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P R O T O K Ó Ł  NR  XXIX/13 

z  sesji  Rady Miejskiej Chełmży 
 

XXIX sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 28 listopada 2013 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,00. 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: radcy prawni Urzędu Miasta, przedstawiciel  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 określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na  2014 rok -  druk sesyjny nr 212. 

    4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 

podstawę obliczenia podatku rolnego w 2014 roku – druk sesyjny nr 213.  

    5.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok 

– druk sesyjny nr 217.  

    6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Turystyczną i 

Słoneczną-  druk sesyjny nr 214. 

     7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III 

szkół podstawowych” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 

druk sesyjny nr 216.   
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     8. Interpelacje.  

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Oświadczenia. 

13. Komunikaty. 

14. 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 12. Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  wybrana została radna Małgorzata Polikowska w wyniku 

głosowania - za 11, wstrz. 1. 

      c)   Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie -  12 za.   

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

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Pkt 18. 

„W dniu 4 listopada br. Burmistrz Miasta uczestniczył w konferencji otwierającej konsultacje 

społeczne projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 we Włocławku”. 

Proszę o przybliżenie tego tematu i poinformowanie co z tego może być dla nas korzystne. 

Radny Mariusz Kałużny 

Pkt 14 

„W dniu 18 października br. Burmistrz Miasta uczestniczył w spotkaniu poświęconym pracom 

nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014 – 2020, które odbyło się w Ciechocinku”. 
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W kontekście różnych doniesień medialnych ta nowa perspektywa ma ujmować większe 

miasta. Czy jest zagrożenie, że małe miasta, wsie lub nasz powiat zostaną ominięte ?  Jak to 

wygląda ? 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Pkt 11 

„Podpisanie umowy  z p. Andrzejem Osińskim i p. Marcinem Osińskim prowadzącymi 

działalność gospodarczą pod nazwą „BIOS” s. c. w Chełmży na wykonanie usługi w zakresie 

„prowadzenia zimowego utrzymania gminy miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych : 

2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016”. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 15 

listopada 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2016 r. Usługa będzie świadczona w jednym sezonie 

zimowym do kwoty 300.000 zł brutto z VAT”. 

Ile było ofert ? 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Pkt 12 

„Podpisanie umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży na wykonanie 

usługi polegającej na : 

-  dostarczeniu dziesięciu choinek : czterech o wysokości 6 metrów i pięciu  o wysokości 4 

metrów do dnia 19 grudnia 2013 r. i jednej o wysokości 4 metrów do dnia 4 grudnia 2013 r.”. 

W którym miejscu będzie umiejscowione te 10 choinek ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 9 

„Zlecenie Zakładowi Usługowo-Handlowemu „PROJEKT” z Grudziądza wykonania projektu 

budowlano-wykonawczego „Przebudowy dróg gminnych ulic : Gen. J. Hallera ( odcinek  od  

ul. Mickiewicza do ul. Polnej ), ks. P. Skargi ( odcinek od ul. Gen. J. Hallera do ul. 

Sienkiewicza), Sienkiewicza ( odcinek od ul. Ks. P. Skargi do ul. Polnej )” w zakresie 

niezbędnym do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie 

Powiatowym w Toruniu. Koszt wykonania przedmiotowego projektu wyniósł 15.000 zł brutto 

wraz z podatkiem VAT”. 

Czy już coś wiadomo w jakim terminie ten projekt byłby realizowany ? 

Pkt 13 

„Podpisanie umowy z Agencją Usługowo-Handlową ELWIRA na wykonanie materiałów 

promocyjnych dla projektu pn. „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i 

przedszkolnych na terenie miasta Chełmży współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 -2013”. Za wykonanie przedmiotowej 

usługi zostało ustalone wynagrodzenie w wysokości 1.745,37 zł brutto wraz z podatkiem 

VAT”. 

Jakiego rodzaju to były materiały promocyjne ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 15 

„W dniu 21 października br. Burmistrz Miasta uczestniczył w organizowanej przez Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego konferencji pt. „Identyfikacja potencjałów 

endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie 2014-2020”.  

