
 

PROTOKÓŁ NR XXIV/05 

z sesji Rady Miejskiej Chełmży  

 

XXIV sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 31 sierpnia 2005 roku 

w godzinach od 16,00 do 17,30. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej  

Urzędu Miasta Chełmży. 

_________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli: 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta 

Pan Marek Kuffel  - Zastępca Burmistrza 

Pani Krystyna Lulka  - Skarbnik Miasta 

Ponadto w sesji udział wzięli radca prawny Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych i Obywatelskich, Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej, przedstawiciele 

prasy i MMS Studio oraz mieszkańcy miasta. 

 

Proponowany porządek sesji : 

1.  Otwarcie sesji 

a) stwierdzenie quorum, 

b) wybór sekretarza obrad, 

c) przyjęcie porządku obrad, 

d) przyjęcie protokołu z XXIII sesji. 

2.   Informacja z pracy Burmistrza w okresie od 11 czerwca do 19 sierpnia 2005 roku. 

3.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/181/05 Rady Miejskiej Chełmży z 

dnia 17 marca 2005 roku w sprawie określenia opłat za świadczenia w prowadzonych 

przez gminę Miasto Chełmża przedszkolach publicznych. 

4. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków . 

5.   Projekt uchwały w sprawie zmiany opłaty targowej na terenie miasta Chełmży . 

6.   Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok . 

7.   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich . 

8.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zapobiegania Przestępczości i Poprawy 

Bezpieczeństwa – Bezpieczna Chełmża . 
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9.    Interpelacje. 

10.  Odpowiedzi na interpelacje. 

11.  Wnioski i zapytania. 

12.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

13.  Oświadczenia. 

14.  Komunikaty. 

15.  Zamknięcie sesji. 

 
 

Ad. pkt 1 

 

Radny Krzysztof Zduński 

Przed rozpoczęciem obrad XXIV sesji Rady Miejskiej nastąpi uhonorowanie dwóch 

mieszkańców Chełmży odznakami Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym miejscu chciałbym 

powitać : 

- Panią Agnieszkę Kasprzak - Prezesa Zarządu PCK w Chełmży, 

- Panią Alicj ę Jabłońską – Kierownika Zarządu Rejonowego PCK w Chełmży. 

Pani Alicja Jabłońska 

Dziękuję za zaproszenie na sesję i korzystając z okazji chciałabym wręczyć Panu Jerzemu 

Czerwińskiemu - Burmistrzowi Miasta oraz Panu Jerzemu Dąbrowskiemu – członkowi 

Zarządu Rejonowego PCK odznakę honorową Polskiego Czerwonego Krzyża. Myślę, że na 

samym początku przystąpimy do odznaczenia a potem krótko powiem o działalności PCK na 

terenie miasta Chełmży. 

Następnie wręczono honorowe odznaczenia PCK Panu Jerzemu Czerwińskiemu oraz Panu 

Jerzemu Dąbrowskiemu. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za inicjatywę nadania nam tego odznaczenia. W 

moim przypadku składa się to na pracę Rady Miejskiej i pracowników urzędu. W pewien 

sposób to się we mnie koncentruje. Dlatego myślę, że to wyróżnienie jest nie tylko dla mnie, 

bo jestem reprezentantem wszystkich Państwa. Cieszę się bardzo, że otrzymuję to 

odznaczenie w towarzystwie osoby tak sprawnej, tak skutecznej w działaniu, zarówno w 

historii naszego miasta jak i na zewnątrz, a tą osobą jest Pan Jerzy Dąbrowski. 
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Pani Alicja Jabłońska 

Chciałabym krótko powiedzieć kilka słów na temat osoby Pana Jerzego Czerwińskiego – 

Burmistrza Miasta oraz członka Zarządu PCK Pana Jerzego Dąbrowskiego.  Możemy bardzo 

dużo zawdzięczać Panu Czerwińskiemu. Służy nam pomocą, radą, wsparciem finansowym. 

Jest długoletnim działaczem, sympatykiem, propagatorem idei Czerwonego Krzyża. Nigdy 

nie odmawia swojej pomocy. Chciałabym również podziękować całej Radzie Miejskiej. 

Wszyscy Państwo decydujecie o pomocy dla PCK. 

Bardzo chciałabym, aby współpraca z Państwem była tak wspaniała i owocna jak dotychczas.  

Pan Dąbrowski jest długoletnim działaczem PCK, członkiem Zarządu, wspiera nas pomocą 

prawną. Poświęca nam swój czas i robi to bezpłatnie. Także życzylibyśmy sobie, aby tak było 

nadal.  

Chełmża ma to szczęście, że Zarząd Rejonowy PCK mieści się akurat na terenie miasta. Stało 

się to kilkanaście lat temu. Zarząd jest bardzo prężny i obejmuje cały powiat ziemski. 

