
P R O T O K Ó Ł  NR  XVI/12 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XVI sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 30 maja 2012 roku  

w godzinach od 12,00 do 12,50. Sesja odbyła się w Sali Mieszczańskiej 

Urzędu Miasta ChełmŜy 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta ChełmŜy 

Pan Janusz Wilczyński      - Sekretarz Miasta 

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. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

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

rok. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

samorządowej instytucji kultury – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w ChełmŜy za 2011 rok. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

Gminy Miasta ChełmŜy za rok 2011. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015. 

7. Interpelacje.  

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Wnioski i zapytania. 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

11. Oświadczenia. 
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12. Komunikaty. 

13. 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, 

wszyscy  byli obecni.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

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

Polikowska. 

c) Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 15 za. 

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

 
Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

Radny Janusz Kalinowski 

Pkt 20 

Podjęcie decyzji w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości połoŜonej w 

ChełmŜy przy ul. Polnej 

O jaką nieruchomość chodzi  i z czym to jest związane ? 

Pkt 29  

Podpisanie umowy z p. Aldoną Mikulską z Torunia na wykonanie planu usuwania wyrobów 

zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie miasta 

ChełmŜy. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do dnia 29 czerwca 2012 r. 

za kwotę 11.000,00 zł netto plus podatek VAT 

Pkt 30  

Zlecenie Zakładowi Elektrycznemu Usługi Remontowo-Budowlane z ChełmŜy montaŜu słupa 

oraz urządzenia dźwiękowego odstraszającego ptaki w Parku Wilsona w ChełmŜy. Koszt 

wykonania przedmiotowego zadania ustalono na kwotę 2.275,50 zł brutto plus podatek VAT 

Proszę o przybliŜenie w/w punktów. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Pkt 32 

W dniu 15 maja br. Burmistrz Miasta uczestniczył w seminarium nt. „Odnawialne źródła 

energii – od polityki do praktyki” Seminarium zorganizowane było  w Zamku Bierzgłowskim 
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( gm. Łubianka ) przez Komitet Regionów UE w Brukseli. Uczestnikami spotkania byli 

członkowie grupy politycznej Przymierze Europejskie (EA) Komitetu Regionów UE z 9 państw 

członkowskich UE oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, 

Sejmu RP oraz samorządowcy 

Pkt 34  

W dniu 17 maja br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Toruniu TNOiK w konferencji 

podsumowującej partnerski projekt pt. „ Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem 

powiatu toruńskiego”. Celem konferencji było podsumowanie realizacji projektu 

zarządzanego przez Lidera TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu w partnerstwie z 10 

Jednostkami Samorządu Terytorialnego powiatu toruńskiego 

Proszę o przybliŜenie w/w punktów. 

Radny Jarosław Malczyński 

Pkt 18 

Zatwierdzenie istotnych warunków przetargu nieograniczonego na: „Budowę boiska Moje 

Boisko Orlik 2012” 

W ostatnim okresie czasu miał nastąpić wybór wykonawcy. Czy do tego doszło ? 

Radna Irena Szubrych 

Pkt 21  

Określenie stawek czynszu dla lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych, stanowiących 

mieszkaniowy zasób gminy Miasta ChełmŜy 

O jakie określenie stawek tu chodzi ? Czy były podwyŜki ? Od kiedy ewentualnie one 

wchodzą.   

Radny Grzegorz Sosnowski 

Dot. pkt 13 

Podjęcie decyzji w sprawie wyboru oferty Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Kujawsko-Pomorska – Hufiec ChełmŜa i dofinansowania zadania z zakresu krajoznawstwa 

oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy kwotą 500 zł 

Dot. pkt 17 

Podjęcie decyzji w sprawie wyboru oferty Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Kujawsko-Pomorska – Hufiec ChełmŜa i dofinansowania zadania z zakresu krajoznawstwa 

oraz wypoczynku dzieci i młodzieŜy kwotą 6.000 zł 

Punkty te brzmią jednakowo. Podano tylko inne kwoty. Czy Pan Burmistrz mógłby 

sprecyzować o jakie zadania chodzi ?  

