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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVII/14 

z  sesji  Rady Miejskiej Chełmży 
 

XXXVII sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 6 listopada 2014 roku  

w godzinach od 12,00 do 14,00. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Zbigniew Ostrowski        - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski 

Pan Leszek Pluciński  - Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

       Prezes Szpitala Powiatowego w Chełmży 

Pan Mariusz Sobiecki             - Komendant Komisariatu Policji w Chełmży 

Pan Wojciech Wojciechowski – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński   - Burmistrz Miasta 

Pan Marek Kuffel   - Zastępca Burmistrza 

Pan Janusz Wilczyński           - Sekretarz Miasta 

Pani Krystyna Lulka               - Skarbnik Miasta 

 

Ponadto w sesji udział wzięły osoby odznaczone odznaczeniami państwowymi i 

samorządowymi, mieszkańcy miasta, radca prawny Urzędu Miasta, przedstawiciele prasy 

oraz MF STUDIO. 

. 

Proponowany porządek sesji : 

1.Otwarcie sesji 

a/ stwierdzenie quorum, 

b/ wybór sekretarza obrad 

c/ przyjęcie porządku sesji. 

d/ przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2. Podjęcie uchwał w  sprawie :  

a) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży” Panu Stanisławowi Burandt, 

b) nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Chełmży” Panu Ryszardowi Muziołowi. 

3. Wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych. 
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4. Wystąpienia zaproszonych gości. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta na temat mijającej 

kadencji 2010-2014. 

6. Interpelacje.  

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Wnioski i zapytania. 

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

10.Oświadczenia. 

11.Komunikaty. 

12.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 14 radnych.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 13, wstrz.1 wybrana została radna Małgorzata 

Polikowska. 

c/  Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie – 14 za. 

d)   Protokół z ostatniej sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 14 za. 

 

Ad. pkt 2  

         Podjęcie uchwał w  sprawie :  

 

a) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży” Panu Stanisławowi Burandt, 

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Przewodniczący obrad  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14  radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

Uchwała nr XXXVII/277/14 

w sprawie w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży”  

Panu Stanisławowi Burandt 
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Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

b) nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Chełmży” Panu Ryszardowi Muziołowi 

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Przewodniczący obrad  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14  radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

Uchwała nr XXXVII/278/14 

w sprawie w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Chełmży”  

Panu Ryszardowi Muziołowi 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 3  

           Wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych. 

 

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Zbigniew Ostrowski dokonał wręczenia odznaczeń 

państwowych mieszkańcom miasta. 

Wręczenie odznaczeń zostało poprzedzone odczytaniem przez przewodniczącego obrad 

postanowienia Prezydenta RP z dnia 15 września 2014r. o nadaniu odznaczeń. Pismo stanowi 

załącznik do protokołu. 

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

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej 

Brązowy Krzyż Zasługi – Pan Krzysztof Jan Dembiński, 

          Pani Małgorzata Maria Leźnicka. 

 

Przewodniczący obrad radny Pan Janusz Kalinowski dokonał wręczenia odznaczeń 

samorządowych mieszkańcom miasta. Następnie Pan Stanisław Burandt i Pan Ryszard 

Muzioł dokonali odsłonięcia tablic pamiątkowych.  
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Pan Stanisław Burandt 

Z wielkim wzruszeniem przyjmuję to zaszczytne wyróżnienie. Podczas swojej pracy na rzecz 

miasta nie myślałem, że coś tak wspaniałego mnie spotka. Jeżeli szanowna rada znalazła 

motywacje do uznania mnie zasłużonym, to ja bardzo serdecznie dziękuję. 

Pan Ryszard Muzioł 

Szanowny Panie Przewodniczący, szanowny przedstawicielu władz wojewódzkich, szanowni 

państwo radni i panowie burmistrzowie. Dołączam się do podziękowań Pana Stanisława 

Burandta. W takim momencie zawsze stawiamy sobie pytanie, czy można było więcej. 

Odpowiedź jest oczywista. Tak ale może coś jeszcze z siebie wykrzesamy, zobaczymy. 

Serdecznie dziękuję państwu radnym Rady Miejskiej, którzy byli łaskawi dostrzec moją 

pracę. Cieszę się z tego bardzo. Życzę Państwu wszystkiego dobrego w tym historycznym 

momencie, bo to dzisiaj właśnie zamykacie ostatnią stronę tej kadencji. A więc najnowszej 

historii rady miejskiej w Chełmży, która pracuje od wielu lat. A w tym budynku od 20 

grudnia 1900 roku. A więc też piękna niebawem rocznica. Dziękuję jeszcze raz. 

Pan Zbigniew Ostrowski Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski 

Tak myślę sobie, że w mojej głowie i sercu zaczyna się idealizować obraz Chełmży. 

Spotykamy się w podobnym składzie po raz drugi i zawsze to były okoliczności bardzo 

przyjemne, związane z wysokimi odznaczeniami państwowymi obywateli tego miasta. 

Dzisiejszy dzień jest jeszcze szczególny z tego względu, że to jest wasze ostatnie spotkanie w 

tej kadencji. 37 razy spotkaliście się w tej 4-letniej kadencji by debatować nad tym jak 

usprawnić, polepszyć życie mieszkańców Chełmży. Pewnie dzisiaj każdy z was zadaje sobie 

pytanie, czy wasze plany jakie mieliście na początku kadencji zostały spełnione, czy wszystko 

udało wam się załatwić. Pewnie ci, którzy to analizują mogą mieć spokojną głowę i spokojne 

serce, że wiele spraw udało się załatwić. Myślę, że przez ostatnie 4 lata Chełmża znakomicie 

skorzystała z możliwości cywilizacyjnych jakie dawała im Polska od 25 lat całkowicie wolna, 

niepodległa. Jest jeszcze wiele spraw do załatwienia ale niektóre są po prostu od was 

niezależne albo macie na to mniejszy wpływ. Taką sferą pewnie jest kwestia zatrudnienia, 

bezrobocia. Są to wskaźniki cały czas niepokojące i nie mogą być powodem satysfakcji w 

całym naszym regionie. Mam nadzieję, że ta nowa perspektywa, która otwiera kolejny etap 

finansowania naszego państwa ze środków europejskich właśnie samorządów spowoduje, że 