Współpracują z nami wójtowie oraz wszystkie szkoły. Na terenie Chełmży działamy we 

wszystkich szkołach, organizujemy bezpłatne dożywianie dzieci. Prężnie działają kluby 

Honorowych Dawców Krwi. Tak naprawdę ten klub bez wsparcia Pana Burmistrza nie 

istniałby. Wśród młodzieży organizujemy olimpiady zdrowia, szkolenia z zakresu pierwszej 

pomocy. Od niedawna obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji, że nauczyciele uczący 

szczególnie fizyki, chemii, wychowania fizycznego oraz wychowawcy klas powinni 

ukończyć kurs pierwszej pomocy. Szkolenie dla nauczycieli jest odpłatne, ponieważ zarząd 

rejonowy stosowne zaświadczenie musi kupić w Warszawie. Organizujemy również festyny. 

Ostatnio zorganizowaliśmy  festyn z okazji światowego dnia honorowego krwiodawstwa. W 

imprezie uczestniczyło bardzo wielu krwiodawców. Dla mieszkańców miasta Chełmży 

organizujemy również pokazy udzielania pierwszej pomocy. Współpracujemy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z biblioteka miejską, z miejskim ośrodkiem kultury przy 

Urzędzie Miasta. Organizujemy koncerty charytatywne, gdzie biletem wstępu jest 

przyniesienie upominku. Organizujemy wyjazdy do „Baju Pomorskiego”  z okazji Dnia 

Dziecka. Robimy bardzo dużo i nie sposób wyliczyć wszystkiego. Co roku organizujemy 

spotkanie z wójtami, na którym obecny jest również Burmistrz Miasta Chełmży. W roku 

ubiegłym na terenie gminy Zławieś Wielka odbyło się  spotkanie, na którym każdy z wójtów 

otrzymał sprawozdanie z działalności PCK na terenie poszczególnych gmin. Tak więc robimy 

bardzo dużo ale na to wszystko potrzebne są pieniądze. Prowadzimy działalność gospodarczą 

i dzięki temu możemy funkcjonować. Dochód jaki uzyskujemy z działalności pozwala na 
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działalność statutową, na wspieranie potrzebujących, na dożywianie dzieci w szkołach. 

Piszemy programy, organizujemy akcje charytatywne. Jesteśmy wspierani przez wójtów, 

którzy pomagają również w postaci rzeczowej. Dużo mamy sympatyków, dużo wspaniałych 

ludzi wokół siebie. Cieszy mnie to niezmiernie ponieważ Chełmża jest miastem biednym, w 

którym jest duże bezrobocie. Mimo to udało nam się, istniejemy. I myślę, że tak będzie w 

dalszym ciągu. Dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego, wspaniałej współpracy. 

 

a/ Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Krzysztof Zduński i 

na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum, gdyż na stan ustawowy 15 radnych, 

obecnych na sesji było 11 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 9, wstrz. 1 wybrany został radny Marek 

Wierzbowski. 

c/ Proponowany porządek sesji przyjęto bez uwag, jednogłośnie. 

d/ Protokół z ostatniej sesji przyjęto w głosowaniu : za 9, wstrz. 1. 

 

Ad. pkt 2 

    Informacja z pracy Burmistrza w okresie od 11 czerwca do 19 sierpnia 2005 roku 

 

Radny Jarosław Malczyński 

Proszę o wyjaśnienie punktu 4. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Proszę o wyjaśnienie punktu 11. 

Radny Franciszek Kuczka 

Moje pytanie dotyczy również punktu 11. Czym kierował się Pan Burmistrz przyjmując 

zasady etyki pracownika Urzędu Miasta Chełmży. Jaką formę mają te zasady ? Czy jest to 

opracowane może w formie kodeksu?  Czy jest już upublicznione ? Czy mieszkańcy Chełmży 

mogą się z tym zapoznać ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

- dot. punktu 4 „Zatwierdzenie istotnych warunków przetargu nieograniczonego  na 

wykonanie modernizacji basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej 7 w Chełmży”. 

Do 15 września b.r. można składać oferty. Specyfikację wzięło 7 firm. To rozpocznie kolejny 

etap modernizacji basenu. Po ogłoszeniu przetargu otrzymaliśmy kwotę 200 tys. zł w ramach 

kontraktu wojewódzkiego. A więc w sumie „do przerobienia” byłaby kwota ok.400 tys. zł na 
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ten rok. Staramy się pospieszyć z tym przetargiem ponieważ te środki muszą być 

wykorzystane w tym roku. Inwestycja jest trudna. Zaczyna nas gonić czas. A przetarg w 

pełnej procedurze trwa 6 tygodni. Myślę, że do 15 września uda nam się to rozstrzygnąć.  