Czy mógłby Pan przybliżyć przebieg konferencji ? Czego ona konkretnie dotyczyła ?  

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 2 

„Ustalenie kryteriów dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oraz 

nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły/placówki”. 

Proszę o rozszerzenie zapisu. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 2 

Sprawa dotyczy rozporządzenia ministra edukacji z grudnia 2012 roku, gdzie zmienia się 

trochę procedura samej oceny dyrektorów, nauczycieli, którzy sami o taką ocenę poproszą. 

Ona może być robiona raz na trzy lata ale jak potrzeba to częściej. Wcześniej dyrektorów i   

nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły i placówki, 

oceniało kuratorium na podstawie cząstkowej oceny organu. W tej chwili jest odwrotnie. 

Cząstkowa ocena to ocena kuratorium a ostateczna ocena jest zastrzeżona dla burmistrza, 

wójta. Przy czym to rozporządzenie wprowadza obowiązek określenia kryteriów według 

jakich ta ocena będzie wykonywana. Wiąże się to z wszystkimi czynnościami, które mieszczą 

się w kategoriach awansu zawodowego nauczyciela, mianowania na inne stanowiska itd. 

Jakie to są kryteria to ja  w tej chwili nie pamiętam. To jest jakiś określony dokument. 

Natomiast one żadnej rewolucji nie wprowadzają, tylko co do zasady czynią pewną różnicę, 

że kiedyś robiło to kuratorium na podstawie naszej oceny a dziś robimy to my na podstawie 

cząstkowych  ocen kuratorium. 

Ad. pkt 9 

To temat dotyczący „schetynówek”. Na dzień dzisiejszy odpowiedź jest negatywna. 

Liczyliśmy się z tym ale trzymamy ten temat wciąż, bo są różne kondycje samorządów, są 

różne sytuacje i wracają środki do tej puli, która jest na „schetynówki”. Temat jest otwarty. 
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Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że mogłoby się wydarzyć, iż z oszczędności po 

przetargach, ze zwrotów, z rezygnacji być może nasze zadanie by wyszło. Ono może być 

spokojnie realizowane w przyszłym roku. Nie ma żadnego czasowego ogranicznika ale szanse 

są niewielkie. Próbujemy za wszelką cenę dostosować się do kryteriów ale z racji tego, że nie 

są to drogi łączące drogi różnych zarządców, nie są to drogi o jakimś szczególnym zagrożeniu 

bezpieczeństwa dla ruchu itd., te nasze szanse są relatywnie niewielkie. My w mieście mamy 

problem, bo tam jest bardzo wysoko oceniane partnerstwo z innymi podmiotami, zarządcami, 

gminami. My na to partnerstwo nie możemy liczyć, jeżeli droga przebiega wewnątrz miasta. 

Wójtowie wzajemnie mogą zawierać porozumienia przy wspólnych drogach. Także temat 

uważam nadal za otwarty, chociaż wielkich nadziei sobie nie robimy. Mieliśmy większe 

szanse kiedy tych środków było nieco więcej a kwota dofinansowania była niższa. Jak kwota 

zmieniła się na 50% to w tej chwili szanse są dużo mniejsze. Z puli ponad 80 wnioskujących 

podmiotów  załatwia się 5.      

Ad. pkt 11 

Dotyczy utrzymania zimowego na lata 2013-2016, a więc na trzy lata. Liczymy na to, że 

wydatkowanie środków musi się zamknąć w ramach tej umowy do 300 tys. zł. Oferta polega 

na wycenie poszczególnych operacji. Firmy były  dwie. To był Zakład Gospodarki 

Komunalnej i firma BIOS. Oferty były podobne. W przypadku BIOS-u były relatywnie 

wysokie usługi odśnieżania z posypywaniem, niższe były w ZGK. Tym co zdecydowało to 

było sprowadzenie ryczałtu za gotowość przez BIOS do złotówki, a więc kwoty 

symbolicznej. To w punktach zdecydowało, że firma BIOS wygrała przetarg na kolejne 3 lata.   

