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P R O T O K Ó Ł  NR  XXV/13 

z  sesji  Rady Miejskiej Chełmży 

 

XXV sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 25 kwietnia 2013 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,10. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński   - Burmistrz Miasta 

Pani Krystyna Lulka          - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński           - Sekretarz Miasta 

Ponadto w  sesji udział wzięli  przedstawiciel  MMS Studio oraz mieszkańcy Chełmży. 

 

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 budżetu miasta na 2013 

rok. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025.   

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

samorządowej instytucji kultury – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Chełmży za 2012 rok.  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Chełmży w 

2013 roku. 

7.  Interpelacje.  

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Wnioski i zapytania. 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
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11. Oświadczenia. 

12. Komunikaty. 

13. Zamknięcie sesji.  

 

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 13. Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  wybrana została radna Małgorzata Polikowska w wyniku 

głosowania - za 10 , wstrz. 1. 

      c)   Proponowany porządek sesji został przyjęty jednogłośnie – 12 za. 

      d)  Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 12 za. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 1. Czy już wybrano  komisję, ile mamy klubów i żłobków, jaki charakter będzie miała 

wizytacja ?  

Pkt 3. O jaką nieruchomość chodzi ? 

Pkt 40. Czy to spotkanie miało odniesienie do naszych dróg lub szlaku komunikacyjnego, 

którym my jako mieszkańcy miasta jesteśmy zainteresowani ? 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Pkt 25. Jaka jest ilość chętnych do obsługi Punktu Selektywnego  Zbierania Odpadów 

Komunalnych ?   

Pkt 35. Od kiedy firma wchodzi na plac budowy ? Czy w związku z budową pomostu będą 

występowały  utrudnienia ?   

Radny Jakub Ingram 

Pkt 8-24. Punkty te prezentują kwoty dofinansowania klubów i stowarzyszeń na zadania z 

zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu. Czy były jakieś jednostki, które nie zostały 

dofinansowane ? Jeżeli tak to jakie ? 
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Pkt 38. W dniu 28 marca b.r. w Urzędzie Gminy w Łubiance nastąpiło podpisanie umowy na 

dostawę energii elektrycznej przez członków Toruńskiej Grupy Zakupowej. Proszę o 

rozszerzenie tej informacji. Co nasza gmina zyska przez podpisanie tej umowy.  

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 40.Czy w czasie narady poruszono sprawę obwodnicy dla Chełmży ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 27.W jakiej wysokości te opłaty  zostały ustalone ? 

Pkt 36. Czy ptasie gniazda już zostały usunięte ? Teraz jest już dosyć późna pora na to. 

Wiemy, że tam zainstalowano dźwięk sokoła. Zaobserwowałam,  że on mało skutkuje na 

wrony. Pomimo tego odgłosu, te ptasie gniazda i tak są tworzone. Czy w związku z tym nie 

można tego zmienić ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 1 

Podjęcie decyzji w sprawie powołania komisji wizytującej lokale zgłoszone jako miejsca 

prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. 

Komisja jest dwuosobowa, wyłoniona zgodnie z ustawą o opiece dzieci do lat 3. Mamy taki 

obowiązek. Są to osoby z Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego. Jest to kontrola bardziej 

pod względem technicznym wyposażenia niż samych zajęć. Taki punkt mamy jeden. 

Realizujemy go w porozumieniu jako gmina  i nazywa się on „Klub Aniołek”. To nie dotyczy 

przedszkoli. 

Ad. pkt 3 

Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Trakt  

w obrębie 9 o pow. 0.7400 ha do oddania w dzierżawę na okres 4 lat za kwotę 309,32 zł w 

stosunku rocznym. 

Jest to nieruchomość rolna. Co prawda w planie przeznaczona jest pod zabudowę 

mieszkaniową.  Adres jest prawidłowy ale ta ulica jest skomunikowana lepiej od ulicy 

Szczepańskiego. Nieruchomość była kiedyś użytkowana rolniczo a potem już nie. Znalazła 

się osoba chętna na dzierżawę, ogłoszono przetarg. Zakładamy, że ten teren, który właściwie 

innej funkcji mieć nie może uda się nam wydzierżawić.  

Ad. pkt 8-24 

Podjęcie decyzji w sprawie wyboru oferty Towarzystwa Przyjaciół Chełmży i dofinansowania 

zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury   i tradycji w kwocie 3.000 zł. 

Nie było jednostek, które nie otrzymały dofinansowania. Z każdym rokiem tych pieniędzy 

jest mniej ale generalnie otrzymują je wszystkie podmioty, które wpisywały się w ustawę o 
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pożytku i wolontariacie, które realizują zadanie własne gminy. Oczywiście kwoty są różne. 

