzie się X półmaraton chełmŜyński. Chyba juŜ zapisało się 300 osób. Wszystko na 

to wskazuje, Ŝe będzie to rekord. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. To bardzo fajne i 

duŜe wydarzenie. Tym bardziej, Ŝe równolegle odbywają się zawody naszych najmłodszych 

adeptów sztuki biegania.   

Radny Janusz Kalinowski 

Chciałbym przypomnieć wszystkim radnym o obowiązku złoŜenia do końca kwietnia 

oświadczeń majątkowych. 

Następnie przewodniczący obrad odczytał pismo z Szkoły Podstawowej nr 3 z prośbą o 

wsparcie. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 16  

Zamknięcie sesji 

 
Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XV sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski      

             

      Sekretarz obrad : 
             
                                                                                              Małgorzata Polikowska 
 


