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P R O T O K Ó Ł  NR  XX/12 

z  sesji  Rady Miejskiej Chełmży 

 

XX sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 8 listopada 2012 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Zbigniew Ostrowski         - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski 

 

Pan Jerzy Czerwiński   - Burmistrz Miasta 

Pan Marek Kuffel   - Zastępca Burmistrza 

Pani Krystyna Lulka          - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński       - Sekretarz Miasta  

Ponadto w  sesji udział wzięły osoby odznaczone odznaczeniami państwowymi, mieszkańcy 

miasta, radca prawny Urzędu Miasta, przedstawiciele prasy oraz MMS Studio. 

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 zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 

rok. 

    4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu 

płatności opłaty targowej na terenie gminy miasta Chełmży. 

    5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz 

wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie 

płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat. 

     6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-

Administracyjnemu Oświaty w Chełmży. 

    7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2011/2012. 
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     8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 

    9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Chełmży 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku 

publicznego na 2013. 

    10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Toruńskiej. 

    11.Interpelacje.  

    12.Odpowiedzi na interpelacje. 

    13.Wnioski i zapytania. 

    14.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

    15.Oświadczenia. 

    16.Komunikaty. 

    17.Zamknięcie sesji.                 

 

W trakcie sesji po punkcie 8  Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Zbigniew Ostrowski 

dokonał wręczenia odznaczeń państwowych mieszkańcom miasta. 

Wręczenie odznaczeń zostało poprzedzone odczytaniem przez przewodniczącego obrad 

postanowienia Prezydenta RP z dnia 18 października 2012r. o nadaniu odznaczeń. Pismo 

stanowi załącznik do protokołu. 

Prezydent RP na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, odznaczył następujące osoby :  

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej 

Złoty Krzyż Zasługi       – Pan Franciszek Kuczka 

Brązowy Krzyż Zasługi – Pan Wiesław Budziak 

          Pan Krzysztof Łęcki 

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzyki chóralnej 

Brązowy Krzyż Zasługi – Pan Medard Fiugajski 

za zasługi w działalności na rzecz  propagowania historii 

Brązowy Krzyż Zasługi – Pan Marcin Seroczyńki 

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu 

Brązowy Krzyż Zasługi – Pan Marek Wantowski 

       - Pan Piotr Wiśniewski 
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Ad. pkt 1 

a) Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz 

Kalinowski i na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum, gdyż 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)  

Pan Jerzy Czerwiński 

Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad ( jako pkt 4) projektu uchwały 

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2011-2025.  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowaną przez Burmistrza Miasta  

poprawkę. Wszyscy radni głosowali za jej przyjęciem jednogłośnie. 

Następnie przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia 

wraz z powyższą poprawką. Wszyscy radni głosowali za.  

 

Przyjęty porządek sesji przedstawia się następująco : 

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 zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 

rok. 

    4.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025.       

    5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu 

płatności opłaty targowej na terenie gminy miasta Chełmży. 

    6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz 

wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie 

płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat. 
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     7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-

Administracyjnemu Oświaty w Chełmży. 

     8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań  

oświatowych za rok szkolny 2011/2012. 

     9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 

    10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Chełmży 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku 

publicznego na 2013. 

    11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Toruńskiej. 

    12.Interpelacje.  

    13.Odpowiedzi na interpelacje. 

    14.Wnioski i zapytania. 

    15.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

    16.Oświadczenia. 

    17.Komunikaty. 

    18.Zamknięcie sesji.                 

 

     d) Protokół z XX sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 15 za. 

 

Ad. pkt 2  

 Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 23.”W dniu 29 października b.r. Burmistrz Miasta przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta 

podpisał umowę z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie w 

formie zaliczki i refundacji projektu pn.Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury 

terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim  będących w granicach administracyjnych miasta, 

służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji…” 

Proszę o doprecyzowanie punktu. 