Chełmża będzie piękniała nadal, będzie stawała się miejscem przyjaznym dla swoich 

obywateli. Tego wam przede wszystkim życzę. Chciałbym podziękować za duże 

zaangażowanie, które w tej kadencji włożyliście w funkcjonowanie nie tylko waszego ciała 

przedstawicielskiego ale także w funkcjonowanie całej przestrzeni miejskiej. Pewnie 
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niektórzy z Państwa będą ubiegali się o ponowną elekcję.   Tym wszystkim życzę powodzenia 

w nadchodzących wyborach. Panu Burmistrzowi także, chociaż jak słyszałem jest Pan 

jedynym kandydatem. Myślę, że będziemy mieli okazję się spotkać już wkrótce. Za kilka dni 

będziemy obchodzili kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Budynek, w 

którym się znajdujemy jest namacalnym dowodem ciągłości historii naszego państwa, 

namacalnym dowodem zaangażowania wielu pokoleń polaków, którzy chcą usprawniać 

swoją ojczyznę. Dziękując wam za to co zrobiliście życzę wam również powodzenia w 

nadchodzących wyborach i stawienia czoła wszystkim wyzwaniom, które stoją przed 

Chełmżą. Mam nadzieję, że te przyszłe 4 lata pozwolą w końcu skonsumować Chełmży fakt, 

iż leży blisko autostrady.  Dla mnie trochę rozczarowujące jest, że autostrada, która przebiega 

w  zasadzie przez całe nasze województwo w zasadzie nie wygenerowała spektakularnych 

sukcesów gospodarczych. A przecież kiedyś na początku lat 90-tych było wielu propagatorów 

budowy tej autostrady i w tym m.in. ówczesny wojewoda Pan Bernard Kwiatkowski. Bardzo 

często mówili oni  o tym, że ta autostrada jest potrzebna jako pewna taka aorta życiodajna dla 

tego regionu. A więc czas żebyśmy się odnieśli do tych słów i aby Chełmża oraz inne powiaty 

leżące wzdłuż  autostrady na tym skorzystały. Życzę wam pomysłów z tej przestrzeni. Mam 

nadzieję, że będąc odpowiedzialnymi za to miasto, mając wrażliwość społeczną będziecie 

Państwo wiedzieli co z tymi życzeniami zrobić.  

 

Ad. pkt 4  

          Wystąpienia zaproszonych gości 

Pan Wojciech Wojciechowski 

Jest mi niezmiernie miło wystąpić akurat w tak miłej oprawie jaka miała miejsce w dniu 

dzisiejszym. Przedstawię osiągnięcia Straży Pożarnej, która pod moim kierownictwem 

nakłada się na kadencję państwa rady. Chciałbym krótko podsumować te 4 lata naszej służby 

na rzecz lokalnej społeczności, która oczekuje naszej pomocy. Chciałbym powiedzieć o 

miłych rzeczach ale i o troskach jakie mieliśmy jak rozpoczynałem pracę w tej jednostce. 

Udało nam się w tym okresie wymienić sprzęt. Jeden z lekkich samochodów został 

wymieniony na samochód średni gaśniczy. Jest wyposażony w zbiornik 2,5 tys. litrów wody. 

Pozyskaliśmy nowy sprzęt hydrauliczny. Ma on wyższe parametry i co za tym  idzie możemy 

udzielać pomocy osobom, które poruszają się pojazdami o mocniejszych konstrukcjach 

aniżeli lekkie samochody osobowe. Jednym z takich najważniejszych elementów jakie udało 

nam się uzyskać to kamera termowizyjna dzięki której możemy lokalizować pożary ukryte. 

Kilka razy wykorzystaliśmy ją w działaniach na terenie miasta. Działań na terenie miasta w 
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ciągu tych 4 lat odnotowaliśmy około 800. Były to zdarzenia o różnym charakterze. Z czego 

mieliśmy 23 pożary. W tym jeden duży. Przypomnę, że był to pożar piekarni, która prawie 

doszczętnie spłonęła. Nie wszystkie zdarzenia skończyły się szczęśliwie. Niestety 6 osób w 

tym czasie zginęło podczas trudnych zdarzeń. Ponad 43 osoby zostały ranne. Też mieliśmy 

trudną sytuację ponieważ z mojej jednostki na emeryturę odeszło około 18 osób w ciągu 

jednego roku. Stan jednostki to 33 osoby. Odeszli ze służby dowódcy zmian, dowódcy 

zastępów, operatorzy sprzętu specjalnego. Udało się uzupełnić tę lukę dzięki pomocy 

Komendanta Miejskiego z Torunia. Udało się przesunąć osoby do naszej jednostki. Ten rok 

był wyjątkowo trudny dla nas. Wprawdzie przyszły osoby z doświadczeniem zawodowym ale 

nie znały obszaru działania. To opóźnia czas udzielanej pomocy.  Udało nam się przebrnąć 

trudną sytuację. Nie mieliśmy utrudnień ponieważ tak skonfigurowaliśmy zespoły osób na 

zmianach, że na każdej zmianie była osoba mieszkająca w Chełmży, osoba znająca topografię 

obszaru działania. Chciałbym z tego miejsca nadmienić, że współpraca z radą pod 

przewodnictwem Pana Kalinowskiego była owocna. Szczególnie sobie cenię nasze spotkania 

na komisjach bezpieczeństwa gdzie relacjonowałem coroczne podsumowanie naszej 

działalności. To, że zmorą naszą jest wypalanie traw i Miałkusza, który dochodzi do obiektów 

produkcyjnych. Państwo radni żywo reagowali zwracając na to uwagę, co trzeba zrobić, w 

jaki sposób wpływać na mentalność obywateli, żeby tego typu przedsięwzięć nie robili. 

Wziąłem sobie te uwagi do serca. Odwiedzają nas szkoły, przedszkola.  Organizujemy drzwi 

otwarte. Propagujemy bezpieczne zachowanie. Jeżeli ktoś odwiedza straż  z dzieckiem to 

staramy się od najmniejszego oddziaływać w taki sposób, że zabawa z ogniem nie jest dobra, 

że można nie tylko się poparzyć. Do dzieci bardzo przemawia, gdy mówimy, że od ognia giną 

zwierzątka i ptaki. Czym skorupka za młodu nasiąknie tym później są tego efekty. Szczególne 

podziękowania kieruję na ręce Pana  Burmistrza. Powiem tak, że przez ten okres kiedy 

strażacy mieli swoje święta to Pan Burmistrz i jego zastępca uczestniczyli w uroczystościach, 

powiedzieli strażakom miłe słowa, zachęcali do pracy. W imieniu moich strażaków pozostaje 

mi tylko złożyć podziękowania na ręce Pana Przewodniczącego, członków rady i Pana 

Burmistrza. Chciałbym też podziękować pracownikom urzędu. Gdy strażacy byli w potrzebie 

to też mogliśmy na nich liczyć. Dziękuję za wsparcie dzięki, któremu udało nam się 

wyremontować punkt alarmowy odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń oraz miejsca dla 

wypoczynku dla strażaków pełniących 24 godzinną służbę. Za to serdecznie dziękuję. Myślę, 

że ilość tych pokazów dla dzieci, dla młodzieży, dla miasta zawsze będzie wyzwaniem. 

Odpowiadamy na potrzeby. Gdy jest taka potrzeba to uczestniczymy w Orkiestrze 

Świątecznej Pomocy. Robimy też pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, żeby 
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propagować wśród mieszkańców wrażliwość społeczną. Pokazujemy, że jeżeli jest ktoś w 

potrzebie to możemy pomóc a jeżeli nie znamy zasad udzielania pomocy to znamy numer do 

profesjonalnych służb ratowniczych. Strażacy przyłączają się do szlachetnej paczki. Co roku 

ośrodek pomocy rodzinie typuje rodzinę, dla której nasi strażacy wspólnie ze strażakami 

Komendy Miejskiej z Torunia zawożą upominki. 