Wciąż czekamy na informacje z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego, czyli tzw. funduszy strukturalnych, ponieważ tam także jest złożony wniosek.  

- dot. punktu 11 „Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia  „Zasad etyki  pracownika Urzędu 

Miasta Chełmży”.   

Przez cały czas staramy się tak pracować w urzędzie, żeby doskonalić naszą pracę. A cel, 

który stoi przed nami to sprawniejsza obsługa naszych interesantów. Chcemy, aby dostęp do 

informacji był sprawny, aby to załatwianie petenta, które nie rzadko wzbudza emocje było 

profesjonalne i ludzkie. Jeśli o chodzi o działania, których część Państwu zaprezentowaliśmy 

w punkcie 11, wiążą się z konkursem „Przejrzysta Polska”, który to ogłosiła Gazeta 

Wyborcza. Hasło bardzo szumne. Rozpoczęło się pod koniec zimy tego roku i ma dwa etapy. 

Część ćwiczeniową i część, która sprowadza się do konkretnego działania, z czego będziemy 

rozliczeni. Weszliśmy w konkurs relatywnie późno. Choroba pracownika spowodowała, że 

jesteśmy trochę opóźnieni. Jeśli zdążymy w czasie to otrzymamy certyfikat. Jeśli nie 

zdążymy, to na pewno podniesiemy jakość tego co czynimy. Tak naprawdę nie chodzi o 

certyfikat tylko o to, aby działać sprawnie. Jednym z działań jest kodeks, który jest niczym 

nowym, bo on jest zasadzony w ustawie o pracownikach samorządowych, a mówiąc ogólnie 

jest zasadzony w prawie, w Konstytucji RP ale też w tym, co można nazwać ludzkim 

podejściem do spraw. Zarządzeniem Burmistrza taki kodeks w urzędzie został wdrożony. 

Oczywiście jego realizacja będzie monitorowana. 

Tych działań jest o wiele więcej. Dotyczą one dostępu mieszkańców do informacji np. o 

budżecie. Myślę, że w przyszłym roku budżet zostanie wydany chociaż w niewielkim 

nakładzie. 

Mamy do wykonania zadania obligatoryjne i fakultatywne. Nie wiem czy jesteśmy w stanie 

na dzisiaj je wszystkie zrealizować. Są tam różnego rodzaju konsultacje ze społeczeństwem.  

Na pewno skorzystamy na tym tyle, że nasza sprawność będzie lepsza. Nie ukrywam, że w 

urzędzie mamy problemy lokalowe. Nie dlatego, że jest nas za dużo ale jest to stary budynek, 

nieprzystosowany  do dzisiejszej rzeczywistości i ta obsługa petenta, która obecnie skupia się 

na biurze podawczym, jest u nas niemożliwa. Mimo tego myślę, że uda nam się sprostać 

zadaniom. Oczywiście to wszystko będziemy przenosić również na nasze jednostki 

organizacyjne.  
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Radna Małgorzata Polikowska  

Proszę o rozszerzenie punktu 15, dot. zatwierdzenia harmonogramu remontów komunalnego 

zasobu mieszkaniowego na miesiące: styczeń – grudzień 2005 roku. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Harmonogram zmienia się ponieważ wchodzi większy zakres remontów bieżących, a więc to 

co mieści się w kategorii awarii i spraw nagłych. W wyniku tego następuje przesunięcie 

środków. Czasem dzieje się to kosztem innych, planowanych prac.  

Kolejna zmiana jest przygotowywana w związku z remontem sali widowiskowej w Domu 

Kultury przy ul. Bydgoskiej. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Moje pytanie dotyczy punktu 4. Co miało wpływ na to, że został przesunięty okres zbierania 

ofert, skoro 7 firm złożyło oferty. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nic nie miało wpływu. To jest bardzo skomplikowana dokumentacja i przedsięwzięcie. 

Firmy, które wzięły specyfikacje miały różnego rodzaju uwagi dotyczące zakresu zadania, 

uściślania tego co oczekujemy. Realizując ich wskazówki, zawiadamiając wszystkich, którzy 

wzięli specyfikację, został przedłużony termin składania ofert. Nie zrobiliśmy tego, żeby 

otworzyć furtkę nowym firmom. Chodzi o stworzenie odpowiednich warunków firmom, które 

już wcześniej pobrały specyfikacje.  

Radny Franciszek Kuczka 

Wydaje mi się, że Pan nie sprecyzował wszystkich odpowiedzi na zadane przeze mnie 

pytania. Chciałbym jedno uściślić. Czyli ta forma to jest kodeks zasad etyki pracownika 

Urzędu Miasta Chełmży ? Czy to już jest udostępnione mieszkańcom ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jest to już opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu. 