Radny Jacek Kałamarski 

Pkt 4.”Podjęcie decyzji w sprawie powołania zespołu do opracowania planu obrony cywilnej  

Miasta Chełmży”.  Proszę o rozwinięcie punktu. Kto wchodzi w skład zespołu ? 



5 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 2 „ Podjęcie decyzji w sprawie dokonania przeglądu materiałów zawierających 

informacje niejawne w Urzędzie Miasta oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i 

Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty”.  

Pkt 6 „ Zatwierdzenie istotnych warunków przetargu nieograniczonego na wykonanie 

remontu nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w granicach administracyjnych 

miasta Chełmży w latach 2012-2014”. 

Jaki jest zakres robót. Co jest  brane pod uwagę ? 

Proszę o rozwinięcie w/w tematów. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 2 

Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych mamy obowiązek raz na trzy lata 

dokonywać przeglądu sposobu ewidencjonowania wszystkich materiałów, które traktowane 

są zgodnie z ustawą jako materiały niejawne, oczywiście o różnych stopniach utajnienia. 

Powoływana jest komisja i raz na trzy lata w poszczególnych jednostkach robi się kontrolę, 

która określa w jaki sposób następuje przepływ tych informacji, które są szczególnie 

chronione. W skład komisji wchodzi Sekretarz Miasta, Pan Muskała i Pan Kucharek.  

Ad. pkt 4 

Są to czynności wynikające z wojewódzkiego planu obrony cywilnej a więc zaleceń 

wojewody w tym zakresie. Zespół ten opracowuje na perspektywę kilkuletnią plany obrony 

cywilnej miasta, określając zadania dla właściwie wszystkich służb, które w to są włączone 

ale i również obywateli, jak na przykład akcja kurierska. W zespole jest  Pan Wilczyński, Pan 

Muskała i Pan Kucharek. A więc te dwie osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obronę 

cywilną i sekretarz jako koordynator.  

Ad. pkt 6 

To rutynowy przetarg. Dotyczy napraw nawierzchni bitumicznych i asfaltów, a więc to 

wszystko co robimy przede wszystkim po okresach zimowych. Jeżeli jest taka potrzeba poza 

porą zimową to oczywiście jest to również usuwane. Ta umowa się kończy, ona miała 

charakter trzyletni.  

Ad. pkt 23  

Jest to umowa na realizację zadania w ramach rozbudowy infrastruktury turystycznej miasta, 

w montażu finansowym takim jak Państwo tu widzicie,  a więc wartość kosztorysowa 2.985 

tys. zł, przy czym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dofinansowuje kwotą 1.739 

tys. zł.. oczywiście jeszcze nie jest ogłoszony przetarg. Te relacje będą pokazywały 
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prawdziwe sumy, które będziemy znać po wyłonieniu wykonawcy. W ramach tego jest 

budowany pomost, który połączy dwa brzegi jeziora od Bulwaru do okolic ulicy Plażowej, 

slip do spuszczania łódek, żaglówek, przewiduje się również powołanie punktu informacji 

turystycznej, który będzie się mieścił najprawdopodobniej w budynku przy ul. Tumskiej 12 i 

ostatnia część tego zadania to film promocyjny wykonany w porozumieniu z TVP Bydgoszcz. 

Oczywiście decyzje kiedy i jak to będzie wykonywane podejmiemy wracając do tego tematu 

przy budżecie.  

   

Ad. pkt 3 

                 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu 

miasta na 2012 rok. 

 

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

Radny Mariusz Kałużny 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa mamy zwiększenie w dochodach z najmu i 

dzierżawy o  54 tys. zł, natomiast zmniejszenie w karach i odszkodowaniach o 20 tys. zł. Czy 

można się pokusić o taki wniosek, że w porównaniu z rokiem poprzednim dochody z najmu i 

dzierżawy właśnie o tyle wzrosły, bo plan jest mniej więcej porównywalny do tamtego roku. 