Ad. pkt 13 

Przy każdym zadaniu finansowanym w ramach umowy z marszałkiem, a więc z pieniędzy 

Regionalnego  Programu Operacyjnego czy innych pieniędzy unijnych, musimy przeznaczać 

pulę pieniędzy na tak zwaną promocję. To przedsięwzięcie to jest nic innego jak opracowanie, 

wykonanie pewnych materiałów. W tym przypadku są to elementy odblaskowe, które 

rozdamy uczniom. Jest to już w urzędzie. Są to jakieś opaski odblaskowe i światła 

odblaskowe na tornistry, przy czym nie jest wykorzystana jeszcze cała kwota. Określono ją na 

2.200,00 – 2.500,00 zł i może ona być wykorzystana jeszcze na jakąś formę prasową, jakiś 

rodzaj publikacji promującej to zadanie unijne. To jest obligo występujące zawsze przy 

środkach unijnych. Oprócz tablic są  jeszcze inne działania promocyjne dla właściwych 

programów operacyjnych, z których korzystamy przy realizacji zadania.  
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Ad. pkt 14         

Tych spotkań jest wiele. Wynika to z faktu, że Regionalny Program Operacyjny, który będzie 

podstawą realizacji kontraktu wojewódzkiego, czyli mówiąc krótko umowy marszałka z 

Rządem RP, która ma takie dwutorowe działanie. Z jednej strony jest to umowa na to co 

będziemy mogli „brać„ z województwa w ramach środków unijnych, a drugiej strony jest to 

tak zwany kontrakt terytorialny na zadania, które z góry są ustalone. Te zadania dotyczą RPO 

a więc osi priorytetowych w ramach, których będziemy mogli aplikować o środki unijne w 

latach  2014-2020. To się bardzo mocno zmienia. Przy każdym spotkaniu mamy nową wersję. 

Pula środków jest jasna i będzie wynosiła chyba około 2 mld zł. To jest 100% większa kwota 

niż poprzednio ale są zupełnie nowe zasady, bo jest kwestia łączenia środków z 

Europejskiego Funduszu Społecznego z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego. 

Tego nie było. A więc miękkie środki łączy się z twardymi. To jest określanie jaki będzie 

udział procentowy poszczególnych osi. A tak naprawdę to niewiele wiemy. Idea umowy 

partnerskiej jaką za chwilę zawrze Rząd Polski z Komisją Europejską jest zupełnie inna niż to 

było w latach 2007-2013. Mówi się o rozwiązaniach globalnych, rozwiązaniach dużych 

komunikacyjnych. Nie jest tak, że nie będzie zadań, które będziemy mogli realizować. Już 

mamy wielkie obawy, że to co jest niezwykłą potrzebą w gminach czyli drogi lokalne, może 

być niezwykle mało na ten temat. Pan Mariusz Kałużny pyta o coś innego. Niezwykle 

eksponowaną dziedziną działalności w ramach tej perspektywy 2014-2020 jest rozwój 

obszarów miejskich i w tym tzw. Miejskich Obszarów Funkcjonalnych czyli MOF-ów. A w 

ramach MOF-ów są tak zwane Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nie należymy jeszcze 

do MOF-u bydgosko-toruńskiego, ani my, ani gmina Chełmża, ani gmina Czernikowo.  Tak 

naprawdę nie wiemy czy chcemy należeć. W ramach Miejskich Obszarów Funkcjonalnych 

można robić duże  zintegrowane inwestycje terytorialne ale my te inwestycje być może 

będziemy mogli robić w ramach tzw. ZIT-ów lokalnych.  MOF regionalny jest zastrzeżony 

dla miast prezydenckich, MOF subregionalny dla miast powiatowych, chociaż Chełmża w 

strategii jest wymieniana w ten sposób, że są miasta powiatowe i Chełmża, a więc tutaj 

podniesiono naszą rangę.  Być może w porozumieniu z okolicznymi gminami będą mogły 

powstać jakieś zadania. To jest wszystko nowe i się dopiero rodzi. Te spotkania sprowadzają 