Jeszcze raz dziękuję Państwu a osobom, które będą kandydowały w wyborach życzę 

sukcesów. Z taką radą bardzo dobrze się współpracuje.       

Pan Mariusz Sobiecki  

Bardzo dziękuję za transparentną i rzeczywistą współpracę w zakresie bezpieczeństwa na 

terenie miasta Chełmży. Szczególne podziękowania dla radnego Franciszka Kuczki, który 

wielokrotnie zadawał mi trudne pytania ale to były żywe sygnały od obywateli na co 

powinniśmy zwrócić uwagę. Wszelkie pytania przekazane na sesji i na spotkaniach 

indywidualnych przyczyniły się do tego, że poprzez właściwą dyslokację służby i analizę 

zagrożeń ta przestępczość na terenie miasta spadła w największym stopniu w porównaniu do 

całego działania komisariatu. Porównam 2014 i 2012 rok. Przestępczość kształtowała się na 

poziomie 37 % - 212 przestępstw kryminalnych zanotowanych od stycznia do października  w 

tym roku w porównaniu do 575 przestępstw w roku 2012. To tylko ogółem na poziomie 37%. 

W zakresie kradzieży 34%  wszystkich przestępstw, w zakresie włamań 46%, w zakresie 

uszkodzeń 44%, w zakresie bójek - nie stwierdziliśmy żadnego takiego przestępstwa w tym 

roku. W 2012 roku takich zdarzeń było 8. W zakresie rozbojów  (to jest kategoria najcięższa)  

2 takie rozboje w tym roku, jeden na ulicy Paderewskiego, a drugi w markecie Biedronka. 

Sprawcy zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani. W porównaniu w rokiem 2012 

dynamika jest na poziomie 29%. W 2012 roku takich zdarzeń było 7. W zakresie 

uszczuplenia podatkowego z tytułu niezapłacenia podatku vat i akcyzy w tym roku udało nam 

się udowodnić sprawcom przestępstwa na kwotę 79 792,00 zł. Uważam, że to są rzeczywiste 

liczby, które jednoznacznie świadczą o tym, że na terenie miasta jest najbezpieczniej jeżeli 

chodzi o cały teren komisariatu policji w Chełmży. 

Dziękuję za współpracę. Za to, że dzięki środkom finansowym przekazanym na rzecz policji 

pracujemy w godnych warunkach. Otrzymaliśmy nowy radiowóz. To też przyczyniło się do 

tego, że pracujemy bardziej efektywnie. Podwładni policjanci bardziej znają rejon, mają 

większe doświadczenie.  Mam nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku. Nasze bieżące, 

wielokrotne spotkania z burmistrzem, wiceburmistrzem, z radnymi  nie tylko w trakcie sesji 

ale na ulicy również przyczyniło się do tego, że mamy szersze spektrum i spojrzenie na to co 

mamy robić i na co mamy zwrócić uwagę. Za to bardzo dziękuję. Oczekuję dalszych 
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sygnałów w zakresie bezpieczeństwa. Nie wszystko zawsze się udaje. A te dane statyczne nie 

odzwierciedlają całkowicie pracy policjantów ale są w moim przekonaniu jednoznaczne. 

Udało nam się zabezpieczyć szereg imprez, trudnych imprez jak wyścig kolarski, półmaraton. 

Nie były to imprezy łatwe do zabezpieczenia pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa ale 

mam sygnały od uczestników uroczystości, że podczas imprez było naprawdę bezpiecznie i 

profesjonalnie. Panu wiceburmistrzowi dziękuję za pomoc w tym zakresie. Mamy szereg 

spotkań organizacyjnych, w grupach panelowych „Bezpieczna Chełmża”. Uczestniczę w tym 

ja i moi policjanci. Nasze kontakty są rzeczywiste i oparte na rzetelnej współpracy. Za to 

bardzo dziękuję. A wszystkim życzę spełnienia sukcesów zawodowych i osobistych, aby 

nasza współpraca była na wzorowym poziomie tak jak dotychczas.            

Pan Leszek Pluciński 

Mam dzisiaj Państwu przekazać informację o zdrowiu. Przekażę  informacje podstawowe o 

spółce, o sytuacji bieżącej, o perspektywach, kilka refleksji. Udziałowcami szpitala, inaczej 

właścicielami jest 5 samorządów. Są to powiat toruński, miasto Chełmża i 3 gminy : 

Łysomice, Łubianka i gmina Chełmża. Są także niepubliczni czyli prywatni właściciele. Jest 

ich kilkunastu. Największym jest Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Udział prywatnych 

właścicieli jest poniżej 1 % wartości kapitału. Jest ważny ale bardziej symboliczny i za to też 

dziękujemy. Kapitał spółki to jest kwota, która została wpłacona do szpitala i wynosi w tej 

chwili  prawie 11 mln zł. Tyle wpłynęło od  właścicieli z przeznaczeniem na inwestycje. 

Żadna złotówka z tej kwoty nie była i nie może być przeznaczona na działalność bieżącą, na 

świadczenia. Z tej kwoty 11 mln zł – 85 % udziałów objął powiat toruński, 6,6%  miasto 

Chełmża, a 3,5% gmina Chełmża. Są to główni udziałowcy szpitala. Ten kapitał został 

przeznaczony na inwestycje ale i też pomnożony o środki, które szpital środki uzyskał z Unii 

Europejskiej, z różnych celowych funduszy ale także z własnych, które sam  wypracował i z 

kredytów, które zaciągnął dołożył, po to aby te środki pomnożyć i przeprowadzić inwestycje. 

W sumie przez te kilka lat wydaliśmy 30 mln zł. 11 mln zł na sprzęt, a 19 mln na 

nieruchomości. Pewnie już zapominamy jak ten szpital wyglądał kilka lat temu ale zdjęcia są. 

Ja posiadam je i jeśli ktoś ma życzenie to mogę pokazać jakie zmiany nastąpiły. Te środki 

związane z inwestycjami są realizowane w ramach programu dostosowawczego. Każdy 

szpital ma obowiązek do 2016 roku przeprowadzić taki program. Po tym terminie nie będzie 

mógł świadczyć usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli  w tym 

publicznym systemie. Jeżeli byśmy wspólnie, solidarnie nie ponieśli tego wysiłku to po 2016 

roku nie dalibyśmy rady i szpital nie poradziłby sobie. Oprócz tego, że szpital ładnie wygląda 

to dzięki temu mamy zupełnie inny komfort, inne kontrakty i zatrudnienie. Podam kilka 
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spektakularnych liczb, które przybliżą funkcjonowanie szpitala. Szpital ma roczne przychody 

ponad 21 mln zł. Z czego 90% to kontrakt z NFZ. Kiedy zaczynaliśmy ten kontrakt wynosił 

7,5 mln zł. W ciągu tych 10 lat wzrósł 3-krotnie. Zatrudniamy 280 ludzi. 150 na umowę o 

pracę i 130 na tak zwane umowy cywilno-prawne, inaczej kontrakty. Są to umowy co 

najmniej pełnoetatowe i często obejmują większą ilość godzin niż normalnie w umowie o 

pracę. Zatrudniamy też kilkanaście osób na różne umowy zlecenia, prace interwencyjne, 

staże. Blisko 300 osób ma jakąś formę zatrudnienia w szpitalu. Świadczymy usługi na 5 

podstawowych oddziałach, 12 poradniach,  kilkunastu gabinetach zabiegowych i  75 łóżkach 

w zakładzie opiekuńczym  w Browinie, który też jest naszą jednostką. Na tych oddziałach 

szpitalnych rocznie leczymy 6,5 tys. ludzi. Wykonujemy 1700-1800 operacji. Był czas, że 

byłem w tym szpitalu ordynatorem i wykonywaliśmy wówczas 500 operacji. Wydawało mi 

się, że to dużo. Codziennie do poradni specjalistycznych trafia 140 osób. Do szpitala bez 

skierowania z nagłą potrzebą przychodzi ponad 30 osób, to jest 12 tysięcy osób rocznie. 