 



 4 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 13 i 17 

Nie potrafię precyzyjnie powiedzieć jaka jest róŜnica, natomiast  co do zasady róŜnica musi 

być w rodzaju przedsięwzięć jakie harcerze planują. Jedno zadanie na przykład moŜe 

dotyczyć 100-lecia Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego i imprezy z tym 

związanej. Drugie na przykład wypoczynku. Generalnie mogą pojawić się wtedy, kiedy 

aplikują o dwa róŜne zadania. Czasem aplikują o trzy.  

Dot. pkt 18 

Przetarg na Orlik jest ogłoszony. Termin składania ofert został przesunięty do 5 czerwca. 

Realizacja zadania od przekazania placu budowy to 4 miesiące. Chodzi o to, Ŝeby nie 

zawęŜać moŜliwości udziału w przetargu jakimiś wyjątkowymi terminami, bo one nas tu nie 

zbawią a chodzi o to, aby tych ofert było jak najwięcej i tym samym cena jak najlepsza. 

Dot. pkt 20 

To drobna sprawa. Wynika z zasady, Ŝe jeŜeli jest działka nabyta od gminy a nie jest 

zabudowana, to w przypadku przeniesienia własności gmina ma prawo pierwokupu. To 

dotyczy tylko udziału w drodze prowadzącej do garaŜy na Polnej. JeŜeli ktoś sprzedaje garaŜ, 

to ma udziały w drodze. To jest ich droga wewnętrzna, która stanowi wspólną własność 

wszystkich właścicieli garaŜy. Ta zasada tutaj działa. W momencie przeniesienia własności 

garaŜu ten udział jest prawem pierwokupu dla gminy ale oczywiście z tego prawa 

zrezygnowaliśmy.  

Dot. pkt 21  

Nowe stawki czynszu wejdą od października b.r. W lokalach komunalnych stawka bazowa 

wyniesie 3 zł za 1 m2. Do tej pory wynosiła 2,5 zł. W lokalach socjalnych stawek nie 

podnoszono od dawna i  wyniosą 1,30 zł z 0,92 zł. Maksymalna, dopuszczalna stawka według 

ustawy to 9,55 zł. Mamy mieszkania o bardzo róŜnym standardzie i oczywiście według tego 

standardu czynsz moŜe być wyŜszy lub niŜszy. I tak teŜ robimy. Natomiast czynsze w mieście 

są bardzo róŜne i wciąŜ czynsze miejskie odbiegają  znacząco od czynszów stosowanych w 

wynajmach mieszkań prywatnych i to teŜ nie tylko nowych, bo tych bym nie tykał. One są 

nowe, na nowych zasadach rynkowych. Kiedy przeliczy się czynsz w zasobach prywatnych 

za 1 m2  bez Ŝadnych dodatkowych zobowiązań typu śmieci i woda , to ten czynsz waha się na 

poziomie 6-9 zł za 1 m2. My nawet nie dorównujemy do tego co być powinno z racji obciąŜeń 

jakie mamy we wspólnotach mieszkaniowych. Są to trudne decyzje ale konieczne.  Jesteśmy  
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świadomi, Ŝe z drugiej strony one uderzają równieŜ w nas, bo jest to kwestia dodatków 

mieszkaniowych. Automatycznie rosną koszty utrzymania mieszkania, które są wyjściową do 

wyliczenia przysługującego dodatku mieszkaniowego.  

Dot. pkt 29  

To jest sprawa, która była wywołana wnioskiem na sesji rady. Wniosek dotyczył pomocy 

samorządu w usuwaniu azbestu. Rozeznaliśmy temat i okazało się, Ŝe taką formułę ma 

WFOŚ. Są to korzystne poŜyczki ale tylko pod warunkiem, Ŝe  gmina ma opracowany taki 

plan. Dlatego postanowiliśmy plan przygotować. Przy czym na ten plan udało nam się 

uzyskać 90% dotacji z WFOŚ. W momencie kiedy będziemy posiadali plan, to nasi 

mieszkańcy będą mogli  skorzystać z pomocy z formie poŜyczki.   