Wynika z tego, że więcej osób zapłaciło czynsz. A zarazem kary i odszkodowania się 

zmniejszyły, czyli jest mniej rodzin z nakazem eksmisyjnym. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ja myślę, że porównywanie tego na tym etapie z rokiem ubiegłym chyba nie byłoby 

właściwe, bo to jest efektem tego, że obserwujemy pewne zmiany ale w poszczególnych 

miesiącach i analiza półroczna czy po trzech kwartałach nie jest korzystna. Teraz wypada tak, 

że w tym miesiącu sytuacja wygląda nieco lepiej, stąd żeby równoważyć na tym etapie te 

wydatki, a szczególnie wydatki remontowe, które jeszcze się pojawią, po prostu w ten sposób 

te pieniądze są bilansowane. Ja myślę, że ten wniosek byłby chyba trochę do przodu. 

Generalnie te odszkodowanie, o które radny pytał, to są rzeczywiście za utracone pożytki 

przez właścicieli prywatnych, którzy mają wyroki eksmisyjne w stosunku do swoich 

najemców. Eksmisji może jest więcej ale one znowu by się wprost nie przekładały, ponieważ 

prowadzone negocjacje powodują, że nie każdy właściciel, który ma wyrok eksmisyjny w 

stosunku do swojego najemcy, tego odszkodowania żąda. Natomiast nie ukrywam, że ostatnio 

się ta liczba nieco zwiększyła. To jest spowodowane wieloma rzeczami. Kiedy w miarę 

szybko można zabezpieczyć mieszkanie socjalne, to oczekiwanie na wyegzekwowanie 
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eksmisji jest krótkie, to te odszkodowania są rzadziej. Natomiast my w tej podaży mieszkań 

jesteśmy uzależnieni od tego, co uzyskujemy w wyniku tych naturalnych ruchów, które się 

dzieją . Bywa tak, że liczba roczna tych mieszkań jest bardzo dobra ale są okresy 2, 3 

miesięcy, kiedy ruchów nie ma w ogóle i to powoduje, że te odszkodowania rzeczywiście 

rosną. W skali takiego miasta jak Chełmża to wysokość tych odszkodowań, które płacimy jest 

jeszcze do wytrzymania, chociaż nie wiem jak długo ale w skali dużych miast to jest w tej 

chwili tak duży bunt, bo to są odszkodowania rzędu setek tysięcy a czasem nawet milionów 

złotych. Tu jest słabość ustawy o ochronie praw lokatorskich. Tu jest jeszcze inna rzecz. My 

mamy ogromne zadłużenie na czynszach, podejmujemy różnego rodzaju działania, egzekucje 

ale wyroki eksmisyjne traktujemy jako ostatnie, między innymi z tego powodu, że powiedzcie 

Państwo co to za wyrok, jeżeli miasto jako właściciel ma obowiązek dania mieszkania tej 

osobie, którą pozwało do sądu o to, że ma opuścić lokal miasta. Dochodzi tu do pewnego 

takiego absurdu. Oczywiście będziemy to stosować, bo są mieszkania lepsze i gorsze ale ten 

instrument jest w sposób znacząco przez to ograniczony. 

Radna Irena Szubrych 

Co jest powodem tego, że zwiększamy kwotę na wydatki za administrowanie o 20 tys. zł. Czy 

zwiększył nam się zasób komunalny gminy ? Raczej sprzedajemy mieszkania i te wydatki 

powinny nam maleć. 