Jest to do wglądu.  

Ad. pkt 25 

Zatwierdzenie istotnych warunków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpad komunalnych  z terenu Gminy Miasto Chełmża 

oraz utworzenie, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

Przetarg jest ogłoszony. Zostanie rozstrzygnięty do 10 maja. Pan radny pytał o punkty. 

Oczekujemy od firmy, która będzie zajmowała się odbieraniem odpadów, zorganizowania 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Może być to firma z zewnątrz. Mamy 

trzy deklaracje podmiotów znajdujących się na terenie Chełmży i dysponujących terenem, 

które są skłonne podpisać umowę. To jest ZGK, Pan Irla i Pan Marzec na ul. Dworcowej. 

Uważamy, że mamy zabezpieczenie, ponieważ te tereny są dobrze położone. Możemy mówić 

o  dobrym dostępie mieszkańców do tych terenów.  

Ad. pkt 27 

Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza  komunalnego dla 

miasta i gminy Chełmża. 

Nie zmieniliśmy opłat. Ja ich nie pamiętam na pamięć ale są to ceny dobre,  konkurencyjne. 

Wprowadziliśmy jedną nową opłatę. Jest tam gospodarz. Jako, że my dopuszczamy 

wykonywanie całej usługi pochówku przez każdy podmiot, który chce, to pojawiła się 

kwestia nadzoru. Jest to normalne. Wprowadziliśmy opłatę 150 zł na nadzór dla firmy, która 

nie jest gospodarzem cmentarza.  

Ad. pkt 35 

Podpisanie umowy z firmą AARSLEFF Sp. z o.o. z Warszawy na wykonanie zadania 

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

Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, 

turystyce i rekreacji : etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej”: 

- pomostu spacerowego na palach z trzema wydzielonymi kładkami do cumowania sprzętu 

pływającego, z dwoma łukowymi mostami trójprzęsłowymi w części pomostu oraz 

oświetleniem, wzdłuż brzegu Jeziora Chełmżyńskiego prowadzącego od Bulwaru 1000 lecia 

do ul. Plażowej , 

- slipu, 

- slip – zieleń, 

- slip – utwardzenie terenu. 
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Za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości 

2 272 111,20 zł. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 29.11.2013 r.    

Na ten moment mogę powiedzieć, że jest podpisana umowa i przekazany jest plac budowy.  

Wskazano miejsce i podpisano porozumienie co do zaokrętowania się firmy. To miejsce jest 

od strony ulicy Kościuszki. Termin realizacji to koniec listopada b.r. Firma wstępnie 

deklaruje, że zrobi to wcześniej ale ja się do tego nie odnoszę. Nie ukrywam, że dla nas też to 

by było korzystniejsze. Mam nadzieję, że nie wystąpią uciążliwości, a jeżeli już to w 

minimalnym stopniu. To też jest istotne, że nie budujemy od Bulwaru. Firma jest znana. Jest 

to duża, silna firma duńska, zajmująca się tego typu inwestycjami. Mogę powiedzieć, że firma 

ta palowała Stadion Narodowy. 

Ad. pkt 36  

Zlecenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży usuwania gniazd ptasich 

(gawrona) z drzew zlokalizowanych w Parku Wilsona w Chełmży (teren w obrębie ul. 

Sikorskiego, Dąbrowskiego i Toruńskiej) oraz z dębu (pomnika przyrody) zlokalizowanego na 

terenie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 1 w Chełmży. Usuwanie będzie przeprowadzane 

w miesiącach marzec i kwiecień. Usługa świadczona będzie do kwoty 8.000,00 zł brutto. 

Na tego typu działanie mamy zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

Przeprowadziliśmy akcję tylko raz. Tych gniazd było bardzo mało. Pamiętam czasy, kiedy ich 

było powyżej 20. Teraz są 4 i nie wiem czy tej usługi nie będziemy wykonywać po raz drugi 

dzisiaj lub jutro. Mamy  na to czas do końca kwietnia. Nie potrafię się w tej chwili odnieść do 

urządzenia. Nie jestem na to przygotowany. Jednakże ten problem jest w sposób znacząco 

mniejszy niż kiedykolwiek. Ta dokuczliwość jest mocno ograniczona. Nie potrafię 

powiedzieć co jest skuteczniejsze. Usuwanie gniazd na pewno ma swój wymiar a na ile 

urządzenie, o którym Pani mówi, nie wiem. Radzimy sobie z problemem. Tych wron jest 

rzeczywiście mniej i tym samym zanieczyszczeń, bo o to przede wszystkich chodzi.  