Dot. pkt 30  

Oprócz tego, Ŝe do końca kwietnia usuwamy gniazda przede wszystkim w Parku Wilsona  za 

zgodą Rejonowego Dyrektora Ochrony Środowiska, to w tym roku zakupiliśmy urządzenie 

elektroniczne, które ma odstraszać. Kwota na to urządzenie  była zaplanowana w budŜecie.  

Jest  to kwota na zainstalowanie słupa, jego przewiezienie i podłączenie urządzenia.  

Nie mamy skali porównawczej, natomiast moŜemy powiedzieć, Ŝe w ubiegłym roku po akcji 

usuwania gniazd na lato pojawiło się ich 12. A w tym roku kiedy od końca kwietnia działa to 

urządzenie pojawiły się 2 gniazda. Na pewno to za krótki okres, Ŝeby powiedzieć, iŜ się tak 

stało poniewaŜ mamy urządzenie ale efekt jest duŜy. Podobno bardzo modne są teraz 

wynajmowane przez samorządy sokoły. Nie wiem jak to działa. Czy te ptaki są na uwięzi, czy 

sokolnik jest z nimi, tego nie wiem. W kaŜdym razie w bardzo wielu samorządach sokoły 

pojawiły się.   

Dot. pkt 32  

Po udziale w tak duŜej konferencji, z udziałem tak ogromnych sił,  jeŜeli chodzi o fachowość, 

czyli profesorów z Irlandii, Włoch, Estonii, mógłbym tu mówić z dwie godziny.  Chodziło o 

to, Ŝe była to konferencja, która przede wszystkim dla nas samorządowców w swoim 

podsumowaniu pokazała najpierw ile jest róŜnych moŜliwości pozyskiwania energii. 

Wnioskiem końcowym było to, aby działać rozsądnie na tym polu poniewaŜ pojawia się taka 

historia, Ŝe za wszelką cenę z wiatru prąd jest lepszy, z biogazu równieŜ. A to tak nie jest. 

Coraz częściej  podmioty, miasta, osiedla, które weszły w temat ponoszą tak ogromne koszty 

logistyczne i  okazuje się, Ŝe energia z węgla jest tańsza, jest duŜo korzystniejsza dla 

środowiska. Przedstawiono nam jak nielogiczne są próby budowy duŜych biogazowi, o 

bardzo duŜej mocy. Sprawdzają się tylko te, które są o bardzo małej mocy, które mają 

substrat je zasilający praktycznie na miejscu. Kiedy pojawi się transport, to owszem transport 



 6 

zarabia ale drogi giną. Dochodzi do tego zanieczyszczenie środowiska. Znam teŜ drugą stronę 

medalu dla samorządu, w której znajduje się duŜa biogazownia - to jest jej wartość i wartość 

podatku od tego. Przedstawiono nam równieŜ rzeczy niesamowite, które dzieją się w świecie. 

U nas toczy się akcja dotycząca racjonalnego podejścia do wiatraków. Jest wiele nowych 

urządzeń, które funkcjonują na wysokościach. PowyŜej 150 metrów działają wiatrownie 

elektryczne. Korzystają one z wiatru duŜe wyŜej. Są one w sferze badań ale są bardzo 

moŜliwe do wprowadzenia jak balony, które znajdują się w powietrzu na uwięzi, jak rodzaje 

samolotów mające po 3 - 4 turbiny. To była konferencja mająca nam pokazać w jakim 

kierunku idzie świat, aby chronić środowisko i pozyskiwać energię odnawialną, na którą 

zapotrzebowanie rośnie. Puenta jest taka, Ŝeby to robić bardzo racjonalnie i nie być 

obojętnym na metody, które są tradycyjnymi, skutecznymi metodami pozwalającymi nas 

zaopatrzyć w energię elektryczną. Jeden z profesorów z Irlandii postawił taką tezę, Ŝe 

właściwie świat dziś nie wie, czy to co my dziś nazywamy dziurą ozonową jest spowodowane 

cyklami ziemi i jest to naturalne i moŜe w takim cyklu właśnie się znajdujemy, a nie tym co 

nazywamy zanieczyszczeniem itd. Oczywiście nie chcę tutaj powiedzieć, Ŝe nie ma sprawy i 

nie dbamy juŜ o środowisko. Takiej puenty nie było. Było to bardzo ciekawe spotkanie, bo 

przy okazji były prezentacje takich miast jak ChełmŜa, które wchodzą w nowe tematy. Na 

spotkaniu obecni byli przedstawiciele Łotwy i Estonii. Naprawdę jesteśmy daleko w przodzie, 

jeŜeli chodzi o wiele tematów, nawet przy tych prezentacjach, które dla nich były 

niewątpliwie dumą, Ŝe juŜ osiągnęli.    