 

Ad. pkt 3  

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/181/05 Rady Miejskiej Chełmży z 

dnia 17 marca 2005 roku w sprawie określenia opłat za świadczenia w prowadzonych 

przez gminę Miasto Chełmża przedszkolach publicznych 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag. 
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W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 11 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIV/194/05 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/181/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 

2005 roku w sprawie określenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę 

Miasto Chełmża przedszkolach publicznych 

 

Sekretarz obrad odczytał treść uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4 

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Ponadto zaproponował nowe brzmienie § 2 ust. 2 i 3 polegające na wykreśleniu zapisu  

„  25% ”. 

Pan Jerzy Czerwiński dodał, iż zapis ten jest pewną barierą, która może powodować, że w 

sytuacji bardzo trudnej będzie można dać tylko część środków. Nie jest on wymogiem 

ustawowym a więc wprowadzanie go niepotrzebnie ograniczy możliwości tych, którzy w 

przyszłości takie umowy na dotacje będą podpisywali.   

 

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałbym tylko stwierdzić, że poprawka ta spowoduje, iż przy niewielkich ilościach 

środków finansowych, jakie miasto może przekazać na remont zabytków będzie można 

skoncentrować te środki na jednym lub maksymalnie dwóch zabytkach. Będzie widoczny 

jakiś efekt  pomocy miasta.    

 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie. 
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Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 11 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały wraz z 

autopoprawką. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIV/195/05 

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

 

Sekretarz obrad odczytał treść uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany opłaty targowej na terenie miasta Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Czy chodzi o nałożenie opłaty w tych kilku dniach przed Świętem Zmarłych ? Na jakiej 

zasadzie następuje sprzedaż kwiatów, zniczy, która odbywa się przed cmentarzem przez cały 

rok ? Czy sprzedający wnoszą do gmin opłatę, jeżeli tak to jaką ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Osoby, które handlują przed cmentarzem otrzymują zezwolenie na zajęcie pasa drogowego od 

właściwego zarządcy drogi, a w tym przypadku od Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zarówno 

czas, jak i miejsce jest decyzją tego zarządu. Wnoszona opłata z tytułu zajęcia pasa 

drogowego trafia do Urzędu Marszałkowskiego, a potem pośrednio do zarządu dróg. 

Natomiast wszystkie opłaty targowe, które my uchwalamy nie dotyczą wyłącznie targowiska 

lecz wszystkich miejsc i  każdego dnia, bez względu na to czy to są święta czy też nie. I  takie 

opłaty są uiszczane. Nie ukrywam, że nie uiszczają opłaty osoby, które sprzedają kwiatki na 

rogu ulicy. To nie jest zjawisko nagminne. Taka opłata mogłaby przewyższyć wartość 

sprzedawanego towaru, a co dopiero mówić o zysku.  

Natomiast tutaj po zmianie od stycznia b.r. wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego przez 

Sejmik Wojewódzki, ta opłata zrobiła się tak wielka, że sygnały ludzi świadczyły o tym, iż 

temat należy w jakikolwiek sposób podjąć. Oni również w tej chwili będą płacić ale tak jak na 
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targowisku, bez zwolnienia o połowę w dniach, które nie są dniami targowymi. W każdym 

miejscu, w którym odbywa się handlowanie w mieście (na terenach komunalnych)  te opłaty 

są wnoszone. Zwiększenie ilości stoisk, jak to się odbywa podczas Święta Zmarłych, to 

zupełnie inna sprawa. Osoby te występują indywidualnie o zajęcie pasa drogowego i 

oczywiście uiszczają jeszcze opłatę targową.       

 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 11 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIV/196/05 

w sprawie zmiany opłaty targowej na terenie miasta Chełmży. 

 

Sekretarz obrad odczytał treść uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6 

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok  

 

Pani Krystyna Lulka – Skarbnik Miasta przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Jakie jest stanowisko komisji planowania, budżetu i finansów w sprawie projektu uchwały ? 

Radny Jarosław Malczyński 

Komisja przedmiotowy projekt uchwały przyjęła jednogłośnie (6 za). 

  

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 11 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIV/197/05 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok 
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Sekretarz obrad odczytał treść uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Nie jestem przekonana w pełni o słuszności  podjęcia decyzji o przystąpieniu Chełmży do 

Związku Miast Polskich. Najtrudniejszy okres, czyli ten początkowy, dziewiczy działalności 

samorządowej  miasto ma już za sobą. I poradziło sobie bez przynależności  do tej 

organizacji. Wymiana doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych miast  i zadań 

zleconych przez administrację rządową, dostęp do prasy informującej o różnych  dziedzinach 

działalności samorządowej jest ogólnodostępny. Dotarcie do tych najbardziej wartościowych 

to kwestia dobrego rozeznania się na rynku bogatym w oferty. Natomiast ściągnięcie 

przyszłego przedsiębiorcy uzyska się przez stworzenie dogodnej bazy dla rozwoju małych i 

dużych firm.   