Pan Jerzy Czerwiński 

To rzeczywiście jest pewien taki ruch księgowy, który polega na tym, że wcześniej 

zarządzeniem Burmistrza Miasta przekazaliśmy pieniądze na remonty ale zrobiliśmy to z 

zarządzania, bo burmistrz to mógł zrobić. W tej chwili te pieniądze wracają z powrotem 

uchwałą rady. W żaden sposób się nie zmieniają i nie zwiększają wydatki na 

administrowanie. Jeśli chodzi o to, że sprzedajemy mieszkania, to generalnie te wydatki 

powinny w niewielkiej skali ale maleć. Brakuje nam ciągle środków na remonty. W tej chwili 

jest to okres zimowy i te braki są szczególnie w remontach np. piecy, gdzie nie możemy tego 

odkładać. Ja zarządzeniem mogę pewnych zmian dokonywać w ramach działu i tutaj jedyna 

możliwość jaka była, to było zmniejszyć zarządzanie i przekazać na remonty. Natomiast 

uchwała rady ma już dużo większe możliwości i teraz chcemy to wyrównać, czyli te 

pieniądze na remonty są, bo to jest zwiększenie do 70 tys. zł, natomiast te pieniądze, które 

były wzięte zarządzeniem, muszą uchwałą rady wrócić.  

Radna Krystyna Myszkowska 

W dziale 600 Transport i łączność jest 2805 zł na zwiększenie finansów na polisy 

ubezpieczeniowe dróg gminnych. Co wpłynęło na zwiększenie tej kwoty ? 
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Radny Franciszek Kuczka 

Pytanie dotyczące wzrostu wydatków na dodatki mieszkaniowe. Czy środki zaplanowane 

wystarczą do końca roku ? 

Pani Krystyna Lulka 

Składki na ubezpieczenie są płacone w ratach kwartalnych. Umowa z nowym brokerem 

została podpisana w kwietniu, czy maju i płatności następują kwartalnie. Okazało się, że na 

drogach zabrakło troszeczkę środków i teraz w tym IV kwartale musimy to uzupełnić.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Ja przy okazji tych ubezpieczeń mogę powiedzieć niedobrą wiadomość, ponieważ pojawiają 

się firmy ubezpieczeniowe, my będziemy mieli nową umowę na opłaty z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej, a więc tego co dzieje się na drogach i są roszczenia. Nie wiem 

jak będzie u nas, bo trudno to w tej chwili przewidzieć ale rosną kilka, a nawet kilkanaście 

razy do góry. Uzależnione jest to od ilości odszkodowań, które firmy płaciły, a więc 

prawdopodobnie będzie to dla nas trudny orzech do zgryzienia.  

Jeśli chodzi o dodatki mieszkaniowe, z dwóch powodów nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. 

Po pierwsze, że tego tak naprawdę nigdy do końca nie wiadomo, bo zmienia się liczba osób, 

które mogą być beneficjentami pomocy społecznej, w tym również dodatku mieszkaniowego. 

My jeszcze mamy taki drugi element. Mianowicie w związku z takim dosyć intensywnym 

działaniem mającym na celu egzekucję zadłużeń mieszkańców na czynszach, posługujemy się 

taką metodą najpierw zamiaru wypowiedzenia umowy najmu, żeby osoby jak gdyby 

zdopingować do działania, a w konsekwencji jeżeli nie ma reakcji, to wypowiedzeniem 

umowy najmu. Skutkuje to potem tym, że z taką osobą w taki czy inny sposób staramy się 

ułożyć, oczywiście jeżeli istnieją możliwości. Jest to różnie np. wpłaca czynsz, a zadłużenia 

pozostają rozłożone na raty. Staramy się unikać tych bardzo niskich rat ale jeszcze takie 

przypadki się zdarzają. To powoduje, że osoby tracą prawo do wniosku o dodatek 

mieszkaniowy. To może być drugi taki argument, który w tej chwili na pewno do końca roku 

ale być może również w przyszłym roku, będzie skutkował tym, że część osób nie będzie 

uprawniona do składania wniosku o dodatek mieszkaniowy. Czasem jest to może 

niezrozumiałe ale osoba zadłużona może korzystać z dodatku mieszkaniowego. Mimo, że to 

się wydaje absurdalne, to tak rzeczywiście jest, bo osoba nie może mieć dodatku 

mieszkaniowego, jeżeli wygenerowała dług w czasie brania tego dodatku. Ale jeżeli dług 

generalnie istniał, był wygenerowany bez dodatku, to może mieć dług i może brać dodatek, 

płacąc na bieżąco. To są takie sytuacje czasem dziwne, bo z jednej strony ogromne 

zadłużenie, a z drugiej prawo pozwala wzmacniać wydatki rodzinne na te cele mieszkaniowe.  
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Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

 

UCHWAŁA NR XX/140/12 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok.  