się do tego, że my przekazujemy różnego rodzaju opinie. My czyli wójtowie, burmistrzowie, 

prezydenci, stowarzyszenia, organizacje, które próbują poszukać siebie w tej nowej 

rzeczywistości. Tak trochę próbuję sobie przypomnieć perspektywę 2007-2013. Ona dziś nam 

się jawi jako bardzo łatwa i prosta ale wtedy trochę trudno było ją ogarnąć. Mam obawy, że 

jest tak jak powiedział Pan Kałużny, iż to rzeczywiście jest na dużą komunikację, na duże 
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miasta, na autostrady itd. Mówi się głośno o rewitalizacji, z której my mocno skorzystaliśmy. 

Dziś się mówi o rewitalizacji z silnym połączeniem środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego czyli środków twardych z miękkimi z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. To będzie inne działanie. Będzie to kwestia osiągania wskaźników. Czy 

będziemy mogli dokonywać zmian infrastrukturalnych ? Odpowiedź jest uzależniona od tego 

kto przeprowadza z nami spotkania. Tempo jest duże, bo i pieniądze są duże. Być może po 

raz ostatni w takim wymiarze. Jest jeszcze jedna ważna kwestia, o której się mówi. To udział 

tych środków unijnych po drugiej stronie. Teraz w naszym województwie było to 60 - 65% i 

tych inwestycji było więcej. Dobijało to budżety tych, którzy byli beneficjentami. Mówi się o 

85%. Też byłaby większa szansa, żeby gdzieś po te środki sięgać. Jest to okres, który 

przygotowuje przyszłych beneficjentów środków. Dużo się mówi o przedsiębiorczości. 

Stawia się przedsiębiorczość w sytuacji kiedy środki pomocowe będą zwrotne i 

nieoprocentowane. Do wiosny 2014 roku powinniśmy wiedzieć więcej. Temu służą te 

spotkania. 

Ad. pkt 15 

To są spotkania mówiące o diagnozie. Mają określić możliwości województwa jeżeli chodzi o 

rozwój. Natomiast to województwo ma niezwykle szczególne wyzwania. Niestety jesteśmy 

województwem, które nie wiedzie prymu w naszym kraju, jeżeli chodzi o rozwój 

gospodarczy, o potencjał gospodarczy, o wykształcenie mieszkańców. Jesteśmy na samej 

górze co do osób posiadających tylko wykształcenie gimnazjalne. Jesteśmy drugim 

województwem co do liczby bezrobotnych. Za nami jest tylko warmińsko-mazurskie. Mimo, 

że wydawałoby się, że położenie geograficzne, warunki endogeniczne przekładają się na 

pewne szanse, to jednak jeszcze jest sporo do odrobienia. Generalnie ta konferencja była 

poświęcona wyjaśnianiu pewnych kierunków jakie zostały obrane w strategii województwa, 

która jest ukierunkowana na regionalny program operacyjny i kontrakt wojewódzki itd. w 

kontekście możliwości województwa. Są to konferencje, które uzbrajają nas w wiedzę ale i 

my przekazujemy nasze problemy. Na pewno nie możemy się zaliczyć do województw takich 

jak mazowieckie, wielkopolskie, śląskie, pomorskie. Są to województwa przodujące we 

wszelkich wskaźnikach.  

Ad. pkt 18 

To spotkanie miało akurat charakter uroczysty. 

Ad. pkt 12 

Kupując choinkę na Rynek i do urzędu, kupujemy choinki również do naszych kościołów. 
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To zadanie będzie jeszcze wzbogacone o odrębne zadanie jakim jest wywieszenie ozdób 

świątecznych na Sikorskiego i Chełmińskiej. 

 

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na  2014 rok 

    

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 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIX/208/13 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

na  2014 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

     

    Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2014 roku 

      

     Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 
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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 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIX/209/13 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę  

obliczenia  podatku rolnego w 2014 roku 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 

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.      

Radna Małgorzata Polikowska 

Moje pytanie dotyczy zakupu wyposażenia i materiałów dla szkoły podstawowej.  O jakie 

materiały chodzi ?  