Ad. pkt 38 

W dniu 26 marca br. w Urzędzie Gminy w Łubiance nastąpiło podpisanie umowy na dostawę 

energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego przez członków 

Toruńskiej Grupy Zakupowej z wyłonionym  w wyniku postępowania przetargowego dostawcą 

– PGE Obrót S.A. 

Grupa zakupowa jest po to, żeby wolumen zamówienia prądu był większy i żebyśmy dla 

ewentualnych dostawców energii byli bardziej atrakcyjni. Robimy to w 5-6 gmin. Co to daje 

miastu ? Jesteśmy bardziej atrakcyjnym klientem. Po drugie  jest obligatoryjne w tej chwili 

przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej na gospodarkę komunalną. Mówiąc 
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o gospodarce komunalnej mam na myśli zakłady budżetowe, placówki komunalne, szkoły itd. 

Nie dotyczy to oświetlenia ponieważ jest to odrębny temat. My to też robimy w ramach grupy 

zakupowej.  

Tutaj był ogłoszony przetarg. Jako ciekawostkę powiem, że ceny prądu idą w dół. Mamy 

MWh   w wysokości 269,90 zł a w roku ubiegłym mieliśmy za 335 zł. Możemy mówić o 

blisko 18%. To dużo. Próbujemy przeliczyć jak to się może przełożyć na ewentualne 

oszczędności.  Na pewno prąd będziemy kupowali taniej. A korzyści są dwie. Jesteśmy 

silniejsi, a przy tej okazji stajemy się parterem w dyskusji przy zakupie energii na oświetlenie. 

Tam ten prąd jest droższy, bo jest 305 zł za MWh ale dla odmiany gwarancja jest dwuletnia. 

A to rzadko się zdarza. Mogę powiedzieć, że na zakupach prądu w drodze negocjacji do 

oświetlenia w ramach grupy zakupowej przez ostatnie 2 lata mieliśmy oszczędności rzędu 25-

30 tys. zł.  

Ad. pkt 40 

W dniu 11 kwietnia br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Starostwie Powiatowym w spotkaniu 

z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad Oddział Bydgoszcz p. 

Jarosławem Jagodzińskim i przedstawicielami gmin powiatu toruńskiego zorganizowanym 

przez Starostę Toruńskiego wraz  z Posłem Tomaszem Lenzem. Tematem spotkania były 

problemy związane  z komunikacją drogową. 

Nie było tematu obwodnicy. Obwodnica niejako w całości jest tematem wojewódzkim. 

Dotyczy Zarządu Dróg Wojewódzkich, zaś temat uzgodnienia przebiegu obwodnicy jest 

rozwiązany tym,  że najprawdopodobniej propozycja rozpoczęcia obwodnicy nie jest na 

skrzyżowaniu  z drogą 91 (czyli z starą jedynką). To przedrażało koszty i dlatego tego tematu 

nie było. To spotkanie było wywołane tym, że zmienił się dyrektor bydgoskiego Oddziału 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest nim Pan Jarosław Jagodziński. Ta 

osoba jest nam znana. Współpracowaliśmy z nim od wielu lat gdy był dyrektorem Wydziału 

Infrastruktury. Wszystkie plany jakie my uchwalamy przechodzą przez ten wydział. Ten pan 

był w Chełmży w sprawie węzła autostradowego, w sprawie obwodnicy. Od 3 miesięcy pełni 

funkcję dyrektora oddziału bydgoskiego GDDKiA.  Miało to być poznanie się co do 

działania, przedstawienie programu. Sporo mówiono o tym, że GDDKiA będzie sprawniejsza. 

Na tym spotkaniu przedstawiłem trzy tematy. Wszystkie są ważne ale jeden zdecydowanie 

najważniejszy. Podnosiliście Państwo sprawę modernizacji skrzyżowań Grzywna, Browina, 

Kończewice. Zresztą temat ten został bardzo mocno na spotkaniu podkreślony i poparty. 

Kiedyś składano nam deklarację rond itd. i tu się niewiele działo. Oprócz tego, że zgłosiłem 

ten wniosek, to dodatkowo złożyłem pismo.  Zgłosiłem również temat oznakowania od 3 
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wlotów do miasta (od Browiny, Torunia i Chełmna) autostrady w Lisewie. Nie ma nic. Jest 

tylko jedna tablica na Chełmińskim Przedmieściu. Jest ona właściwie w takim miejscu, że jak 

wjedzie się na tę ulicę to na pewno trafi się na węzeł. Temat ten był podejmowany na 

komisjach. Trzecia sprawa, która mnie trochę śmieszy ale zgłosiliśmy ją również to jest to, że 

już  dwukrotnie występowaliśmy do GDDKiA, że na tablicy informacyjnej (jak się wyjeżdża 

z Torunia) jest Chełmno, Stolno, są Helsinki a nie ma Chełmży. Zwracałem się o to i 

uzyskiwałem odpowiedz z GDDKiA, że Chełmża nie leży po drodze. Tym razem zgłosiłem  

to ponownie. 