Być może warto jest spróbować  i stać się członkiem Zawiązku Miast Polskich. Może dzięki 

tej przynależności zrodzi się pomysł na rozwój turystyki w Chełmży lub rozwój miasta 

poprzez ściągnięcie innych inwestorów. Uważam, że należy  śledzić członkostwo Chełmży w 

przedmiotowym związku i w przypadku biernego udziału zdecydować o wycofaniu się z 

przynależności i płacenia składki, która na dzień dzisiejszy wynosi 2.800,00 zł rocznie. 

Radny Franciszek Kuczka 

Jestem zdziwiony wąskością spojrzenia koleżanki radnej na problem szukania różnych form 

wzbogacenia naszych metod pracy. Nigdzie nie znajdzie się tylu doświadczeń, tylu wzorów 

ile wśród samorządowców. My możemy poszczycić się pewnymi osiągnięciami pracy 

samorządowej ale nie możemy mówić, że wszystko potrafimy, że wszystko jesteśmy w stanie 

zrobić, że nie musimy na nikogo zwracać uwagi i brać przykładu oraz, że wystarczą nam 

media. Nie. Im szerzej będziemy się otwierać, im więcej będziemy szukać  tym lepsze będą w 

tym zakresie efekty. Dlatego też taka wypowiedź Pani Radnej „za” i „przeciw” jest dla mnie 

zastanawiająca.  

 



 11 

Pan Jerzy Czerwiński 

Myślę, że rozstrzygniemy to w głosowaniu. Nie wiem czy to jest bierne członkostwo. Po 

drugie jestem pełen podziwu dla Pani optymizmu, że mamy już za sobą trudny okres 

samorządu. Gdybym już nawet zaczął próbować uzasadniać to pewnym okresem 

historycznym to powiem, że nie działałem w samorządzie w pierwszych latach, a już po 

drodze z tym samorządem potknąłem się o tyle ważnych spraw. Inne samorządy były 

reprezentowane przez organizacje, o których wspomniałem. W całości podzielam to co 

powiedział Pan Kuczka. Natomiast dobrze, że Pani Myszkowska podpowiedziała, iż 

powinniśmy szukać rozwiązań jeśli chodzi o inwestorów na terenie Chełmży. Chociaż to nie 

jest sprawa tak prosta, jak sformułowanie „tworzenie bazy naukowo-technicznej”. Tu właśnie 

chcemy czerpać z doświadczeń innych samorządów. Myślę, że nie będziemy bierni i takiego 

członkostwa sobie nie wyobrażam. A przyglądać się i rozważać możliwość wystąpienia? 

Myślę, że statut przewiduje wstąpienie i wystąpienie. Przyjdzie czas na ocenę. Myślę, że 

każda jednostka, również samorządu terytorialnego potrzebuje silnej reprezentacji. Taką na 

pewno jest Związek Miast Polskich. Jedyne co mnie wstrzymywało od tego projektu uchwały, 

to była wysokość składki. Dziś na samorząd, którego  budżet jest na poziomie 27 mln zł, to 

nie jest przeszkoda.  

        

Przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 11 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIV/198/05 

w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich 

Sekretarz obrad odczytał treść uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zapobiegania Przestępczości i Poprawy 

Bezpieczeństwa – Bezpieczna Chełmża  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Radny Franciszek Kuczka 

Sądzę, że ten projekt uchwały jest oczekiwany przez wielu mieszkańców naszego miasta. 

Szczególnie przez działkowiczów, mieszkańców ulic Sikorskiego, Rybaki, cześć ulicy 

Chełmińskiej, Paderewskiego, skrzyżowania ulicy Św. Jana i Sienkiewicza. Mieszkańcy po 

przyjęciu tej uchwały oczekują, że naprawdę poprawi się stan bezpieczeństwa. Jest tylko 

jeden problem. Mianowicie, czy mieszkańcy właściwie ocenią kto będzie im gwarantował 

bezpieczeństwo. Czy może inaczej – kto będzie działał w kierunku poprawy bezpieczeństwa. 