Pani Krystyna Lulka 

To są wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki. Zabrakło środków do końca 

roku i należało je uzupełnić. To są środki czystości, materiały szkolne takie jak kreda itp.  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIX/210/13 

zmieniająca  uchwałę w sprawie w sprawie budżetu miasta na 2013 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 6  

      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. 

Turystyczną i Słoneczną 

      

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 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIX/211/13 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Turystyczną i Słoneczną 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

    Ad. pkt 7 

      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki  

 

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 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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UCHWAŁA NR XXIX/212/13 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego 

pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas 

I-III szkół podstawowych” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

    Ad. pkt 8  

                 Interpelacje  

Interpelacji nie złożono. 

 

Ad. pkt 9  

Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 10 

Wnioski i zapytania 

Radny Janusz Kalinowski 

Co z  termomodernizacją w szkołach i przedszkolach ? Dlaczego tak późno z tym 

wkroczyliśmy? Czy koliduje to z zajęciami prowadzonymi w tych placówkach oświatowych ? 

Radny Franciszek Kuczka 

1/ Wielokrotnie w czasie tej kadencji zgłaszany był problem bezpieczeństwa na ulicy 

Sikorskiego a dokładnie między ulicą Sienkiewicza i Dąbrowskiego. Były wnioski, żeby tam 

ustawić światła. Jak daleko są posunięte prace w tym temacie ?   

2/ Coraz częściej mieszkańcy miasta skarżą się na to, że nie mogą poradzić sobie z gołębiami. 

Na niektórych posesjach miąższość odchodów gołębi sięga kilkunastu centymetrów. Taki 

wniosek w tej sprawie zgłaszałem na komisji. Czy może zostały już w tym zakresie podjęte 

jakieś działania z Pana strony ?   

Radna Małgorzata Polikowska 

Niektórzy z naszych mieszkańców chcieliby zmienić składnik opału, zmienić sposób 

ogrzewania swoich mieszkań, czyli z węgla na gaz lub inny ekologiczny składnik. Czy mogą 

ubiegać się o dofinansowanie na przebudowę instalacji grzewczej ? Jeżeli tak to skąd ?    
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Ad. pkt 11 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Cieszę się z  pytania dotyczącego termomodernizacji, ponieważ wkradają się nieprecyzyjne 

informacje, które sieją niepokój, co do którego właściwie nie ma powodów. Wyjaśnię może 

na początek dlaczego wykonujemy to zadanie w tej chwili. Dlatego, bo konkurs w tej materii 

został rozstrzygnięty na początku października. Zaraz po tym konkursie została podpisana 

umowa i dopiero wtedy mogliśmy ogłosić przetarg na wykonanie zadania. A więc nie dlatego, 

że nie wiemy, iż remonty w szkołach i przedszkolach robi się w czasie wakacji, tylko dlatego, 

że cały czas wykonujemy to co uważamy w tej perspektywie za najważniejszą wytyczną. 

Chcemy wziąć możliwie największą sumę pieniędzy ze środków unijnych podnosząc standard 

życia, bo o to tylko chodzi. To są między innymi pieniądze, które pochodzą ze zwrotów ale 

my cały czas staramy się o nie aplikować. Co do samej sytuacji, nie jest to oczywiście coś co 

nie niesie pewnych uciążliwości. Gdy aplikowaliśmy o to zadanie, to liczyliśmy się z tym, że  

możemy te środki otrzymać. We wrześniu dyrektorzy szkół, a za ich sprawą wychowawcy, w 

poszczególnych grupach informowali rodziców, że mogą wystąpić jakieś zakłócenia. Na tym 

etapie nikt nie widział co to może być. Chcę z całą stanowczością stwierdzić, że nie było 

sytuacji, żeby odwoływano zajęcia. Jedyne co miało miejsce, to w Przedszkolu nr 2 na ulicy 