Podsumowując poruszyłem trzy rzeczy. Bezpieczeństwo na skrzyżowaniach,  sprawę 

oznakowania drogi na autostradę oraz uzupełnienie tablicy. Chełmża jest pierwszym miastem 

za Toruniem i ten napis powinien się znaleźć. W tej nowej rzeczywistości będziemy starali się 

tego dopilnować.  

 

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2013 rok 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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

Radny Franciszek Kuczka 

Co było bezpośrednią przyczyną zmniejszenia wydatków o 22 tys. zł  w dziale 630 ? 

Pani Krystyna Lulka 

Przetarg, który został rozstrzygnięty  jest mniejszy od zaplanowanych środków. Na razie 

potrzebne były tylko środki w kwocie 22 tys. zł., dlatego zostały one uruchomione. A tak jak 

Pan Burmistrz powiedział dochody nie są realizowane i boimy się, że mogą zostać 

niezrealizowane. Dlatego też środków, o które zadanie jest mniejsze nie ruszamy.   

Radna Małgorzata Polikowska 

Kto i kiedy wykona przeniesienie placu zabaw na ulicę Łazienną ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Generalnie z wstępnych uzgodnień  przeniesienie placu zabaw w przeważającej części 

powinno być dokonane przez firmę, która nabyła grunt przy Netto. Liczymy się z pewnymi 

kosztami, bo one będą, to jest m.in. dokumentacja techniczna, ponieważ mówimy o nowym 

miejscu. Trzeba będzie postawić płotek, żeby uniknąć swobodnego dostępu zwierząt do tego 

miejsca. Mam na myśli głównie psy. Potem przy realizacji zadania będziemy musieli go 
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nadzorować. W tej chwili plac zabaw jest zmagazynowany, przygotowany do przeniesienia. 

Przeniesienie placu mamy zapisane w akcie notarialnym. 

  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXV/ 181 /13 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXV/182/13 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  

gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

samorządowej instytucji kultury – Powiatowej i Miejskiej B iblioteki Publicznej w 

Chełmży za 2012 rok  
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Czy jako miasto jesteśmy zobligowani do informowania starostwa powiatowego o 

przeprowadzonej kontroli ? Jest to Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Przyjmujemy to sprawozdanie jako konieczność ustawową, zastrzeżoną tylko dla samorządu 

gminnego. Nie przedstawiamy sprawozdania starostwu. Nigdy tego nie oczekiwali. Inaczej 

dokument byłby przekazany.  

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXV/183/13 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji 

kultury – Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz nej w Chełmży za 2012 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

miasta Chełmży w 2013 roku 

      

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałbym nawiązać do drugiej części Pana wystąpienia, dot. kosztów realizacji programu. W 

uzasadnieniu do projektu uchwały  podano kwotę 40 tys. zł. Czy biorąc pod uwagę realizację 

budżetu miasta za niespełna 4 miesiące kwota ta zapewni realizację programu ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Na podstawie tych 4 miesięcy mógłbym powiedzieć, że na pewno. Natomiast jest  kwota, 

która w sposób analogiczny z umową dot. schroniska dla zwierząt, jest kwotą, która w roku 

ubiegłym starczyła. Waloryzowaliśmy ją o wskaźnik inflacji. Te 4 miesiące w żaden sposób 
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nie były wyjątkowe. Nie rzutują na to, że dziś można by  mówić o tym, iż tych pieniędzy nie 

starczy. Chociaż w zasadzie tego do końca przewidzieć się nie da.  