Wykonujemy rocznie 165 tysięcy różnych badan od tomografii komputerowej, która w 

szpitalu jest do niedawna i tak naprawdę zupełnie zmieniła sposób leczenia. Nie wyobrażamy 

sobie, że mogłoby być inaczej ale w większości szpitali powiatowych jest właśnie inaczej. A 

u nas wygląda to tak, że jak trafia do szpitala pacjent w urazem głowy lub z innym urazem, 

który wymaga tomografii, to ma wykonywane badanie od razu. Dzięki teleradiologii 

przesyłamy obrazy, skany do centrum diagnostyki i w ciągu pół godziny wraca do nas opis 

badania. Wiemy jak z pacjentem postępować. To jest przepaść miedzy tym co było kiedyś a 

tym co możemy zaoferować dzisiaj. Nie mówię Państwu o skali tych usług tylko po to żeby 

uzmysłowić, że codziennie obsługujemy kilkaset osób ale po to, żeby trochę się poskarżyć. 

To, że co roku zwiększamy ilość badań, przyjęć, wcale nie znaczy, że co roku mamy większy 

budżet. Nasz budżet od 4 lat praktycznie stoi w miejscu a wykonujemy tych świadczeń coraz 

więcej. Przy jednoczesnej inflacji niestety powoduje to pogarszającą się sytuację szpitali 

powiatowych. Niestety nie wszystkie sobie radzą i poradzą. Na razie sobie radzimy ale 

niestety jest ciężko. Taka jest polityka NFZ-tu. W związku z tym, że jest kryzys, że budżet 

NFZ-tu też stoi w miejscu, to przede wszystkim płacą za wysoko specjalistyczne procedury – 

kardiologiczne, neurologiczne, onkologiczne itd. One są bardziej medialne i nimi łatwiej się 

pochwalić. Natomiast te podstawowe, które tak samo ludziom potrzebne jak te wysoko 

specjalistyczne niestety w kolejce po pieniądze są bardzo daleko. I stawki za świadczenia, 

które otrzymujemy zamiast rosnąć niestety spadają.  Szczęśliwie mamy też plany. Mówiłem, 

że mamy obowiązek skończyć program dostosowawczy do roku 2016. Podpisałem właśnie 

umowę na ostatni etap programu a jest to remont oddziału ginekologii, intensywnej terapii, 
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oddziału wewnętrznego na kwotę ponad 2 mln zł. W przyszłym roku zostanie  nam jeszcze 

informatyzacja z tej starej perspektywy i będziemy czekali na nową perspektywę. Mam  plany 

ale musimy sobie uświadomić pewną rzecz. Szpital w Chełmży z racji bliskości Torunia 

nigdy nie może liczyć na to, że dostaniemy z NFZ-tu kontrakty na wysoką specjalistykę. 

Żaden konsultant na to zgody nie wyrazi. Zupełnie inną sytuację miałem w ostatnich latach w 

Tucholi, gdzie mogłem otworzyć zupełnie nowe oddziały i to poprawiło sytuację finansową 

szpitala. My musimy sobie radzić w zakresie podstawowym, który mamy. Są pewne szanse 

na dodatkowe kontraktowanie ale tylko w zakresie zachowawczym. Musimy postawić w 

nowej perspektywie na opiekę długoterminową, musimy pomyśleć o oddziale rehabilitacji, o 

diagnostyce. Powinien u nas znaleźć się rezonans magnetyczny. Mam pewien pomysł jak to 

zrealizować ale tym podstawowym naszym zadaniem będzie jednak to co robimy do tej pory. 

Mnie to nie smuci ale jest kwestia, aby NFZ przestał płacić na zasadzie wyliczania „ z 

czapki”, bo żadnej ekonomicznej podstawy nie ma. To jest coś  co bardzo boli, że nikt nie 

policzył jakie są rzeczywiste koszty procedur i nie płaci zgodnie z tymi kosztami. Korzystając 

z okazji chciałbym podziękować za wasz wkład. Powtórzę jest to 727 tys. zł. To jest wkład 

samorządu, który nie musiał wystąpić ponieważ szpital nie jest zadaniem własnym miasta. 

Nie jest zadaniem własnym gminy. Ja mam świadomość tego, że macie wiele innych zadań, 

które są waszym obowiązkiem i które musicie realizować. Na pewno nie była to łatwa 

decyzja. Jednocześnie macie świadomość, że powiat ziemski jest takim innym powiatem. 

Nasz toruński też jest powiatem ziemskim. Nie wszyscy mieszkańcy leczą się w naszym 

szpitalu. Niestety przez lata nie mieliśmy w powiecie samych przyjaciół. Bywało różnie ale 

bywało tez tak, że jedynym pomysłem na szpital w Chełmży była jego likwidacja. W 

momencie kiedy ten pomysł padł, to dzięki wsparciu tych, którzy nie musieli czyli miasta 

Chełmży i determinacji pracowników udało się  ten szpital uratować. Mam nadzieję, że 

odwdzięczyliśmy się pracą, codziennym świadczeniem usług i że tej decyzji po latach nie 

żałujecie. Ta likwidacja szpitala oczywiście nie przebrzmiewała tylko w powiecie. To 

właściwie w Toruniu od lat jedyną rzeczą, którą słyszałem było, że  trzeba zlikwidować 

szpital w Chełmży, a wtedy przybędzie w Toruniu pieniędzy dla innych szpitali. To całkowita 

bzdura. Musicie mieć świadomość, że przychody szpitala wojewódzkiego są kilkanaście razy 

wyższe niż szpitala powiatowego.  Taki klimat, taka niechęć niestety przez wiele lat trwała. 

Macie też świadomość, że ta niechęć była także do miasta. Myślę, że to nie Toruń zaczął 

inaczej o nas myśleć ale to my się zmieniliśmy. Zmieniło się miasto, zmienił się szpital, 

zmienił się wizerunek  i to sobie zawdzięczamy w jakim miejscu w tej chwili jesteśmy. 

Powinniśmy być z tego dumni. Trochę ze zdziwieniem co 4 lata obserwuję zjawisko, że 
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powstaje Toruńskie Towarzystwo Przyjaciół Chełmży. Tak to nazwałem na własny użytek. 