Najczęściej mieszkańcy Chełmży sadzą, że za bezpieczeństwo w mieście odpowiada 

burmistrz. Tym, którzy nie są w pełni zorientowani, ten projekt uchwały będzie potwierdzał 

ich przypuszczenia. Czy Pan Burmistrz może powiedzieć, kto faktycznie odpowiada za stan 

bezpieczeństwa ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Na pewno nie poprawi się stan bezpieczeństwa po podjęciu uchwały. Pan radny powiedział o 

zjawisku dokuczliwym, z którym właściwe organy ścigania nie mogą sobie poradzić. To są na 

przykład ogrody działkowe. Policja jest wprost  podporządkowana starostom, oczywiście 

poprzez swoje jednostki czyli komendy wojewódzkie i główne policji, które odpowiadają 

właściwym strukturom samorządowym na poszczególnych szczeblach administracyjnych.   

Burmistrz właściwie jest tylko stroną, która może przekazywać informacje, która może prosić 

o pewne rzeczy, która może wspierać ale nie ma żadnej mocy sprawczej na to co robi policja.  

Staramy się podejmować współpracę z policją na dwóch płaszczyznach. To jest wszystko to 

co dotyczy młodzieży, a  więc pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół i policja. A druga 

płaszczyzna to są wspólne patrole policji z Strażą Miejską. Trudno powiedzieć, czy to 

przynosi efekty. Na pewno nie takie, jak byśmy oczekiwali. Należy powiedzieć, że to musi 

być przedsięwzięcie wspólne. Jest wiele przestępstw drobnych ale niezwykle uciążliwych, jak 

na przykład powroty z dyskotek. Też nie jesteśmy w stanie rozwiązać to poprzez organy 

ścigania. Ten program wyjdzie naprzeciw pewnym rzeczom. Ponieważ chodzi o to, aby 

społeczeństwo nie było obojętne na to co się dzieje. I myślę, że tak się stanie. Jednoznacznie 

stwierdzam, że ani Rada Miejska, ani Burmistrz Chełmży nie odpowiada za działania policji i 

innych organów ścigania. Są one podległe właściwym starostom i tam należy szukać 

udoskonalania, polepszania warunków funkcjonowania. A przede wszystkim w budżecie 

państwa należy szukać środków dla policji, bo nie jest tajemnicą, że tych pieniędzy naprawdę 

brakuje. To żenujące, że brakuje na paliwo dla policji. Na przykład w naszym przypadku 

obsada kadrowa jest zbyt mała. Wielokrotnie  w ciągu dnia i nocy jest tylko jeden patrol na 15 

tysięcy mieszkańców miasta i 10 tysięcy mieszkańców gminy. My możemy jedynie czynić 
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starania. Zresztą na pewno Pan Franciszek  Kuczka przypomina sobie posiedzenia rady 

poświęcone bezpieczeństwu. Nasze wnioski i stanowiska były wówczas przekazywane dalej. 

Nie ponosimy odpowiedzialności. To wcale nie znaczy, że zwalniamy siebie z 

odpowiedzialności. Nie mamy po prostu żadnej mocy sprawczej w stosunku do tych organów, 

o których tu Pan radny Kuczka wspomniał.  

Radny Franciszek Kuczka 

Pozwolę sobie jeszcze odnieść się do programu, który jest załącznikiem do projektu uchwały,  

a mianowicie do punktu 1 podpunktu 2a. To rzecz niezwykle ważna, aby Pan Burmistrz 

potwierdził, że podprogramy cząstkowe ułożone są w pewien logiczny układ. W pierwszej 

części tego układu jest grupa informacyjno-edukacyjna. Panie Burmistrzu, w jaki sposób 

chcemy poprzez funkcjonowanie tejże grupy poprawić bezpieczeństwo, szczególnie dzieci i 

młodzieży oraz osób starszych ? Zdarzały się sytuacje napadnięcia na osoby starsze i 

kradzieże torebek.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Myślę, że akurat w tym zespole, który zajmuje się stroną informacyjno-edukacyjną, możemy  

tym ludziom podpowiedzieć w jaki sposób mogą dochodzić swoich praw i roszczeń. Możemy 

publikować informacje w jaki sposób w miarę bezpiecznie poruszać się w mieście, a 

przynajmniej nie afiszować się z tą torebką w momencie kiedy na przykład znajdują się w niej 

pieniądze. Jednakże nie chciałbym mówić o takich szczegółach. Myślę, że za pomocą 

środków przekazu, które mamy,  czyli internet i gazety chełmżyńskie, zespół będzie docierał 

do mieszkańców. Będzie mówił o wielu sprawach, m.in. o przestępstwach, pojęciu ofiary. 

Przygotowujemy już materiał i będziecie Państwo mieli pełen wgląd do programów 

cząstkowych. Myślę, że  w przyszłym tygodniu  przekażemy te programy Państwu. 

Jest to program niemierzalny ale jeśli uda nam się tego nie zaniechać, to w perspektywie 

czasu przyniesie on pewne efekty.  