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXV/184/13 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta 

Chełmży w 2013 roku 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

 Interpelacje 

Radna Krystyna Myszkowska 

Wchodząca w życie z dniem 1 lipca b.r. tak zwana ustawa śmieciowa zobowiązuje wszystkich 

właścicieli nieruchomości  do podpisania umowy na wywóz nieczystości stałych z 

uprawnionym podmiotem gospodarczym. W swojej wypowiedzi skupię się na właścicielach 

garaży. W przeszłości wielokrotnie otrzymywaliśmy i otrzymujemy nadal skargi różnego typu 

a dotyczą one głównie właścicieli garaży, którzy swoje nieczystości pochodzące z utrzymania 

samochodu typu stare opony, butelki po olejach i innych substancjach konserwujących 

samochód, usuwają do boksów bezpośrednio zlokalizowanych w pobliżu ich garaży. Te 

boksy bardzo często przynależą do wspólnot, budynków komunalnych, gdzie za 

ponadnormatywne śmieci w tych boksach  mieszkańcy budynków płacą. Właściciel garażu 

absolutnie nie poczuwa się do tego, że jest zobowiązany do podpisania umowy z jakąkolwiek 

firmą, nawet jeżeli to są niewielkie ilości śmieci. Urząd Miasta jest taką jednostką, która 

dysponuje ewidencją garaży, ma dostęp do ich właścicieli. Chciałabym prosić Pana 

Burmistrza, żeby przeprowadzić akcję uświadamiającą i zobligować wszystkich właścicieli 

garaży do podpisania takiej umowy i zobowiązać ich również do segregowania tych śmieci. 

Jeżeli właściciel garażu podpisze umowę, to będzie wiedział, że ma mieć w swoim boksie 
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garażowym pojemnik albo worek, w zależności od tego jak ta umowa będzie zawarta oraz w 

jakim terminie ma to usuwać. Jeżeli nie dojdzie do tego, to wywóz śmieci pochodzących z 

garaży nie będzie zewidencjonowany, nie będzie opłacany, a będzie generował koszty na 

gminę. W niedalekiej przyszłości spowoduje zwiększenie kwoty, która na dzień dzisiejszy 

ustalona jest na 11,50 zł  i 20 zł. Uważam, że nie tylko należy zobowiązać tych właścicieli do 

zawarcia umowy  ale po 1 lipca powinny odbyć się kontrole. Jesteśmy takim narodem, że 

jeżeli nie będzie kontroli to obywatel powie „niech sobie piszą a nas to nie dotyczy”.  I kwoty 

będą rosły, a przeciętny obywatel, który nawet nie ma pojazdu będzie musiał kwotę za śmieci 

regulować w większej wysokości.  

         

Ad. pkt 8 

Odpowiedzi na interpelacje 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia b.r.  a nie od 1 lipca. Garaż nie wiem czy jest miejscem 

produkcji odpadów. Jeżeli obejmujemy systemem tereny zamieszkałe to garaż na pewno nie 

jest terenem zamieszkałym. Istnieje odrębnie. W nowym systemie mieszkańcy nie mają 

obowiązku zawrzeć umowy z odbiorcą śmieci. Nie ma takiego pojęcia. Mieszkańcy złożą w 

urzędzie deklarację i na tej podstawie gmina poprzez umowę z odbiorcą śmieci będzie 

realizowała to co my mamy w regulaminie utrzymania czystości w gminach. Opony nie są 

odpadami komunalnymi. A my dyskutujemy o odpadach komunalnych. Możemy  wyjść z 

założenia, że będzie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, to odpady z garaży 

można tam zawieźć i nie będzie żadnego problemu. Słucham tego co Pani mówi. 

Zobowiązanie garażowiczów nie wiem czy nie będzie naruszeniem ustawy, swobód 

obywatelskich. Teraz jest pytanie, jak Pani to zrobi w domkach jednorodzinnych ? Też są 

garaże. Ktoś powie, że oni wyrzucą u siebie. Nie u siebie, bo to nie są odpady komunalne. 

Problem  jest. Podrzucanie jest wszędzie. Ten, u którego są  pojemniki musi pilnować, żeby 

mu nie podrzucali. Wiem, że łatwo to mówić ale takie jest życie. Moglibyśmy zacząć od 

zastanowienia się czy w regulaminie porządku i utrzymania czystości w gminie, możemy 

zawrzeć zapis, że właściciele garaży są zobowiązani do podpisania umowy. Nie dotyczy to 

systemu zbiórki odpadami. Nasz system dotyczy terenów zamieszkałych. A garaż nie jest 

takim terenem. Od tego dopiero można wyjść. Nie wiem jak spojrzeliby na to mieszkańcy. 

Garaż nie jest miejscem gromadzenia odpadów. Gromadzenie ich w tym miejscu jest dziwne. 