Dot. pkt 34  

Wspólnie ze starostwem powiatowym weszliśmy w dokształcanie kadr. Pracownicy 

nieodpłatnie mogli skończyć studia podyplomowe w kilku kierunkach. TNOiK był organem 

zarządzającym, prowadzącym cały program. To było podsumowanie. Poruszono temat 

ustawicznego kształcenia. To jest kolejny przykład skorzystania z pieniędzy unijnych po to, 

Ŝeby podnosić jakość naszej pracy. W międzyczasie  były nawet ankiety będące opiniami 

petentów co do zmian jakościowych. W pewnych waŜnych dziedzinach pracownicy mogą 

zdobywać wiedzę i jeŜeli dzieje się to niedpłatnie, to tym bardziej to nas satysfakcjonuje.  W 

zajęciach brali udział równieŜ mieszkańcy pracujący na zupełnie innych odcinkach niŜ 

administracja.    

 
Ad. pkt 3  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 

2012 rok 
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Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Jaka firma wygrała przetarg na remont dachu w Szkole Podstawowej nr 3 w ChełmŜy ? Jaki 

jest okres wykonania tego zadania ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Na to pytanie udzielę odpowiedzi na piśmie. Pamiętam górną kwotę – 245 tys. zł. Było 6 

firm. Na którejś z komisji prezentowałem ten materiał. Były 2 lub 3 firmy toruńskie. 

Przesuwaliśmy czas zawarcia umowy. Nie powiem w tej chwili jaki jest czas realizacji 

zadania. Nie pamiętam tego. Zakładam, Ŝe musimy skończyć przed rozpoczęciem roku 

szkolnego. Pan radny podpowiada, Ŝe wygrała firma z Chełmna. Było 100 tys. zł róŜnicy 

pomiędzy ofertą najwyŜszą i najniŜszą, a  więc ta róŜnica była duŜa. Nie ukrywam, Ŝe 

sytuacja na rynku nie jest dobra. Pytań o Orlika wymagających wyjaśnienia  jest niewiele. 

Dziś juŜ nie ma pobierania specyfikacji, bo ona funkcjonuje elektronicznie. Kiedyś pobierano 

specyfikację i właściwie od razu wiedzieliśmy ile firm jest zainteresowanych. Są firmy, które 

zadają pytania, proszą o wyjaśnienie. Tych firm w tej chwili pojawiło się 3-4. Nie wiem czy 

złoŜą ofertę.  

Radny Mariusz KałuŜny 

W związku z niszczeniem nawierzchni w skate parku, czy tam będą jakieś oznakowania z 

zakazami czy z regulaminem korzystania z skate parku ? Myślę, Ŝe to byłoby rozsądne. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Pytanie jest słuszne i naleŜy się nad nim zastanowić. Braliśmy pod uwagę regulamin, który 

musi się pojawić i traktujemy to jako zadanie dla OSiT-u. Znaki są konieczne. Jest 

otaśmowany teren i widać wyraźnie, Ŝe jest tam plac budowy, a np. mama pozwala dziecku 

na ten teren wchodzić i ono się tam bawi. Jak ktoś jej zwraca uwagę, to matka mówi „co się 

stanie”.  Stanie się. To jest tak, jak ktoś by sobie pomalował podłogę i po niej pochodził. Na 

pewno pojawi się regulamin, a przy tej okazji moŜna pomyśleć o znakach. Zastanawiałem się 

nad systemem tabliczek. DuŜo dyskutujemy nad zakazem ruchu na Bulwarze. Zgodnie z 

przepisami ruchu drogowego trzeba było zdjąć znak „zakaz ruchu”. Trzeba było to zrobić, bo 

jest kolizja między znakiem określającym drogę tylko dla rowerów i pieszych.  Ten znak jest 

równorzędny  z zakazem ruchu. I wielu kierowców nie wie o tym. A my generalnie niewiele 

moŜemy zrobić. Dlatego powiesimy znak „zakaz ruchu” , bo wciąŜ o to walczymy.  