Plakaty na bilbordach, na słupach próbują nas przekonać, że sprawy miasta załatwia się raz na 

4 lata. Nie, sprawy miasta załatwia się codzienną pracą, codzienną walką. I przy okazji 

chciałem prosić o to, żeby tę solidarność jaką mieliśmy w sprawie szpitala, żebyśmy mieli 

także przy okazji  wielu innych spraw, które są do załatwienia w mieście. Jeżeli solidarność i 

determinacja będzie na każdym szczeblu samorządu miasta, powiatu i regionu to dopiero 

wtedy mamy szansę na sukces.                     

 

Ad. pkt 5  

           Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta na temat 

mijaj ącej kadencji 2010-2014 

 

Radny Janusz Kalinowski  

Panie Burmistrzu! Wysoka Rado! Mieszkańcy Chełmży! 

Szybko minęły ostatnie 4 lata i nadszedł czas pewnych podsumowań oraz rozliczeń z 

kończącej się, VI już kadencji Rady Miejskiej Chełmży. W latach 2010 – 2014 radni 

pracowali w ramach 5 stałych komisji Rady Miejskiej Chełmży. Były to: 

- Komisja rewizyjna, 

- Komisja planowania, budżetu i finansów, 

- Komisja gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno – gospodarczego, 

- Komisja polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego, 

- Komisja oświaty, kultury i sportu. 

Na przestrzeni tych 4 lat komisje spotykały się 260 razy na posiedzeniach. Ponadto radni 

uczestniczyli w 37 sesjach Rady Miejskiej Chełmży. Posiedzenia stałych komisji wielokrotnie 

poprzedzane były wizjami przeprowadzanymi bezpośrednio w terenie, w ramach których 

radni zapoznawali się między innymi  z przebiegiem inwestycji miejskich, czystością miasta, 

czy też realizacją zgłaszanych wniosków i interpelacji. Realizując mandat radnego – radni, 

zarówno na komisjach jak i na sesjach, zgłosili do Burmistrza Miasta Chełmży 12 interpelacji 

oraz 549 wniosków i zapytań  w sprawach ważnych dla mieszkańców naszego miasta, na 

które otrzymywali odpowiedzi pisemne. W sprawach nie wymagających zagłębiania się    w 

dokumentację, Pan Burmistrz udzielał niezwłocznie odpowiedzi zainteresowanym. W 

kończącej się VI kadencji Rada Miejska dotychczas przegłosowała przyjęcie 268 uchwał w 

sprawach niezmiernie istotnych dla miasta i naszych mieszkańców. 
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Ponadto grupa 5 radnych przekazała z własnych środków kwotę 12.880 zł na dożywianie 

dzieci w naszych szkołach. 

VI kadencja samorządu w naszym mieście upłynęła pod znakiem inwestycji. 

1.Sztandarową inwestycją tej i poprzedniej kadencji samorządu gminnego była zrealizowana 

z Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 

inwestycja pod nazwą: „ Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta 

Chełmży” . Dzięki tej inwestycji miasto zbudowało kanalizację sanitarną i deszczową w 

następujących ulicach: Bydgoska, Zagrodzkiego, Rybaki, Chełmińska, Chełmińskie 

Przedmieście, Szydzika, Wyszyńskiego, Tretkowskiego, Kowalskiego, Owocowa, Fiołkowa, 

Tulipanowa, Buczek, Trakt, Reja, Głowackiego, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, 

Reymonta, Żeromskiego i Pułaskiego, uzyskując 9,4 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 

0,98 km kanalizacji sanitarnej tłocznej, ponad 5,7 km kanalizacji deszczowej oraz samochód 

osobowo – dostawczy i 3 agregaty prądotwórcze. Efektem ekologicznym projektu 

zrealizowanego przez nasze miasto było przyłączenie w terminie do końca 2012 roku do 

nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej 1543 osób oraz 4 podmiotów gospodarczych w 

wyniku, czego przyrost RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) wyniósł 1581. Całkowity 

koszt inwestycji wyniósł ponad 11,5 mln zł, z czego blisko 6,5 mln zł stanowiły środki unijne. 

Inwestycja rozpoczęta w 2009 r. została oficjalnie zakończona 25 stycznia 2012 r. 

2.Istotną inwestycją w skali naszego miasta była „Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej I etap”, 

w ramach której w ulicach: Bulwar 1000 lecia, Wodna, Sądowa, Strzelecka, Żeglarska i 

Łazienna wzbogaciliśmy się o kanalizację deszczową, nową nawierzchnię jezdni i 

chodników, amfiteatr, skatepark, parking i monitoring. Dzięki realizacji przedmiotowej 

inwestycji przywrócono estetyczną wartość infrastruktury publicznej w strefie przyjeziornej 

zlokalizowanej pomiędzy zabudowaniami zabytkowego centrum miasta a brzegiem Jeziora 

Chełmżyńskiego, wzdłuż Bulwaru 1000-lecia. Koszt całkowity tej inwestycji wyniósł ponad 

5.900.000 zł, z czego miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

3.Kolejną, tym razem złożoną inwestycją, była: ” Budowa dróg publicznych etap I, 

rewitalizacja strefy Śródmiejskiej etap II i modernizacja ulicy etap III” zrealizowana w 

rejonie ulic: Kościuszki, Bulwar 1000 lecia od Tumskiej do Toruńskiej i ul. Tumskiej. W jej 

wyniku utwardzona została nawierzchnia ul. Kościuszki, wykonana została kanalizacja 

deszczowa, wymieniono lampy oświetleniowe oraz wymieniono nawierzchnię ul. Tumskiej. 

W wyniku wdrożenia przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpiła poprawa stanu technicznego 

infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta. 
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Modernizacja ulicy Tumskiej wpłynęła również na podniesienie wartości estetycznej 

śródmiejskiej części Chełmży. W tym miejscu ktoś mógłby zarzucić mi podawanie 

nieprawdy, gdyż de facto nawierzchnię ul. Kościuszki położono już w 2009 r., jednakże 

staraniem władz miasta, a w szczególności determinacja Pana Burmistrza Jerzego 

Czerwińskiego spowodowała, iż ten projekt włączono do wymienionej inwestycji, dzięki 

czemu udało się odzyskać dla miasta część funduszy przeznaczonych wcześniej na ten cel. 

Koszt całkowity inwestycji to 1.630.000 zł, z czego ponad 761 tys. zł to kwota 

dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego. 

4.„Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy jeziorze Chełmżyńskim – 

etap II” to inwestycja realizowana w rejonie ulic: Sądowa, Łazienna i Bulwar 1000 lecia. 

Dzięki niej miasto wzbogaciło się o tak potrzebny parking dla samochodów osobowych przy 

ul. Sądowej, przeprowadzono gruntowną modernizację budynku toalety publicznej oraz 

urządzono zieleń miejską. Poprawa stanu infrastruktury publicznej w otoczeniu Bulwaru 

1000-lecia prowadzona w ramach proces rewitalizacji wpłynęła na poprawę atrakcyjności i 

dostępności tej części miasta. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 775.010 zł, w tym dotacja z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego wyniosła 

437.526 zł. 