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4 

                 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025.   

 

Pani Krystyna Lulka przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Ile miasto Chełmża ma łącznie udziałów w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Teraz nie jestem w stanie udzielić dokładnej odpowiedzi, może być ona przekazana na 

piśmie. W każdym razie w tej chwili jesteśmy trzecim udziałowcem, gdyż drugim jest gmina 

Chełmża, ponieważ oni wpłacili już te środki, które my mamy zaplanowane na 2014 rok. 

Jeżeli my wpłacimy to zobowiązanie, które jest na rok 2014, będziemy drugim udziałowcem, 

kolejni to gmina Chełmża, gmina Łubianka, gmina Łysomice, Bank Spółdzielczy w Brodnicy 

i kilka podmiotów prywatnych. My na piśmie przygotujemy informację jak to dokładnie 

wygląda. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

 

UCHWAŁA NR XX/141/12 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025  
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Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz 

terminu płatności opłaty targowej na terenie gminy miasta Chełmży. 

      

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie 

imienne. Wyczytano według listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił 

swoje stanowisko. Protokół z głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XX/142/12 

w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 

terenie gminy miasta Chełmży 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

     Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 

oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w 

strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat. 

    

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie 

imienne. Wyczytano według listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił 

swoje stanowisko. Protokół z głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 13, wstrz.1, przeciw 1. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XX/143/12 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia 

stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego  

parkowania oraz sposobu pobierania opłat 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

   

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi 

Ekonomiczno-Administracyjnemu Oświaty w Chełmży. 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

     Radna Krystyna Myszkowska 

     Do zadań zespołu należy m.in. prowadzenie spraw dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3, 

takich jak żłobki, klubiki dziecięce. Coś takiego ma powstać u nas w Chełmży. Czy kierownik 

zespołu będzie posiadał kompetencje do kontroli tej placówki ? Moje pytanie ma związek z  

zdarzeniem, o którym ostatnio było tak głośno w mediach. 

     Pan Jerzy Czerwiński 

     Nie. To jest niepubliczna jednostka. I tylko prawdopodobnie służby kuratorium są jedynymi 

służbami, które mogą tego typu kontrolę prowadzić. My co prawda w tym klubiku mamy 

swój udział jako partnerzy ale ten udział też jest precyzyjnie określony umową i nie 

sprowadza się do kontroli. On wiąże się z pomocą przy rekrutacji oraz z reklamą. W żaden 

sposób nie będziemy nadzorem dla tych pracowników. Kuratorium jest jednostką, która ma 

obowiązek czuwania nad oświatowymi placówkami publicznymi i niepublicznymi. 

     Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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UCHWAŁA NR XX/144/12 

w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu  

Oświaty w Chełmży 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu 

realizacji zadań  oświatowych za rok szkolny 2011/2012. 

      

    Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

    Radny Franciszek Kuczka 

    Na stronie 44 w podsumowaniu jest wysoka ocena kadry pedagogicznej, ich działalności w 

minionym roku szkolnym. Nie ma tu jednak skondensowanej oceny działań miasta w zakresie 

poprawy warunków bazy dydaktycznej. Czy Pan Burmistrz mógłby w kilku zdaniach 

powiedzieć co zrobiono w minionym roku szkolnym, żeby ta baza uległa znacznej poprawie ? 

