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P R O T O K Ó Ł  NR  XXII/12 

z  sesji  Rady Miejskiej Chełmży 

 

XXII sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 19 grudnia 2012 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,30. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński   - Burmistrz Miasta 

Pan Marek Kuffel                   - Zastępca Burmistrza 

Pani Krystyna Lulka          - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński       - Sekretarz Miasta  

Ponadto w  sesji udział wzięli mieszkańcy miasta, radca prawny Urzędu Miasta, 

przedstawiciele prasy oraz MMS Studio. 

 

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 w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i 

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Chełmży. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone  wozami 

asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Polnej w Chełmży.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na   

terenie Gminy Miasto Chełmża. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za   

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015. 

13. Interpelacje.  

14.Odpowiedzi na interpelacje. 

     15.Wnioski i zapytania. 

     16.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

17.Oświadczenia. 

     18.Komunikaty. 

     19.Zamknięcie sesji.        

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Co roku tradycyjnie harcerze przekazują mieszkańcom miasta betlejemskie światełko pokoju. 

Odbywało się to już w różnych scenografiach, w różnych miejscach miasta. Fakt, iż mamy 

posiedzenie rady przed Świętami Bożego Narodzenia, jest taką szczególną okazją do 

przekazania światełka tu na sesji, symbolicznego podzielenia się nim z mieszkańcami miasta. 

     

Następnie miało miejsce przekazanie światełka betlejemskiego przez harcerzy Hufca ZHP  

Chełmża na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta oraz Wiceburmistrza. 

Jest to coroczna akcja przekazywania przed świętami Bożego Narodzenia symbolicznego 

ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.           
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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  obecnych było 11. Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 10 wybrana została radna Małgorzata 

Polikowska. 

      c)    

   

Radny Janusz Kalinowski 

Do przedstawionego porządku obrad konieczne są drobne korekty, a wynikają one z ustaleń 

jakie zapadły na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Korekty zawarto w 

następujących drukach sesyjnych : 

- w punkcie 3 druk sesyjny nr 167 a, 

-  w punkcie 4 druk sesyjny nr 168 a, 

- w punkcie 6 druk sesyjny nr 166b, 

- w punkcie 9 druk sesyjny nr 163 a. 

  

Proponowany porządek sesji wraz z korektami został przyjęty jednogłośnie – 10 za. 

  

d)  Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 10 za. 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Zanim przejdziemy do punktu 2, pozwolę sobie na pewne odstępstwo od porządku i na 

wniosek Pana Józefa Strzałkowskiego oddaję mu głos. 

Pan Józef Strzałkowski 

W dniu 12 października b.r. w CHOK-u odbyła się uroczystość obchodów Dnia Działkowca. 

Jednym z głównych punktów obchodów była promocja  monografii ruchu działkowego 

miasta Chełmży. Była to uroczystość wspaniała, stawiana za wzór nie tylko w Chełmży ale i 

w całym okręgu toruńsko-włocławskim Polskiego Związku  Działkowców. Zgromadziliśmy 

około 150 działkowiczów.  W uroczystości udział wzięli : Wicestarosta Powiatu Toruńskiego, 

Burmistrz Miasta, Wiceburmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawiciele 

prezydium Związku Działkowców Okręgu Toruńsko-Włocławskiego.  100 członków związku 

zostało wyróżnionych listami gratulacyjnymi, które podpisali Starosta Toruński, Burmistrz 
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Miasta oraz szef okręgu toruńsko-włocławskiego Polskiego Związku Działkowców. Z 

uroczystości nagrano film oraz wykonano zdjęcia. Zdjęcia w formie zeszytu chciałbym 

wręczyć Panu Burmistrzowi, Panu Wiceburmistrzowi oraz Przewodniczącemu Rady 

Miejskiej.  

Mamy szczególny okres świąteczny, oprócz życzeń jakie od tygodnia są na kanale lokalnym 

telewizji kablowej, chciałbym jeszcze raz w imieniu Chełmżyńskiej Rady Działkowców 

wszystkim Państwu życzyć zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 

szczęśliwego Nowego Roku.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Zarządowi Ogrodów Działkowych  i Panu 

Strzałkowskiemu za to miłe wydarzenie. Te dobre rzeczy, które się dzieją w ogrodach 

działkowych, które są wieńczone wydarzeniami takimi jak te, o których mówimy,  to przede 

wszystkim udział Rady Miejskiej. Wszędzie możemy śmiało mówić o pełnej stabilizacji 

przestrzennej, jeżeli chodzi o ogrody działkowe. Właściwe uchwały podjęte przez obecną i 

poprzednie rady  powodują, że  ogrody działkowe mają sytuację ustabilizowaną. Dziś w 

sytuacji kiedy ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest tematem niezwykle 

politycznym dla nas jest to temat rozwiązany.  Dzięki Państwa pracy działkowcy będą sami o 

sobie decydować. Jeszcze raz bardzo dziękuję, dzieląc się przy okazji tymi uwagami. Myślę, 

że to wyróżnienie tylko dlatego odebrałem ponieważ reprezentuję Państwo.  