Radny Janusz Mikołajczyk 

Wczoraj byłem świadkiem zgłaszanej interwencji i dotyczyła ona aktu wandalizmu na ul. 

Kościuszki. W tym czasie patrol policji był w drodze do Izby Wytrzeźwień w Toruniu. Nie 

było więc mowy o tym, aby zapobiec wandalizmowi. Uważam, że dopóki nie zmieni się 

polityka kadrowa policji, to nie będzie bezpieczniej. Możemy tworzyć programy ale to policja 

powinna odpowiadać za nasze bezpieczeństwo. A jeden patrol na całe miasto to za mało. 

Radny Jacek Rabant 

Uważam, że ten program jest potrzebny naszemu miastu. Moim zdaniem za porządek w  

mieście oczywiście odpowiada policja, Straż Miejska, ale i my wszyscy poprzez reakcję bądź 
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zaniechanie. Mam na myśli drobne, codzienne akty wandalizmu. Poprzez brak zgody na 

niszczenie trawników, przewracanie koszy na śmieci, śmiecenie na ulicach tworzymy klimat 

sprzyjający poszanowaniu prawa. Program skierowany jest do różnych grup społecznych, do 

członków społeczności lokalnej, do członków spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot 

lokatorskich. Myślę, że ta wielowątkowość jest siłą programu. I to jest odpowiedź na to o 

czym mówi Pan Franciszek Kuczka. To nie tylko policja jest odpowiedzialna za 

bezpieczeństwo ale tak naprawdę również my wszyscy poprzez zgodę bądź jej brak. 

Oczywiście nie zachęcam do łapania przestępców, bo od tego rzeczywiście jest policja. W 

wielu drobnych sprawach to my decydujemy czy ci młodzi ludzie, którzy przewracają kosze 

na ulicy, będą mieli świadomość tego, że jest to nieakceptowane i zachęcam do reagowania w 

takich sytuacjach. Od tego wszystko się zaczyna. Program jest schematem, który będzie 

uzupełniony programami cząstkowymi. Tego ilu przestępstw dzięki jego wdrożeniu udało się 

uniknąć nigdy się nie dowiemy ale jestem przekonany, że tak będzie, ze uda się uniknąć wielu 

aktów wandalizmu właśnie dzięki temu, że my będziemy w tym programie brali udział, do 

czego zachęcam.    

Pan Marek Kuffel 

Materiał jest w trakcie opracowania. Każda grupa ma swojego koordynatora. Formuła grupy 

jest otwarta i ja Państwa zachęcam do udziału w pracach tychże grup, poprzez kontakt z 

koordynatorami. Na przykład koordynatorem grupy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

szkolnej jest Pan Jerzy Radomski. Ci państwo, którzy się widzicie w którejś grupie to 

zachęcamy do udziału w jej pracach. 

        

Przewodniczący obrad poddał go pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 11 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIV/199/05 

w sprawie przyjęcia Programu Zapobiegania Przestępczości i Poprawy Bezpieczeństwa 

– Bezpieczna Chełmża 

 

Sekretarz obrad odczytał treść uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 9. 

                  Interpelacje.  

 

Radny Franciszek Kuczka 

Mieszkańcy miasta dość mocno interesują się inwestycją na ul. Dworcowej. Kiedy 

przechodzę tą ulicą mogę spotkać ludzi zatrzymujących się, oglądających pracowników i 

dyskutujących. Są wypowiedzi najczęściej pozytywne. Wśród tych może mniej pozytywnych 

są jak gdyby pytania czy ta inwestycja nie przebiega zbyt wolno, czy zostanie oddana w 

terminie, czy ta część nie miejska zostanie w tym roku zagospodarowana, czy ewentualnie 

będziemy mogli powiedzieć, że ruch ciężkich samochodów w czasie kampanii pójdzie już tą 

ulicą? W związku z tym czy mógłby Pan burmistrz powiedzieć czy inwestycja ulicy 

Dworcowej przebiega zgodnie z planem, czy zostanie wykonana w terminie i jak będzie jeżeli 

chodzi o tę część nie miejską?   

 

 

Ad. pkt 10. 

                    Odpowiedzi na interpelacje.  