     Pan Jerzy Czerwiński 

     Trudno mi jest w tej chwili wymienić jakie zadania zrealizowano. Część zadań jest 

wymieniona w sprawozdaniu i wiem, że to było omawiane bardzo dokładnie na komisjach 

rady. Bardzo dokładny materiał wyciągając z tego właśnie sprawozdania można by Panu 

radnemu przekazać. Mógłbym precyzyjnie powiedzieć ile okien wymieniono, ile metrów 

ścian pomalowano ale  jak radni podkreślają, to jest w tym sprawozdaniu.  

     Trudno, że ważyć. Ocenę przygotowania nauczycieli możemy zrobić na bardzo prostej 

zasadzie. To jest stopień awansu zawodowego. Mamy rzeczywiście znaczącą grupę 

nauczycieli dyplomowanych i mianowanych. Wymaga to ogromnej pracy, żeby ten kolejny 

stopień awansu zawodowego zdobyć. Możemy mówić o kadrze wysoko wykwalifikowanej. 

Nie znam jednostek, na podstawie których mógłbym powiedzieć, że nasze szkoły poszły o 10-

20 do góry w sensie technicznym. Powiem jedno,  na pewno nie borykamy się  z żadnymi 

problemami wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i wszystko to co jest nowe, znajduje 

się w naszych szkołach, zresztą realizowane jest w ramach programów. I kolejna niezwykle 

ważna sprawa. Kwestie techniczne mimo, że na starej bazie realizowane, bo takie są nasze 

budynki szkolne jest to również robione na tyle na ile pozwalają nam możliwości finansowe.  
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     Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 14, wstrz.1. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XX/145/12 

w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań  oświatowych  

za rok szkolny 2011/2012 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

     Ad. pkt 9 

      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 

        

     Pan Marek Kuffel Zastępca Burmistrza Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do 

projektu uchwały. 

     Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XX/146/12 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych na rok 2013 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

     Ad. pkt 10 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy 

Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego na 2013. 
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     Pan Marek Kuffel Zastępca Burmistrza Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do     

projektu uchwały.  

    Radny Franciszek Kuczka 

    W załączonym do projektu uchwały programie współpracy miasta z organizacjami 

pozarządowymi w rozdz. XIII jest informacja dotycząca zasad obrad komisji, która rozstrzyga 

o przydziale środków. Jest zapis, że komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez 

udziału oferentów. Posiedzenie zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego 

nieobecności wyznaczony przez niego członek komisji. Komisja liczy 3 członków. Kiedy nie 

ma przewodniczącego to jest 2 członków. Kiedy dojdzie do tego, że są rozbieżności między 

członkami w jaki sposób odbywa się podjęcie decyzji ? Czy przewodniczący posiada 2 głosy, 

czy też jest równowaga głosów ? Czy jest jakiś szczegółowy regulamin pracy komisji ? Nie 

ma ? Może być taka sytuacja, że członkowie komisji mają różne zdania. 

    Pan Marek Kuffel  

    W tym przypadku przewodniczący nie zwołuje posiedzenia komisji i odracza je na inny 

termin. Członkami komisji są najczęściej osoby mogące bez problemu uczestniczyć w  

posiedzeniu.  

     Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XX/147/12 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Chełmży z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność  

pożytku publicznego na 2013 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11. 

                  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu   

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. 

Toruńskiej. 

Pan Marek Kuffel Zastępca Burmistrza Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do  

projektu uchwały. 
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    Radna Krystyna Myszkowska 

    Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wiąże się z określonymi kosztami. Jaki koszt 

na dzień dzisiejszy będzie miał miejsce przy dokonaniu tej zmiany ? Przekształcamy tereny 

działkowe na usługowe. Czy ten teren jest obecnie uzbrojony i w jakie media ?  

    Pan Marek Kuffel 

    Teren ten nie jest uzbrojony. Jako miasto jesteśmy bardzo ubodzy w tereny inwestycyjne. A to 

jest ważne dla rozwoju miasta. Takie inicjatywy warte są inwestowania. Podejmujemy je, 

żeby wzbogacić miasto o kolejne tereny jakie posłużą rozwojowi miasta.  

    Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych – za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XX/148/12 

w sprawie zmiany miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego 

miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Toruńskiej 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

    Ad. pkt 12 

                  Interpelacje.   

    Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

    Ad. pkt 13 

                 Odpowiedzi na interpelacje. 

    W związku z tym, że radni nie złożyli 

 

    Ad. pkt 14 

                  Wnioski i zapytania. 

    Radny Franciszek Kuczka 

    Na jakim etapie jest realizacja mojego wniosku w sprawie wyrównania nierówności na 

chodniku przy ulicy Chełmińskiej, na wysokości ulicy Mickiewicza ?   

 

    Ad. pkt 15 

                 Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
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    Pan Marek Kuffel 

    Ten wniosek dotyczy chodnika znajdującego przy drodze wojewódzkiej. Ponieważ jest to 

obręb skrzyżowania ulicy Chełmińskiej z ulicą Mickiewicza, sprawę skierowaliśmy do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich. Myślę, że zarząd wykona naprawę tego chodnika. Będziemy 

interweniować, aby to zadanie przyspieszyć jeszcze przed okresem zimowym.  

 

    Ad. pkt 16 

                  Oświadczenia. 

     Radny Franciszek Kuczka 

     Chciałbym Państwu i Panu Burmistrzowi podziękować za wzorowe przygotowanie 

uroczystości, która podniosła rangę tego wydarzenia. 

     Radna Krystyna Myszkowska 

     Chciałabym się odnieść do uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań  

oświatowych  za rok szkolny 2011/2012, bo uroczystość nadania odznaczeń państwowych nie 

dala mi tej możliwości. Tak jak Pan Kuczka zawsze zwraca uwagę i na pewno słusznie, że 

szkoła powinna być wyposażona w odpowiednie przyrządy, sale mogą być najlepiej 

przygotowane a kadra wyspecjalizowana. Jak sięgnę pamięcią wstecz raz jedna ze szkół 

prowadzi w rankingu egzaminów klas VI a raz inna. W poprzednich latach Szkoła 

Podstawowa nr 3 w skali województwa zajęła wysoką pozycję. Natomiast w tym roku  szkoła 

nr 2 jest o wiele wyżej. Mówię o tym, bo jest to dowód na to, że kadra może być jak 

najbardziej wyspecjalizowana, mogą być piękne sale ale musimy dbać o to, żeby mieć jak 

najlepszych uczniów, bo bez tego nawet najlepszy nauczyciel, najlepsza szkoła tego wyniku 

nie poprawi. A tutaj ze strony miasta szkoły są naprawdę bardzo dobrze przygotowane, 

nauczyciele również. Tutaj składam ukłon do rodziców, żeby rodzice umożliwili dzieciom 

start.  

 

    Ad. pkt 17 

                  Komunikaty. 

    Pan Marek Kuffel 

    Chciałbym poinformować, że Trzeciewiec 28 listopada wyłącza nadajnik telewizji 

analogowej. Będzie można jeszcze przez jakiś czas korzystać z nadajnika analogowego z 

Sierpca. Ta informacja będzie zamieszczona na stronach internetowych urzędu.  
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    W imieniu organizatorów i Pana Burmistrza chciałbym zaprosić wszystkich Państwa na 

uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości w dniu 11 listopada. Msza za 

Ojczyznę odbędzie się o godzinie 8,15. Potem nastąpi tradycyjny przemarsz ulicami miasta. 

    Radna Krystyna Myszkowska 

    Chciałabym dopowiedzieć, że wszyscy odbiorcy posiadający kablówkę nie muszą zmieniać 

telewizorów.   

     

     Ad. pkt 18 

                   Zamknięcie sesji.                 

    

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XX sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:      Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 

Małgorzata Karpińska                       Sekretarz obrad :  

                                        Małgorzata Polikowska 

 

    

 