5.Wybudowano drugi już w mieście kompleks sportowy: „Moje Boisko Orlik 2012” . Tym 

razem zlokalizowany został on w rejonie osiedla Jana Pawła II przy   ul. Wyszyńskiego. 

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 1.096.551 zł,  w tym 500.000 zł to środki z budżetu 

państwa, a 333.000 z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Głównym założeniem tej 

inwestycji jest upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu, głównie wśród 

dzieci i młodzieży. 

6.W ramach budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury terenów przy jeziorze 

Chełmżyńskim – etap I, dla potrzeb turystów odwiedzających nasze miasto, zaadaptowane 

zostało pomieszczenie przy ul. Tumskiej na Punkt Informacji Turystycznej oraz wykonany 

został pomost przez jezioro od ul. Bulwar 1000 lecia do ul. Plażowej, przyczółki z kostki 

granitowej i slip dla amatorów sportów wodnych. Przedsięwzięcie stanowiło kontynuację 

działań rewitalizacyjnych prowadzonych w śródmiejskiej części Chełmży. Rozbudowa    i 

rozwój infrastruktury wypoczynkowej umożliwiający wielofunkcyjne wykorzystanie 

endogenicznych walorów turystyczno-rekreacyjnych strefy przyjeziornej, przełoży się na 

wzbogacenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej oraz stworzenie dogodnych warunków dla 

rozwoju całego miasta. Inwestycja przyczyniła się również do polepszenia komunikacji 
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pieszej dla mieszkańców części ul. Kościuszki czy osiedla pensjonatowego z centrum miasta. 

Koszt inwestycji to blisko 2.719.000 zł, z czego 1.615.426 zł to środki pozyskane z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

7.Kosztem 629.082 zł wykonano docieplenie stropodachu Sali gimnastycznej Gimnazjum, 

termomodernizację przedszkola nr 1 wraz z dociepleniem pokrycia dachowego, wykonaniem 

elewacji z ociepleniem ścian oraz zmodernizowano wewnętrzną instalację c.o. Głównym 

celem tego przedsięwzięcia było podniesienie sprawności energetycznej obiektów 

oświatowych funkcjonujących na terenie miasta. Również na ten cel pozyskano zewnętrzne 

środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego     w 

wysokości 456.700 zł. 

8.W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zrealizowano I etap inwestycji „Budowa chodnika 

przy ul. Kościuszki” , tj. odcinek od ul. Plażowej do posesji nr 57 przy ul. Kościuszki. 

Wartość tej inwestycji to blisko 100 tys. zł. 

9.Dla miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu i dbających o prawidłową sylwetkę 

oraz poprawę kondycji fizycznej kosztem ponad 64.000 zł przy  ul. Łaziennej zamontowano 

elementy siłowni zewnętrznej. 

10.Bezpieczeństwo mieszkańców było jednym z priorytetów działań władz Chełmży, czego 

kolejnym tego przykładem jest rozpoczęta budowa dróg rowerowych w rejonie ulic: 3 Maja, 

Chełmińskie Przedmieście, Polna, Hallera, Łazienna, Bulwar 1000 lecia, Toruńska. 

Inwestycja jest realizowana wspólnie z powiatem toruńskim. Planowany koszt po stronie 

miasta to około 150 tys. zł 

11.Miasto kosztem 81.400 zł przygotowało i wyposażyło Gimnazjum nr 1   w Chełmży w 

pracownię fizyczną i chemiczną. Głównym celem projektu, polegającego na wyposażeniu 

pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum  Nr 1 w Chełmży, było podniesienie stanu i 

jakości infrastruktury na terenie miasta Chełmży. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na 

poprawę jakości kształcenia, a tym samym poprzez rozwój zainteresowań uczniów i 

możliwość ich realizacji wzrośnie poziom wykształcenia mieszkańców Chełmży. Dzięki 

realizacji projektu gimnazjaliści będą mogli rozwijać własne pasje   i zainteresowania. Projekt 

tej pracowni był na tyle atrakcyjny, iż uzyskano wsparcie na jego realizację w wysokości  

50.470 zł. 

12.W miarę posiadanych środków miasto wszędzie tam, gdzie zlokalizowane już są wszystkie 

media planują, a następnie realizują oczekiwania mieszkańców w zakresie utwardzania 

nawierzchni dróg. Jednym z przykładów jest rozpoczęta inwestycja budowy dróg i chodników 

w rejonie ulic: Jagiełły, Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, 
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Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Sobieskiego. Wartość tej inwestycji 

wyniesie blisko 2.400.000 zł. Rozstrzygnięto też przetarg nieograniczony na „Opracowanie 

dokumentacji projektowej na budowę ulic na osiedlu domów jednorodzinnych REJA  w 

branży drogowej i sanitarnej …” 

Szanowni Państwo! To tylko część zrealizowanych lub też aktualnie realizowanych 

inwestycji w naszym mieście. Na wymienienie wszystkich inwestycji, nie tak może 

kosztownych, jak niektóre wcześniej przytoczone, lecz równie istotnych i niezbędnych 

naszym mieszkańcom, potrzebny byłby dodatkowy czas, a przecież nie chodzi tu o 

wypunktowanie wszystkiego. Moim założeniem było przypomnienie tylko niektórych 

projektów zrealizowanych bądź też jeszcze realizowanych w omawianym okresie.  

Jak już wcześniej wspomniałem, upływająca kadencja samorządu gminnego to czas 

inwestycji. Inwestycji, których łączna wartość przekroczyła 26 mln zł, a władzom miasta 

udało się pozyskać na ich realizację środki zewnętrzne w kwocie ponad 13,5 mln zł, dzięki 

którym nasze miasto staje się coraz piękniejsze i bardziej funkcjonalne, a co za tym idzie staje 

się bardziej atrakcyjne dla turystów. 

W tym miejscu chciałbym oświadczyć, iż inwestycje w naszym mieście nie były realizowane 

koniunkturalnie. Tak mogą twierdzić tylko ludzie, którzy nie mają pojęcia o pracy Rady 

Miejskiej Chełmży oraz Burmistrza Miasta. Inwestycje, które zrealizowane zostały w 

minionej kadencji znajdują swoje oparcie w uchwale Rady Miejskiej Chełmży nr VII/54/07 z 

dnia 8.08.2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta na lata 2007 – 2016. Jest to 

moim zdaniem najważniejsza uchwała minionego 10 lecia, gdyż określa kompleksowo 

podstawowe kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego naszego miasta oraz jest 

dokumentem niezbędnym, celem ubiegania się o dofinansowanie zadań ze środków unijnych. 