Kwestia opony, po to jest PSZOK. Nie kupimy nowego akumulatora dopóki nie zaniesiemy 

starego. Za moment tak będzie z lodówkami itd. To nie jest kwestia, że urząd może zmusić, 
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może zawrzeć albo dopilnować. Nie mamy takich kompetencji. Moglibyśmy to rozważyć czy 

w regulaminie można dokonać odpowiedniego zapisu. Musieliby nad tym usiąść radcy 

prawni. Nie ma umów bezkosztowych. Nawet jeżeli ta opona będzie raz na rok. Jeżeli zawrę 

umowę z odbiorcą śmieci, to on powie płać nawet wtedy gdy nic nie dałeś. Opona jest tylko  

przykładem. Na pewno byśmy chcieli, żeby takie rzeczy trafiały do PSZOK-ów.  Na pewno 

właściciele nieruchomości będą musieli pilnować boksów. W ramach tej ustawy nie możemy 

zmusić, a jedynie spróbować regulować sprawę naszą uchwałą pod warunkiem, że mamy taką 

delegację. Problem jest trudny ale też jest kwestia społeczna, czy byśmy chcieli zobowiązać 

mieszkańców do takiej umowy. Może i mają jakieś śmieci w garażu, nie wiem. To, że 

produkują mi jakoś nie pasuje. Są one produktem ubocznym. Na ten temat w tej chwili nie 

odpowiem. Należy zastanowić się nad zmianą uchwały o porządku i utrzymaniu czystości w 

gminach, dokonać oceny prawnej i zastanowić się nad takim rozwiązaniem dla naszych 

mieszkańców ale nie będzie to bezkosztowe. Na pewno nie mieści się to w systemie. Przy 

zachowaniu pewnej dyscypliny mógłby to rozwiązać PSZOK. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Rozumiem, że to nie jest duży problem gdy garaże są pojedyncze. Problem istnieje, gdy  

garaży jest dużo, np. dwa rzędy. Garażowicze w  weekend potrafią zapełnić pół kontenera na 

odpady. Traktuję te osoby jako właścicieli nieruchomości. 

Pan Jerzy Czerwiński                

Cały czas był obowiązek wynikający z ustawy, potem z naszej uchwały, że właściciel 

nieruchomości ma mieć pojemnik. Dotyczy to prowadzącego działalność gospodarczą i 

mieszkańca. Wszedł nowy system. Nowa ustawa obowiązuje od 1 stycznia b.r., a u nas będzie 

funkcjonować od 1 lipca. Ona zmienia radykalnie sprawę.   Właścicielem śmieci jest gmina a 

nie właściciel nieruchomości. Właściciel nieruchomości składa deklarację, wnosi stałą opłatę 

i gmina zajmuje się śmieciami. Ustawa dopuszczała objęcie wszystkich terenów, czyli 

zamieszkałych i niezamieszkałych. I dopuszcza wariant terenów tylko zamieszkałych. My 

przyjęliśmy wariant drugi. Wszystkie pozostałe podmioty muszą zawrzeć umowę z odbiorcą 

śmieci. Będziemy egzekwować to w ramach naszego regulaminu. Tylko dyskutujemy o 

rzeczy ważnej ale innej. Nie wiem jak garaże można zakwalifikować. Na pewno nie do 

działalności gospodarczej, nie do terenów zamieszkałych. A więc mamy coś pomiędzy. Czy 

skala tych śmieci jest tak duża, że jest to problem ? Nie chcę bagatelizować. Nie ma zespołu 

garaży, bo zespół to jest określona liczba właścicieli, którzy pojedynczo muszą odpowiadać 

za swój garaż i za porządek. To co robią jest naruszaniem zasad dobrosąsiedzkich, 

uczciwości, bo skoro komuś podrzucam to nie jest w porządku. Natomiast nie wiem jaki to 
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będzie problem skoro dwa, trzy garaże stoją koło nieruchomości, ci ludzie w niej mieszkają, 

płacą za śmieci i będą chcieli ze swojego boksu na śmieci skorzystać. Nie wnikam w to. To 

kwestia akceptacji wspólnoty. Nie ma dziś podstawy, żeby twierdzić, że w garażu trzeba 

zawrzeć umowę. Podmiot gospodarczy musi to zrobić. Zakład produkcyjny będzie miał dwie 

umowy. Musi mieć umowę na odbiór śmieci komunalnych oraz odbiór śmieci 

przemysłowych. Odpady, o których my mówimy są tylko odpadami komunalnymi. Jeszcze 

raz powtarzam. Jeżeli podejmiemy Pani propozycję, to czy prawnie mamy prawo, a moralnie 

czy chcemy , bo to jest koszt, narzucić właścicielom garaży  umowę. Mnie to nie przekonuje. 

Nie bardzo rozumiem, że w garażu mogą być śmieci. Wiem, że pojawią się pewne odpady, 

które można zabrać ze sobą. A taka opona nie wejdzie w pojemnik i można bez problemu 

zawieźć ją do PSZOK-u. Na tym polega jego istota. Nie możemy pójść za daleko. 