Pana wypowiedź potraktować naleŜy jako wniosek.        
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Radny Franciszek Kuczka 

Mam drobne pytanie dotyczące skate parku. Kiedy pojawią się ławki i kosze wokół ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Zakup będzie dokonany jutro albo pojutrze. Czekaliśmy za zmianą budŜetu, która daje 

delegacje do dokonania takich zakupów. Do 15 czerwca powinny pojawić się urządzenia. 

Przetarg jest rozstrzygnięty. Urządzenia kupimy taniej niŜ wcześniej zakładaliśmy. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych – za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr XVI/116/12 

zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2012 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4  

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

samorządowej instytucji kultury – Powiatowej i Miejskiej B iblioteki Publicznej  

w ChełmŜy za 2011 rok 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych – za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr XVI/117/12 

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w ChełmŜy za 2011 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 5  

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej Gminy Miasta ChełmŜy za rok 2011 

 

Pan Jerzy Czerwiński  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych – za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr XVI/118/12 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta ChełmŜy  

za rok 2011 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6  

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 

 

Pan Jerzy Czerwiński  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych – za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr XVI/119/12 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

 Interpelacje 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 
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Ad. pkt 8  

     Odpowiedzi na interpelacje 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 9 

 Wnioski i zapytania 

 

Radny Franciszek Kuczka 

W dniu 8 marca b.r. na XIV sesji rada podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na 

udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa 

uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Chciałem się dowiedzieć w jaki 

sposób ta uchwała została wdroŜona.  

Podobne pytanie dotyczy sesji rady z dnia 19 kwietnia b.r., na której rada podjęła uchwałę w 

sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta w 2012 roku. W jaki sposób ta uchwała została 

wdroŜona ? 

Radny Arkadiusz Szwugier 

W Gazecie Pomorskiej w miesiącu maju ukazał się artykuł na temat małych sklepików w 

ChełmŜy. Chciałbym prosić Pana Burmistrza, aby w przypadku gdy pojawi się na terenie 

miasta jakaś większa sieć na przykład spoŜywcza, aby w miarę moŜliwości nie dopuszczać do 

jej otwarcia. Kondycja małych sklepów takich jak mój, czy koleŜanki  jest coraz gorsza. W 

artykule przedstawiono przybliŜony obraz funkcjonowania sklepów.    

 

Ad. pkt 10 

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie wiem na ile ktoś skorzystał z uchwały. Bonifikata tworzyła warunki a czy te podmioty, 

którym warunki stworzono skorzystały, czy były przekształcenia, trudno mi powiedzieć. W 

duŜej spółdzielni lokatorsko-własnościowej takie czynności były, bo tych działek było więcej 

i z tych bonifikat korzystali. Co do drugiej spółdzielni  takiego pytania nie było.  Sprawdzę i 

odpowiem na piśmie. 
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JeŜeli chodzi o uchwałę dotyczącą ochrony zwierząt, to uchwałę na nas wymusiła ustawa. 

Przyjęliśmy program i realizujemy go w 80% przez właściwie dwie instytucje. Jedna to 

Schronisko dla Zwierząt w Toruniu, z którym mamy umowę. A druga  to przez aktywność 

StraŜy Miejskiej, które pełni rolę naszej siły ratunkowej od wywoŜenia zwierząt, poprzez 

ratowanie, do wzywania właściwych słuŜb. Pozostała nam kwestia podpisania umowy z 

weterynarzem. To jest temat, który odkładamy trochę w czasie ale zostanie on zrealizowany 

zgodnie z uchwałą.  