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 1. O jaką działkę chodzi ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 21. Proszę o rozszerzenie punktu. 

Radna Irena Szubrych 

Pkt 19. Pan Burmistrz uczestniczył w spotkaniu jakie miało miejsce w Starostwie 

Powiatowym w Toruniu w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska  dotyczącego 

współpracy Torunia z gminami powiatu toruńskiego. To znaczy Torunia – miasta czy 

starostwa powiatowego ? O jaką współpracę tu chodzi ? 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 1. Działka, o której mówimy to pozostałość po serii działek w okolicach 

Telekomunikacji. Jesteśmy dopiero na etapie ogłoszenia przetargu. Próbujemy więc tę 

ostatnią działkę jaka nam pozostała niewykorzystana w tym segmencie garaży sprzedać.  

Ad. pkt 19.Ten punkt ma szerszy wymiar a pytanie jest słuszne. W zasadzie równolegle dzieją 

się dwie rzeczy i ten punkt 21 jest ściśle związany z 19. Nie jest tajemnicą, że wszystkie 

gminy, a właściwie cała Polska przygotowuje się do nowej perspektywy unijnej, a więc do 

nowej szansy na pieniądze unijne w ramach perspektywy 2014-2020. W związku z tym na 

różnych szczeblach, od krajowego począwszy, odbywają się konsultacje, które mają być 

wskazaniami  czego ci przyszli beneficjenci mogą oczekiwać. Oczywiście o swoich 

oczekiwaniach możemy mówić ale pewne reguły i tak będą wiążące. Mamy nadzieję, że 

pewne rzeczy będą realizowane. Te spotkania są spotkaniami między powiatem toruńskim a 

miastem Toruniem i generalnie sprowadzają się do tego, że być może będziemy w ramach 

tzw. ZIT-ów, czyli  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych występować wspólnie o 

różnego rodzaju inwestycje.  My dziś nawet precyzyjnie nie potrafimy powiedzieć jak mają 

wyglądać obszary funkcjonalne, które są podstawą. Te rozmowy to generalnie jest próba 

wypracowania wspólnych stanowisk. Dziś więcej mówimy o zasadach niż o konkretnych 

wydarzeniach. Natomiast na tym spotkaniu  była jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Ponieważ 

my w ramach powiatu przygotowaliśmy kilka zadań dotyczących powiatu, a związanych  

bezpośrednio z tym co mogłoby być zadaniami kluczowymi, a więc tymi, które byłyby 

rozpatrywane poza konkursami w tej nowej perspektywie finansowej. I tu między innymi w 

Chełmży takim tematem wiodącym jest obwodnica miasta. Natomiast zwróciliśmy również 

uwagę na potrzebę lokalizacji węzła autostradowego. Nie ukrywam, że my tego nie 

uzależniamy. Uważamy, że węzeł autostradowy na pewno wymusza obwodnicę, ale 

obwodnica sama w sobie powinna również funkcjonować nawet  wtedy, gdyby tego węzła nie 

było. Dla nas nawet jakieś rozwiązanie połówkowe, a więc połączenie drogi 551, mówię o 

skrzyżowaniu Kończewice z Traktem, czyli z węzłem autostradowym, jest również 

rozwiązaniem. Daje ogromne szanse nie tylko nam ale i gminie. Oczywiście każda gmina 

miała swoje inwestycje, chociaż staraliśmy się je powiązać.  

Punkt 21 się z tym wiąże. Generalnie podpisanie umów z Unią Europejską ma odbywać się na 

zasadzie, że Rząd RP podpisuje tak zwaną umowę partnerską z Komisją Europejską na te 

pieniądze. I tam są zasady generalne co do możliwości i zadań, które będą realizowane, 

sposobu rozliczeń itd. Marszałek Województwa podpisuje kontrakt terytorialny z Rządem RP. 

To spotkanie było etapem konsultacji na szczeblu rządowym. Podsekretarz Stanu Pan 
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Minister Orłowski prezentował założenia we wszystkich działaniach, które są brane pod 

uwagę w tej perspektywie 2014-2020 i oczekiwał opinii grona, które zostało tam zebrane. 

Reprezentacja była dosyć spora. To nie były tylko sami samorządowcy ale i również ludzie 

nauki, rektorzy, przedstawiciele biznesu. Można powiedzieć, że wszystkie te podmioty, które 

powinny stać się w przyszłości beneficjentami tych zadań. Był to tak naprawdę etap 

konsultacji w kontekście umowy partnerskiej, czyli umowy Rządu RP  z Unią Europejską. 