Rozdzielmy tematy. Podmioty muszą mieć podpisane umowy i z każdym, niekoniecznie z 

firmą, z którą miasto ma podpisaną umowę. Warunkiem jest to, że firma musi być w rejestrze 

działalności regulowanej. Ogródki działki również będą musiały mieć swoją umowę.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Mówię o problemie, gdy garaży jest 15 i są tam obcy, nie zamieszkali w budynku obok. 

Widocznie będziemy polegać tylko na  kulturze tych ludzi.  

Pan Jerzy Czerwiński                

Wszyscy są równi wobec prawa. Czy ja mam garaż wśród 15, czy mam osobno to muszę za 

niego tak samo odpowiadać. Problem jest gdy skupisko garaży jest duże. Mimo wszystko 

wciąż mówimy o jednym właścicielu.         

Radna Krystyna Myszkowska 

Na pewno ta sprawa pozostaje otwarta do przedyskutowania, być może decyzja zostanie 

podjęta w późniejszym terminie.  

 

Ad. pkt 9 

Wnioski i zapytania 

Radny Franciszek Kuczka 

Jakie miasto przewiduje prace poinwestycyjne w rejonie Bulwaru i pielęgnacyjne ? Nie 

włączam do tego inwestycji „Pomost południowy”.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Czy starostwo powiatowe określiło termin budowy dróg rowerowych na terenie naszego 

miasta  w tym roku ?  
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Czy przedstawiciel naszego urzędu brał udział w szkoleniu jakie odbyło się w kwietniu, a 

zorganizowane było przez WFOŚiGW na temat rekultywacji składowisk ? Czy urząd 

zamierza złożyć wniosek na projekt związany z rekultywacją składowisk ?  

Radny Jakub Ingram 

Proszę o dokonanie przeglądu chodników na ulicy Chrobrego i Traugutta  oraz naprawienie 

zapadniętych odcinków na tychże ulicach.    

Radny Janusz Mikołajczyk 

Zapewne radnemu Kuczce chodziło o to, że firma budująca pomost będzie dojeżdżać ulicą 

Kościuszki. Chodziło o to, co będzie gdy uszkodzą drogę itd. Czy jest jakaś umowa ? Jeżeli 

uszkodzą drogę, to co w związku z tym ? 

 

 Ad. pkt 10 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 Pan Jerzy Czerwiński 

Jesteśmy związani umową. Przekazujemy plac budowy w całej rozciągliwości, a więc po 

jednej i po drugiej stronie w stanie określonym. Robimy to protokólarnie. Zrobimy potem 

odbiór. Mam nadzieję, że wszystko co może powstać jako skutek uboczny prowadzonej 

inwestycji zostanie naprawione.  Natomiast jeżeli chodzi o prace poinwestycyjne, to proszę o 

sprecyzowanie, bo ja naprawdę nie wiem o co chodzi.  

Radny Franciszek Kuczka 

Może źle się wyraziłem. Chodzi mi o prace w ramach inwestycji Bulwar 1000-lecia. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Kończymy temat zieleni, ubikacje, parking. Działania przy zieleni będą robione.  

Radny Franciszek Kuczka 

Chodzi mi o prace gwarancyjne. 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Pan Kuczka chciał dojść do tego czy my po wykonaniu inwestycji będziemy ją 

kontrolować.  Robimy co roku po trzy przeglądy. I doskonale Pan wie, że mamy za sobą dwa. 

Doskonale  wiemy, że są usterki. Gdzieś jest pęknięta płytka, sypie się część wierzchnia 

schodów. Na to mamy trzy lata ale tyle nie będziemy czekać. Jest problem, bo trzeba to tak 

zrobić, aby za rok się nie powtórzyło. Oczywiście to są rzeczy, które się wykonuje. Rzeczą 

normalną są przeglądy gwarancyjne. Na Bulwarze dwa mamy za sobą i jeden odbędzie się z 

wykonawcą. Oczywiście, że to zostanie wykonane. W chwili obecnej nie powiem ile jest 



15 

 

płytek do wymiany. Tematem są schody, przebarwienia przy części amfiteatralnej. 

Najbardziej martwią mnie schody. Są to tematy, które oczywiście będziemy wykonywać.  