Radny Franciszek Kuczka 

Ile psów wyłapano ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tego nie wiem. Trzeba by zajrzeć do sprawozdania. Te interwencje sprowadzają się do 

wyłapywania psów. W tym roku nie było Ŝadnego zgłoszenia, Ŝe jest padłe zwierzę, bo takie 

sytuacje są teŜ. Uzupełnię tę odpowiedź na piśmie.  

Radny jest drugą kadencję a wysyp marketów, czyli sklepów do 1000 m2 powierzchni 

handlowej to był temat kadencji 1998-2002 oraz 2002-2006. Zapłaciliśmy za to, Ŝe 

chcieliśmy bronić sklepy.  Wszystkie oferty jakie były składane miastu, na naszych gruntach 

pod budowę marketów były przez nas załatwiane negatywnie. Przeliczyliśmy ilość etatów 

jaką dają markety oraz etaty, które tracimy w małych sklepach. Braliśmy pod uwagę sprawę 

podmiotów gospodarczych, które tego nie wytrzymają itd.   Na czym straciliśmy ? Na tym, Ŝe 

my odmawialiśmy, a wszystkie markety jak Państwo widzicie powstały na gruntach 

prywatnych. Ustawowego zablokowania takiego obiektu nie ma Ŝadnego dla gminy. Gmina 

moŜe  zablokować market wielkopowierzchniowy, czyli taki powyŜej 1000 m2. Nawet w 

studium musi być wskazane przeznaczenie tego terenu pod taką placówkę.  Nie byliśmy 

wtedy uzbrojeni w instrumenty. Wspominam czasem spotkanie, na którym przedstawialiśmy 

konkretny teren, którym jeden z marketów był zainteresowany. W spotkaniu brali udział 

równieŜ radni. Rozmawialiśmy wtedy z właścicielami małych sklepów. Reakcja na to mogła 

być, gdybyśmy doszli do porozumienia. Markety powstały obok nas. Nie mieliśmy na to 

wpływu. Dziś mogę powiedzieć, Ŝe nie słyszałem, Ŝeby szukał terenu jakiś spoŜywczy 

market. Nasycenie tego rynku jest ogromne. Jedno jest pewne. Nie wybudują marketu bez 

Państwa wiedzy. Będziecie Państwo musieli rozsądzić, a to nie jest takie proste, czy nasze 

społeczeństwo jest zadowolone z ich funkcjonowania, czy moŜe wolą opcję małego sklepu. 

Czasem sobie tak myślę, ale jest to moje prywatne zdanie, Ŝe markety są taką instytucją jak 

wiele innych dziedzin, Ŝe idą cyklem. Najpierw jest na nie moda, a potem brakuje małego 

sklepiku. Tylko trzeba przetrwać ten okres. Jestem tego świadom. Instrumenty, które posiada 
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rada i gmina w przypadku takich marketów jakie mamy praktycznie są Ŝadne. Ktoś powie, Ŝe 

jest plan zagospodarowania przestrzennego. Spróbujcie Państwo wpisać na kaŜdej działce, na 

placu  mieszkaniówkę, to te usługi i tak się wpiszą z interpretacji planu. Handel towarzyszy 

mieszkaniówce. To trudna sprawa. Dobrze, Ŝe o tym mówimy. Powinniśmy dbać o interes 

naszych mieszkańców i podatników.  

Nie ma takiej moŜliwości, Ŝeby powstał market bez Państwa wiedzy. Gdyby taka historia się 

pojawiła, to będziemy wspólnie myśleć nad tym jakie stanowisko powinniśmy w tej sprawie 

zająć.  

Radny Arkadiusz Szwugier 

W przedstawionym przeze mnie artykule jest mowa o naszym regionie. Podano sytuację jaka 

obecnie ma miejsce. Wskazano ile sklepów upadło, jakie są konsekwencje itd. Chciałem, 

Ŝeby Państwo radni poznali ten temat.  

     

Ad. pkt 11  

        Oświadczenia 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 12  

        Komunikaty 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 13  

       Zamknięcie sesji 

 
Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XVI sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

      Sekretarz obrad : 
             
                                                                                              Małgorzata Polikowska 