Tumskiej Pani  dyrektor poinformowała rodziców, że  w ciągu dwóch dni, to było  3 i 8 

listopada lub 3 i 2 nastąpi miedzy innymi wymiana c.o. i grupy będą łączone.  W tych dniach 

dzieci było mniej. Jest to robione w takim okresie kiedy dzieci chorują. Jest ich więc i tak 

mniej. Nie było żadnych problemów. Było zapytanie, czy można odwołać zajęcia w 

Przedszkolu nr 1. Nie zgodziłem się na to. Uważam, że obok są obiekty Chełmżyńskiego 

Ośrodka Kultury, w godzinach rannych specjalnie nawet nie obłożone. Dla dzieci jest to 

atrakcja mieć zajęcia w innym miejscu, chociażby po to, żeby im pokazać jak wygląda 

miasto. Też nie było sytuacji, żeby ktokolwiek odwoływał, próbował odwołać czy takie 

rozwiązania sugerował. Ja nie wiem czy to się nie może przytrafić. Jesteśmy świadomi, że 

zawieszanie zajęć w przedszkolu to rzecz niedopuszczalna. Rodzice idą do pracy. W każdym 

takim przypadku rodzice zostaną uprzedzeni, a w sytuacji trudnej my znajdziemy sposób, 

żeby temu zaradzić, chociaż nie przewidujemy zawieszana zajęć. Przed nami zadania, które 

będą realizowane w sobotę i w niedzielę, jak pion kanalizacyjny i wątpliwość co do 

funkcjonowania sanitariatów. Dotyczy to Przedszkola nr 1 i obok jest CHOK albo jakieś inne 

rozwiązanie. W szkołach generalnie nie ma problemu. Był przypadek gdzie rodzic zgłosił 

sprawę do Sanepidu w Przedszkolu nr 2. I mnie to nie dziwi, bo ja też troszczyłbym się o 
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swoje dziecko.  Sanepid pojawił się. Stwierdził, że nie ma zagrożenia bezpieczeństwa 

sanitarnego. Jest jeszcze jeden problem. Niestety mamy problem z firmą. Jedyne kryterium 

decydujące o wyborze firmy  to najniższa cena. Ja tego nie komentuję. Mam ogromne 

zastrzeżenia do jakości, a więc praktycznie nie ma płatności faktur, zadanie nie zostanie 

zrealizowane w czasie. Rozważam każdy wariant łącznie z odstąpieniem od umowy i 

zastosowaniem kar umownych. To jest zupełnie inna kwestia, która będzie uciążliwa, bo 

wydłuży sprawę. Nie zakładam sytuacji, że zmusimy rodziców do niepójścia do pracy i braku 

opieki nad dziećmi. Natomiast są to uciążliwości ale coś za coś. Chcemy podnieść standard, 

chcemy żeby było lepiej, chcemy skorzystać ze środków, których nie ma w budżecie. To jest 

kwota blisko pół mln zł, a więc wcale nie taka mała, która później przełoży się na 

oszczędności w ogrzewaniu itd.  

2/ Światła.             

Podjęte zostały wszelkie działania. Pan radny wymienił ulicę Sienkiewicza ale tylko po to, 

żeby scharakteryzować miasto. A tak naprawdę mamy do czynienia z ulicą Toruńską, 

Dąbrowskiego i Sikorskiego. Jest tu jeden zarządca – Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wszystko 

co możemy robić, to tylko wnioskować o takie rozwiązanie. I w momencie wnioskowania, 

odpowiedź była taka, że pogorszymy warunki komunikacyjne w mieście zdecydowanie. 