W tej strategii w 2007 r. ujęto m. in. takie inwestycje jak:  

- budowa ul. Kościuszki w kierunku Strużala,   

- modernizacja ul. Tumskiej, 

- budowa parkingów, 

- budowa kolektora A i D i przebudowa kolektorów przyległych, 

- przebudowa kolektora w śródmieściu wzdłuż ul. Bulwar 1000 lecia, 

- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Reja, Bydgoska, Zagrodzkiego, 

Witosa, które zostały już zrealizowane, a także: 

- budowa dróg na osiedlu 3 Maja (termin realizacji wynikający z wymienionej Strategii 

został określony do 2015 r.) – budowa rozpoczęta.  
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To tylko niektóre z zapisów tej uchwały, które przekazują informację wszystkim 

zainteresowanym, że inwestycje w naszym mieście są realizowane  w sposób przemyślany i 

zaplanowany, stosownie do możliwości budżetowych miasta a także pozyskiwanych środków 

zewnętrznych. Każdy chętny może to sprawdzić   w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wysoka Rado! Obejmując mandat radnego, każdy z nas obecnych na sesji zgodnie z zapisami 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie złożył ślubowanie: 

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,  

ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować  

godnie, rzetelnie i uczciwie,  

mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców. 

Oceńcie Państwo sami, czy i w jakim stopniu słowa tej przysięgi zostały przez Was 

zrealizowane. W moim przekonaniu wszyscy Państwo, jako Rada Miejska Chełmży, 

wypełniliście nałożone ustawowo obowiązki radnego i za to wyrażam Państwu słowa 

uznania. To tu, na tej sali zapadały  decyzje o fundamentalnym znaczeniu dla miasta i jego 

mieszkańców. To demokratycznie wybrani, w wyborach samorządowych, radni głosowali nad 

projektami uchwał, w wyniku których zmieniał się wizerunek naszego miasta. W 

zdecydowanej większości nie miało to większego znaczenia czy ktoś jest  w opozycji czy też 

nie. W sprawach ważnych potrafiliśmy wznieść się ponad wszelkie podziały, uznając za 

priorytet dobro mieszkańców. Za to wszystko, za całe minione 4 lecie wszystkim radnym 

składam moje najszczersze podziękowania.  Dziękuję Wam przede wszystkim za to, że przez 

ostatnie 4 lata pracowaliśmy wszyscy  jako jeden zespół. 

Panie Burmistrzu! Osobne słowa kieruję właśnie do Pana. O ile Rada Miejska decyduje  o 

głównych kierunkach działań będąc organem uchwałodawczym, to Burmistrz Miasta jako 

organ wykonawczy, zobowiązany jest te działania zrealizować. Na nic wszelkie uchwały, 

plany i strategie, jeżeli nie ma dobrego gospodarza, który wie „Co?, Gdzie? i Kiedy?” trzeba 

zrealizować.  

Panie Burmistrzu! To Pan oraz starannie dobrani współpracownicy, a za takich  z pewnością 

należy uznać: Zastępcę Burmistrza Miasta Pana Marka Kuffla, Skarbnika Miasta Panią 

Krystynę Lulkę i Sekretarza Miasta Pana Janusza Wilczyńskiego, a także innych, nie 

wymienionych z nazwiska pracowników tutejszego urzędu, przygotowywaliście stosowne 

projekty uchwał, projekty różnego rodzaju inwestycji miejskich pod kątem Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego czy też innych programów, a także prowadziliście 

aktywne działania   w celu pozyskiwania środków na ich realizację ze źródeł innych, niż tylko 
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budżet naszego miasta. To wszystko, co się stało dobrego  w naszym mieście w minionej 

kadencji, jest Pańskim osobistym sukcesem, ale jest też sukcesem całej naszej społeczności, 

bo przecież to mieszkańcy Chełmży zaufali Panu i wybrali na to stanowisko, a Pan spłacił to 

zaufanie w sposób najlepszy z możliwych, tj. rozwojem naszego miasta. 

Samorząd terytorialny powstał, by władza była bliżej ludzi i Pan oraz Pana współpracownicy 

swoimi działaniami wcielaliście te słowa w życie. Zaświadczyć o tym mogą poszczególni 

mieszkańcy naszego miasta, ale również wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, organizacje, 

kluby czy inne podmioty działające na terenie Chełmży.  

Dziękuję Panu za wszystko co zrobił Pan w minionych czterech latach dla miasta i 

społeczności lokalnej, a także za życzliwość dla radnych i merytoryczną pomoc w sprawach 

wymagających rozwiązania.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Ta sesja ma charakter uroczysty. Kończy  określony etap. Ja właściwie niewiele mogę 

uzupełnić po tym co Pan Przewodniczący przedstawił zarówno w tej prezentacji medialnej jak 

i w sprawozdaniu z ostatnich 4 lat. Dziękuję za ciepłe słowa pod adresem współpracowników, 

pracowników urzędu i moim. My tak naprawdę przychodzimy do pracy i robimy to na co 

wcześniej się zdeklarowaliśmy. Cieszy mnie bardzo, że był to okres, po którym jest co 

pokazać, jest o czym mówić. Niewątpliwie jest tak jak Pan Przewodniczący powiedział, że 

jest to okres, o którym jeszcze można by mówić i są sprawy, które są sukcesami. Są 

sukcesami, bo służą naszym mieszkańcom, podnosimy jakość ich życia. Oczywiście jest tak, 

że ogromne rzesze ludzi są zaangażowane w to co robimy, w to co nam się udaje. Zacznę od 

pracowników urzędu, od jednostek organizacyjnych. Tak właściwie chcę powiedzieć o 

mieszkańcach, którzy są ważnym czynnikiem stymulującym. Zdarzają się opinie krytyczne. 

Nie lekceważymy ich, bo czasem jest to bodziec, który powoduje, że nasze działanie jest 

efektywniejsze i na końcu skuteczniejsze. Kiedy mówimy o wydatkowanych środkach 

unijnych, kiedy wymieniamy cyfry to brzmi to pięknie. Natomiast to jest ogrom pracy 

wykonany przez ludzi. Możemy się pochwalić, że urząd jest dobrze przygotowany do tego. 

Jeżeli chodzi o projekty to co można wykonujemy sami. Niewątpliwie mamy ogromne 

wsparcie osób, które nie są urzędnikami, radnymi a nas w różnych miejscach wspierają. Nie 

lubimy słowa lobbing ale on tak naprawdę istniał, istnieje i będzie istniał w świecie i może 

mieć pozytywny wymiar a przede wszystkim jest skuteczny i to jest najważniejsze. Myślę, że 

my z tych sytuacji w bardzo wielu miejscach możemy korzystać. Ja pokuszę się nawet o 

stwierdzenie, że jeżeli byśmy dopuścili się pewnej analizy środków, które pozyskaliśmy w 

minionym okresie 2007-2013, bo tak naprawdę trzeba ten okres traktować, to koncentracja 
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wydatków budżetowych przypadła na minioną kadencję. Budżet unijny jest budżetem 7-

letnim ale ten pierwszy okres jest okresem przygotowawczym i tak właściwie niewiele się 

dzieje poza tymi oczywiście formalnymi czynnościami. Poza miastami prezydenckimi, jak 

uwzględnimy to co udało się pozyskać prezesowi Plucińskiemu dla szpitala, to tak naprawdę 

jesteśmy w czołówce, jeżeli nie na pierwszym miejscu miast i gmin w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca co do wielkości  pozyskanych środków unijnych. I takie dane są. Ja tego nie 

wymyśliłem na pożytek tego spotkania. To świadczy o naszej sprawności, skuteczności, o 

właściwym  wytyczeniu kierunków. Bardzo mnie cieszy, że Pan Przewodniczący powiedział 

o strategii, która powstała 15 lat temu ale modyfikacji uległa tuż przed nowym unijnym 

budżetem 2007-2013 i w sposób jasny określa kierunki. Właściwie nie ma odstępstw od tych 

zadań chociażby z tego powodu, że nie możemy sobie pozwolić na ulicę czy drogę ze 