Będziemy uczestniczyć już systematycznie w ramach kontraktu terytorialnego, który będzie 

zawierany przez marszałka z rządem. W zasadzie reguły są dosyć przejrzyste ale szanse na 

takie inwestycje jak mieliśmy mogą być niewielkie. Jeszcze nie znamy precyzyjnie tej części 

regionalnego programu operacyjnego ale obawiamy się, że te zadania tak jak to się głośno 

mówi, to będą zadania łączące gminy, zadania o rozwiązaniach komunikacyjnych, zadania 

innowacyjne. A więc bardzo wiele zadań, których nie zrealizujemy ale nie dlatego, bo  nie 

możemy ich realizować w Chełmży tylko, że ich zasięg jest o wiele większy. Możemy się 

jedynie stać współuczestnikiem takiego przedsięwzięcia. Dziś na pewno nie mamy wiedzy w 

jakim zakresie. Na prezentacjach staram się  uwypuklać rolę  średnich i małych miast. Bardzo 

często używa się obszarów funkcjonalnych, przez to myśli się o obszarach metropolitarnych i 

tak właściwie przewija się tylko 16 województw.               

 

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i 

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla ZWiK w 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 jawne.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 10 radnych –  za 10. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXII/156 /12 

w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków  

oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla ZWiK w Chełmży 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 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 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXII/157/12 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 

 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 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 jawne. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXII/158/12 

w sprawie zwiększenia wartości majątku 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 
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Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone  

wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Polnej w 

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 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXII/159/12 

w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone  wozami asenizacyjnymi 

do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Polnej w Chełmży 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na   terenie Gminy Miasto Chełmża 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektów 

uchwał zawartych w punktach 7- 11. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski 

poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania : 
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Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXII/160/12 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na  terenie  

Gminy Miasto Chełmża 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Czy Pan Burmistrz mógłby przybliżyć mieszkańcom od kiedy będzie prowadzona kampania 

informacyjno-edukacyjna w tym zakresie ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Po opublikowaniu tych aktów prawnych w dzienniku urzędowym rozpoczniemy kampanię 

reklamową. Pozwoli to w pełni zrozumieć temat naszym mieszkańcom. Już w tej chwili 

działamy na zasadzie, że w Urzędzie Miasta jest pracownik, który odpowiada na pytania 

mieszkańców. A pytania już się pojawiają. Są telefony, niektórzy przychodzą do urzędu i 

pytają. Zainteresowanie mieszkańców samym tematem jest duże. Przewiduję każdą formę 

promocji, od ulotek poprzez niejedną sesję rady. Może być tak, że nazbiera się wiele pytań i 

za pośrednictwem telewizji „Marton” to zrobimy. Nie ukrywam, że istnieje możliwość 

przygotowania programu, który zostanie wyemitowany w telewizji kablowej. Miałby on 

istotny wpływ na wiedzę mieszkańców w tym zakresie.  

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie 

jawne. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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UCHWAŁA NR XXII/161/12 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

  

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za   

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

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 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXII/162/12 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXII/163/12 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXII/164/12 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12  

 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 
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Na obecnych na sesji 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXII/165/12 

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża  

na lata 2008-2015 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13  

             Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 14 

              Odpowiedzi na interpelacje 

W związku z tym, iż radni nie zgłosili interpelacji, punkt nie został zrealizowany. 

 

     Ad. pkt 15 

                   Wnioski i zapytania 

Radny Franciszek Kuczka 

Ostatnio w mieście przybyło psich odchodów, szczególnie na niektórych ulicach w nowszej 

części miasta. Są fragmenty, gdzie praktycznie trudno przejść, bo odchód obok odchodu. 

Prosiłbym, aby Straż Miejska zintensyfikowała kontrolę w rejonach miasta, w których 

występuje duża ilość mieszkańców miasta posiadających psy. Mam na myśli rejon Bulwaru, 

Paderewskiego i Szewskiej.  

Radny Janusz Mikołajczyk 

Dzisiaj na sesji omawialiśmy bardzo szeroko sprawy związane z gospodarką odpadami. 

Chciałbym się zapytać, jaki był powód, że na dzisiejszej sesji nie było przedstawiciela 

Zakładu Gospodarki Komunalnej  z Chełmży. Rozumiem, że może nie ma takiej konieczności 

ale tak po ludzku na dzisiejszej sesji ta osoba powinna być, tak jak jest w przypadku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji. W sesji zawsze uczestniczy dyrektor ZWiK i tak powinno być.  

Radna Irena Szubrych 

Mam bieżące pytanie. Chyba dzisiaj odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości za Netto. 