Postawienie świateł na skrzyżowaniu Sikorskiego-Toruńska czy Sikorskiego-Dąbrowskiego 

spowoduje, że będą korki. Światłami trzeba by zacząć koło Lidla, a więc na skrzyżowaniu 

Kościuszki-Toruńska. Taki projekt został opracowany. Zostało to potraktowane jako wariant, 

który  ewentualnie przy zwiększeniu natężenia ruchu, przy szczególnych sytuacjach, bo tam 

poza niebezpieczeństwem tych zdarzeń losowych praktycznie na szczęście jest zdecydowanie 

niewiele takich sytuacji. Pomału kierowcy się uczą, że z parkingu przy Netto jest nakaz skrętu 

w prawo. Jest tam wciąż duży ruch, duże natężenie ruchu na przejściach dla pieszych i to jest 

to niebezpieczeństwo. Nie ma szczególnych zdarzeń. Nawet jedno, które miało miejsce było 

bardziej związane z nieostrożnością pieszego niż z kierowcą. Oczywiście do tematu możemy 

wrócić. Próbuję jednak przedstawić jak to wygląda. Jest to duże rozwiązanie komunikacyjne i 

światła musiałyby się pojawić na co najmniej trzech skrzyżowaniach. Możemy wrócić do 

tematu. Gdyby to miało podnieść bezpieczeństwo to każda czynność jest właściwa. Tu nie 

mam żadnych wątpliwości.   

3/ Problemy z gołębiami przerabiają wszystkie miasta. Jest to problem narastający. Coraz 

więcej jest sygnałów. Podglądamy innych co robią. Zobaczymy jak ta sytuacja będzie się 

rozwijała. Liczę się z tym, że sporo spadnie na właścicieli nieruchomości. I my tutaj też 

będziemy mieli problem. Chodzi o gzymsy, parapety. Jest rodzaj blacharek z kolcami, są 
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taśmy z prądem odstraszającym gołębie. To wszystko przed nami. Problemy są 

sygnalizowane, więc dla mnie jest logiczne, że Pan radny o tym mówi.  

4/ To jest bardziej złożony problem, bo za moment będzie obowiązywał program KAWKA. 

Program będzie się odnosił do wspierania zmiany źródła ciepła w miastach, w których 

zostaną wykonane audyty. Te miasta zostaną określone jako zagrożone tym 

zanieczyszczeniem. Zapoznajemy się w tematem. Dziś nie ma takiej ścieżki, z naszego 

budżetu na pewno nie. Wiemy co się dzieje w Krakowie. To jest początek i podejrzewam, że 

Kraków też to będzie robił z programu KAWKA, bo nie ma wyjścia, bo tam to już w ogóle 

nie ma możliwości oddychania. To jest coś do czego się przygotowujemy. Wiemy o tym 

programie ale żeby odpowiedzieć, czy w to wejdziemy, czy audyt zanieczyszczenia powietrza 

będzie taki, że w ten program będziemy mogli się wpisać, trudno powiedzieć. 

 

Ad. pkt 12  

Oświadczenia 

Oświadczeń nie złożono.  

 

Ad. pkt 13  

Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

W związku z tym, że w tempie dobrym ma miejsce budowa naszego pomostu, spotykamy się 

z  wieloma pytaniami o to czy będzie można przepłynąć łódką, czy będzie szeroko czy wąsko 

itd. Chciałem poinformować, że w najbliższych dniach umieścimy na stronie internetowej 

więcej materiałów poglądowych, które pozwolą co najmniej wyobrazić sobie jak to wygląda. 

Nie mamy klasycznej wizualizacji przedstawiającej model pomostu. Za moment będzie go 

widać. Oczywiście odpowiadamy na każde pytania. Za pośrednictwem internetu pokażemy 

jak wyglądają balustrady i  sam pomost. Nawet jeżeli będzie to podlegało pewnym korektom, 

bo jest to zaadaptowane z innych tego typu budowli. Jest to generalnie obraz przybliżony do 

tego, który na wiosnę pojawi się u nas. 

Mam bardzo miły komunikat, bo między innymi była to inicjatywa rady. Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Panu Jerzemu Więckowskiemu Złoty Krzyż Zasługi za 

działalność. Ten Krzyż zostanie wręczony 12 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w 

Bydgoszczy. Przy tej samej okazji  Złoty Medal za Długoletnią Służbę  otrzyma - Pani Alicja 

Jabłońska, szef naszego Rejonu PCK. To taka miła wiadomość.  
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Ad. pkt 14 
           Zamknięcie sesji 

 

           Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXIX sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 

      Sekretarz obrad :  

 Małgorzata Polikowska 

 