środków unijnych poza strategią. To jest warunek tego, żeby finansowanie mogło zaistnieć. O 

tych pięknych inwestycjach, o których mówił Pan Przewodniczący chcę powiedzieć jeszcze 

jedną ważną rzecz. One się wcale nie zakończyły. Okres trwałości projektu jest 5 lat. Z dnia 

na dzień drżymy, żeby przy kolejnej kontroli, weryfikacji tego co zrobiliśmy, nie pojawiła się 

korekta. Te inwestycje wciąż na swój sposób żyją  i niepokoją mimo, że nam czasem wydaje 

się, iż temat jest już zakończony. Są też zadania, które nam się nie udały. Dla mnie takim 

zadaniem jest projekt, który był precyzyjnie opracowany i dotyczył modernizacji boisk 

szkolnych wraz z obiektami szkolnymi. To był naprawdę piękny plan, piękny projekt boisk 

sportowych i nie udał się. Nie chcę szukać winnych. Po prostu zabrakło środków w budżecie 

unijnym i możliwości zabezpieczenia potrzeb, które zgłosiły gminy w skali województwa w 

tym zakresie. Konkurs został unieważniony. Zakładam, że jest to temat odłożony. My w tym 

zakresie mamy ogromne potrzeby. Co byśmy w szkołach nie zrobili a one wszystkie mają 100 

albo więcej lat, to i tak nie będziemy mieli takich szkół jak nowa szkoła na Rubinkowie w 

Toruniu. To po prostu nie te przestrzenie. Kiedy mówimy o realizacji budżetu, nie możemy 

nie powiedzieć o środkach z Europejskiego Funduszu Społecznego czyli o tzw. POKAL-u. Z 

takich szybkich obliczeń  wynika, że w czteroletnim okresie wydaliśmy około 1 mln zł na 

różnego rodzaju zadania związane ze szkoleniem, kształceniem, z dodatkowymi zajęciami z 

uczniem zdolnym i uczniem, któremu trzeba pomóc. W różnych kombinacjach, albo sami jak 

to się dzieje z MOPS albo w partnerstwie np. z powiatem, ze stowarzyszeniami. Te środki 

zostały skonsumowane. Zostały tu w tym mieście. Wpłynęły w sposób znaczący na szanse 

naszych mieszkańców. Myślę, że w nowej turze jaka jest przed nami to właściwie będą 

oczekiwania efektów społecznych tego co zostanie  w bazie materialnej faktycznie 

wydatkowane. Mówiąc o tych wszystkich sytuacjach, które toczyły się przez 4 lata muszę 



19 

 

powiedzieć, że ogromne środki zostały wydatkowane na tzw. gospodarkę komunalną. To jest 

zieleń, sprzątanie. My przeszliśmy w sposób płynny cały nowy system gospodarki odpadami. 

Ktoś kiedyś nawet zarzucił mi, że nie potrafimy się tym chwalić. W wielu miastach tak jak 

macie Państwo okazję oglądać to nie dosyć, że śmieci są drogie to jeszcze im nic nie 

wychodzi. Ja mam nadzieję, że te wszystkie „majstrowania” w ustawie o utrzymaniu 

czystości nie wywołają czegoś negatywnego. Te pomysły są bardzo różne. Nam się udało. 

Tak jak bezboleśnie przeszliśmy 15 lat temu reformę oświaty. W wielu miastach to nie 

wyszło. Skąd to się bierze ? Myślę, że z komfortu pracy, z właściwego przygotowania służb i 

ja za ten komfort chcę dzisiaj Państwu podziękować. To co tu się dzieje, to co my w sensie 

formalnym przygotowujemy i wcielamy w życie, mamy poczucie bezpieczeństwa, właściwej 

oceny i to jest niezwykle ważne. Będąc tu chcę gorąco podziękować wszystkim służbom i 

tym tu obecnym czyli Straży Pożarnej, Policji i tym nieobecnym, które w zasadzie bez 

względu na to jak podlegają służbowo to w imieniu naszych mieszkańców sprawują to co 

sprawują i działają na ich rzecz. Odrębnie chciałem powiedzieć o szpitalu. Przyznam się, że 

Pan Pluciński bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Dla mnie to też jest zakład pracy. Zakres 

czynności szpitala  urósł tak, że to zatrudnienie również rośnie. Dzisiaj to niewątpliwie poza 

szkołami największy zakład pracy. Gdyby zniknął bylibyśmy w nieciekawej sytuacji nie tylko 

w  sprawach zdrowotnych ale i ekonomicznych. Chcę również podziękować Panu 

Plucińskiemu jako radnemu. Nie ukrywam, że poruszanie się w tej przestrzeni środków 

unijnych nie jest łatwe. Dobrze jak ta reprezentacja jest tam gdzie zapadają najważniejsze 

decyzje a przede wszystkim rozumie potrzeby, bo jest stąd i rozumie nasze potrzeby. Taką 

rolę przez 8 lat pełnił Pan Leszek Pluciński. 

Ja dziękuję pracownikom ale dziękuję też mieszkańcom. Jestem świadom, że mieszkańcy 

chcą kanalizacji, chcą drogi i to jest logiczne ale jak budujemy to przeszkadzamy. Dziękuję za 

wyrozumiałość. Nie spotykamy się ze szczególnie negatywną opinią, z jakąś złą atmosferą.  

Chcąc dążyć do celu czynimy bałagan. Tak to wygląda. Chcę mieszkańcom za wytrwałość 

podziękować. Nasze miasto bardzo się zmieniło ale nie mam wątpliwości, że przed nami są 

jeszcze ogromne potrzeby.  Dziś koncentrujemy się na budżecie unijnym 2014-2020. Przy 

czym wiemy jedno. Będzie o wiele trudniej niż  w tej chwili. My mamy wciąż ogromne 

potrzeby drogowe, kanalizacyjne a jeszcze nie wiecie Państwo ile niespodzianek jest pod 

ziemią. Na przykład  w kategoriach wodociągów i jakie to są ogromne koszty. Myślę, że 

jeżeli będziemy to robić w zgodzie i solidarnie to się uda. 

Ad. pkt 6 

           Interpelacje 
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Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 7 

           Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 8  

           Wnioski i zapytania 

Radni nie zgłosili wniosków i zapytań. 

 

Ad. pkt 9 

           Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

W związku z tym, iż nie zgłoszono wniosków i zapytań, punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 10 

           Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 11 

             Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić 11 listopada b.r. na kolejne obchody Święta 

Niepodległości. Tradycyjnie zaczynamy mszą św. o godz.9.00. Następnie odbędzie się 

przemarsz. A kończymy spotkaniem w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury.   

 

Ad. pkt 12 

           Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXVII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 
Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 
Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  
 

      Sekretarz obrad :  
 Małgorzata Polikowska 