2/ Termin budowy dróg rowerowych to prawdopodobnie koniec roku 2015. Może to być 

zrealizowane szybciej. To jest budowane etapami. Jesteśmy w tak zwanym trzecim etapie i 

zabrakło znaczącej kwoty pieniędzy do jego realizacji. Były 3 etapy ale kwota była jedna. I 

jak szły pieniądze na dwa pierwsze etapy, to na trzeci zabrakło. Po wielu staraniach jest 

deklaracja marszałka, że kwota zostanie zwiększona. Nas to w żaden sposób nie powinno 

dociążyć finansowo. Zadanie zrealizowane może być wcześniej ale terminem ostatecznym 

wynikającym z umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizacje tego zadania  jest 2015 rok. 

W tej chwili sprawa jest na bardzo dobrej drodze. Mamy za sobą okres trudny. My tych 

ścieżek dużo nie będziemy mieli. Na maja mamy mieć ogłoszony przetarg.  

3/ Nie dyskutuję na temat przeglądu ulic. Postaram się dopilnować, żeby były realizowane.  

4/ Nie pamiętam wszystkich szkoleń, bo jest ich dużo, czasem po 10 dziennie, które 

przychodzą do urzędu. Staram się, żeby urzędnicy brali udział w takich szkoleniach, które są 

celowe. Nie mamy wysypiska śmieci, które musiałoby być poddane rekultywacji. Nie jest to 

temat, który by nas specjalnie dotyczył. Czasami tematy są łączone. Ostatnio bardzo dużo 

spotkań dotyczyło śmieci i funkcjonowania nowego systemu a przy okazji pojawiał się inny 

temat. O tym szkoleniu nie wiem. To temat, który generalnie nas nie dotyczy. Mamy wciąż 

jakieś zobowiązania wobec rekultywacji w Kamionkach. Mam nadzieję, że to się nie zdarzy. 

Kiedyś było to wspólne wysypisko czterech gmin : Kowalewa, Łysomic, gm. Chełmża i 

nasze. Na razie nikt o rekultywacji nic nie mówi.  

 

Ad. pkt 11 

Oświadczenia 

Punkt nie został zrealizowany ponieważ radni nie złożyli oświadczeń. 

 

Ad. pkt 12 

Komunikaty 

Radny Janusz Kalinowski 

Chciałbym przypomnieć wszystkim radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia 

oświadczeń majątkowych. Proszę dotrzymać terminu. 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Chciałbym zakomunikować, że z inicjatywy radnych SLD p.Jacka Kałamarskiego i 

Grzegorza Sosnowskiego,  przy współudziale Pana Burmistrza Jerzego Czerwińskiego oraz 
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eurodeputowanego Janusza Zemke na terenie miasta powstał punkt informacji europejskiej 

eurodeputowanego. W punkcie odbywają się bezpłatne kursy komputerowe dla mieszkańców 

Chełmży w wieku 50+. Chciałbym serdecznie zachęcić mieszkańców do udziału w kursach. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Brałem udział w bardzo fajnej inicjatywie. Ona dotyczyła generalnie eurodeputowanego Pana 

Janusza Zemke. To fajna sprawa, która dzieje się w mieście. Brałem udział w tym 

przedsięwzięciu w sensie uruchomienia punktu i z tego jesteśmy bardzo dumni. 

Chciałem Państwa bardzo gorąco zaprosić na jutro. O 13,00 mamy wydarzenie sportowe. Jest 

to wyścig kolarski o puchar Prezydenta Grudziądza. Etapy są w różnych miejscach. Przy tej 

okazji młodym ludziom z Pacyfiku organizujemy udział w profesjonalnej imprezie, gdzie są 

prawdziwi sędziowie. Generalnie jest to impreza zaliczająca się do pucharu świata w 

kolarstwie. Zapraszam na jutro. Wszystko rozpoczyna się od godziny 13,00. 

Bardzo gorąco chciałbym również Państwa zaprosić na 1 maja na coroczny półmaraton. 

Trudno mi powiedzieć ilu będzie chętnych. Nie dzieje się źle ale chętnych jest trochę mniej. 

Wynika to z tego, że biega już naprawdę cała Polska, nie ma miasta i wsi, które nie mają 

swojego półmaratonu. W najlepszym momencie było nas 270, a w tym roku nie wiem czy uda 

nam się zebrać 150 osób. Bywało kiedyś, że było nas 80. Wciąż wierzę, że to będzie bardzo 

fajna impreza i chcę na nią Państwa serdecznie zaprosić. Mam nadzieję, że pogoda dopisze.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Gdzie zlokalizowany jest punkt ? 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Kursy odbywają się w siedzibie punktu informacyjnego w bibliotece przy ulicy Rynek 4. 

            

Ad. pkt 13 

Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXV sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 

      Sekretarz obrad :  

 Małgorzata Polikowska    