Czy on został rozstrzygnięty ? 
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     Ad. pkt 16 

                  Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

     Myślę, że tak trochę drastycznie Pan radny przedstawił sytuację. Słowa, że nie możemy 

przejść przez ulicę, bo tyle jest psich odchodów, to trochę zbyt dużo powiedziane. Mówimy o 

swoim mieście. Nie jest dobrze ale nie jest aż tak źle. Zima ma to w ogóle do siebie, że tych 

odchodów widać więcej i to jest prawda. Ja nie próbuję nikogo tłumaczyć. Zawsze stoję na 

stanowisku, że brudzą nie zwierzęta ale ludzie. Tym bardziej, że tworzymy im coraz lepsze 

warunki, żeby tego nie było. Oczywiście to o co Pan radny prosił jak najbardziej zostanie 

przekazane Straży Miejskiej. My mamy po kilka razy w tygodniu robocze odprawy i nie 

zdarza się, żebyśmy nie mówili o odchodach, żebyśmy nie kontrolowali na ile Straż Miejska 

na to reaguje. Te kontrole mamy w oparciu o upomnienia, ewentualne mandaty. Nie ma ich 

wiele, bo na gorącym uczynku złapać jest bardzo trudno. Ja jedynie mogę tak jak zawsze 

apelować do mieszkańców, że żyjemy w pięknym mieście, ładnie położonym i tylko od nas 

zależy jak ono będzie wyglądało.  

    Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące ZGK, to ja nie porównywałbym obecności dyrektora 

wodociągów w momencie, kiedy oni składają wniosek o taryfę na wodę i my właściwie tę 

taryfę zatwierdzamy a oni są tymi, którzy muszą nam służyć informacją. Zresztą byli również 

obecni na komisjach. W tym momencie rola prezesa spółki właściwie jest żadna. Te 

wszystkie sprawy, które ustalamy nie są tajemnicą dla ZGK, bo musimy czerpać od nich ze 

źródła, musimy wiedzieć ile tych odpadów jest. Nie ma z tym większego problemu, bo 

wartości na których nam zależy są publikowane. Pomijam już to, że jesteśmy 40% 

udziałowcem spółki i mamy dostęp do wszystkiego.  Natomiast oni są podmiotem, który musi 

w sposób niezwykle precyzyjny przygotować się od drugiej strony do tego wszystkiego co my 

ustalamy. I też nie jest tajemnicą, że w pewnych sprawach się konsultujemy. Pan prezes 

mógłby być tu obecny z ciekawości ale zaproszenia nie otrzymał. Nie przewidywaliśmy 

takiego rozwiązania. Tak naprawdę to co robimy teraz dotyczy wszystkich podmiotów, które 

mogą być potencjalnymi odbiorcami śmieci. Jest to zakład, który mieści się na terenie miasta, 

który płaci podatek, ma określoną liczbę miejsc pracy i na pewno wszyscy bylibyśmy bardzo 

zainteresowani, żeby ten zakład dalej mógł funkcjonować. Wszystko to co jest dozwolone 

prawem na pewno robimy, a prawo w tej materii jest bardzo precyzyjne. Mam nadzieje, że za 

niedługi czas będziemy mogli w tej materii powiedzieć więcej.  
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     Przetarg rzeczywiście się odbył. Był jeden podmiot. Było jedno postąpienie. Różnie uzyskaną 

kwotę przeliczamy. Od uzyskanej kwoty wynoszącej ponad 700 tys. zł należy odjąć vat, bo 

my niestety z Urzędem Skarbowym tym vatem musimy się podzielić. Bezpośrednio do 

budżetu miasta trafia kwota ponad 500 tys. zł. Sprzedano dwie działki. W wykazie były 3. 

Zobaczymy  jak będą wyglądały dalsze rozmowy na temat lokowania inwestycji. Nie jest 

tajemnicą, że mówi się o budowie pawilonu o charakterze przemysłowym. Byłem pozytywnie 

zaskoczony, że jest wadium, że ta nieruchomość została sprzedana. Chcąc generować jak 

największe dochody, również ze sprzedaży mienia, czekaliśmy na ten dzień. Przełomem był 

piątek, w którym nastąpiła wpłata wadium.  Był jeszcze jeden podmiot, który dopytywał o tę 

nieruchomość. Z żalem powiem, że szkoda, iż nie stanął do przetargu. Gdyby dla obu  była to 

nieruchomość interesująca to dla nas ta cena byłaby jeszcze lepsza.         

 

     Ad. pkt 17 

                  Oświadczenia  

    Nie złożono oświadczeń. 

 

     Ad. pkt 18 

                  Komunikaty 

Burmistrz Miasta Chełmży oraz Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli życzenia świąteczne 

mieszkańcom miasta oraz radnym.  

 

     Ad. pkt 19 

                  Zamknięcie sesji        

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXI sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:      Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 

 

                              Sekretarz obrad :  

                                        Małgorzata Polikowska  