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Inwestycja na ulicy Dworcowej jest realizowana w ramach tzw. środków strukturalnych i 

oczywiście udziału własnego gminy. Inwestycja obejmuje wszystkie media: wodę, 

kanalizację dwu spławną i nawierzchnię drogi. Termin realizacji inwestycji to 30 września 

b.r. i ja właściwie nie dopuszczam myśli, żeby ten termin mógł być niedotrzymany. My 

wielokrotnie spotykamy się z wykonawcą i zwracamy uwagę na to, iż wydaje nam się, że 

pewne działania są zbyt wolne. Natomiast musimy również  uszanować fakt, że ten sam 

wykonawca wykonuje inne inwestycje, ma terminy, ma tam swoje siły i nie przerzuci ich 

tylko dlatego, że nam się wydaje, że to się odbywa zbyt wolno. Po drugie wiele osób nie wie 

ale samo przedsięwzięcie ze względu na układ kanalizacyjny i wodny jest bardzo 

skomplikowane, ponieważ wymagało różnego rodzaju przepięć, wymagało różnego rodzaju 

uzależnień wykonawcy od podwykonawcy. Po drugie cała inwestycja jest tak prowadzona, że 

w pewnych warunkach uciążliwych, ale by każdy z podmiotów, który tam działa mógł 

normalnie funkcjonować. Na dzień dzisiejszy na pewno nie są to warunki komfortowe w 

trakcie budowy, ale aby takie coś zrealizować to budowę trzeba przeżyć. Na moja wiedzę 

generalnie większych zakłóceń w tym zakresie nie było. Oczywiście nie jest tak, że ja mogę 
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zagwarantować to na tysiąc procent, bo za moment spadnie śnieg, będą ulewy takie jak się 

zdarzają gdzieś tam w kraju, ale zakładam, że jeżeli takiej sytuacji nie będzie, to termin musi 

być dotrzymany. Po drugie są kary umowne i tu nie ma sentymentów, ponieważ my nie 

możemy inaczej postępować i wykonawca jest tego świadom. Myślę, że będzie satysfakcja z 

tego jak jest to zrobione, jaki jest tego efekt i oby potem jak zostanie oddane mogło w taki 

sposób funkcjonować. Ale to była odpowiedź na pytanie czy nie jest wykonywane zbyt 

wolno, czy będzie w terminie? Tak zwana część nie miejska. Proszę Państwa, ja wielokrotnie 

mówiłem, że w zasadzie to jest ta część gdzie znajdują się wiaty autobusowe. Jest to część 

gdzie właścicielem jest prywatna osoba z jakimiś zamiarami inwestycyjnymi, co do których 

ma poważne przeszkody, ale nie jest to u nas w urzędzie załatwiane i ja nie chciałbym się na 

ten temat wypowiadać. Jedno jest pewne my tam remontu przeprowadzać nie będziemy. 

Natomiast zostanie to w taki sposób połączone, że pas drogowy będzie nowy, sprawny, o 

właściwej szerokości - większy niż normalnie się stosuje, ponieważ jest to pas 7 metrowy, a 

więc jest to już standard bardzo wysoki. Zaś ta część w zależności od tego jakie działania 

poczyni inwestor będzie po prostu w takich warunkach jakich będzie. Natomiast my 

rozważamy taki wariant, że gdyby stało się tak, że prywatny inwestor z takich czy innych 

przyczyn zrezygnuje ze swoich zamiarów i byłby skłonny odsprzedać to miastu, to my byśmy 

byli w jakimś kolejnym etapie skłonni to nabyć, oczywiście za rozsądna cenę. Taki wariant 

braliśmy pod uwagę. Natomiast to co jest zakresem, co stanowi własność miasta, a więc cały 

pas drogowy: jezdnia, chodniki i to wszystko co tam jest będzie oddane w takim stanie w 

jakim już można oglądać i mam nadzieje ze się sprawdzi. Jeśli chodzi o ruch ciężarowy, to to 

co robimy, robimy w porozumieniu z cukrownią i ruch ciężarowy po 30 września tam 

normalnie ruszy. Cukrownia jest poinformowana i jeżeli kampanię się przewiduje gdzieś na 

trzecią dekadę – piętnasty, dwudziesty, to osoby odpowiedzialne za logistykę, w tym 

szczególnie transport w cukrowni, wiedzą, że  w tych pierwszych dniach trzeba przenieść 

transport na drugą stronę miasta, ponieważ tutaj może jeszcze nie być przejazdu. Natomiast 

myślę, że ruch ciężarowy po trzydziestym września normalnie się będzie już odbywał i na 

takie warunki ta droga jest przewidziana. Myślę, że to będzie ładna ulica, funkcjonalna i z 

zachowaniem tej duszy, którą miała z racji tego, że tam nadal jest bruk. Ja zdaję sobie sprawę 

z tego, że inwestycja, która trwa kilka miesięcy wywołuje emocje ale niestety nie buduje się 

dróg z dnia na dzień, przez jedna noc. Ważne są warunki umowy i taka umowa została 

podpisana i tego się trzymamy. Cieszę się, że większość tych uwag jest pozytywna, do nas też 

docierają. Natomiast ja bardzo szanuję niepokój, bo to świadczy o zainteresowaniu. 

Natomiast krytyka, która nic nie znaczy, czasem jest nie merytoryczna, mówią to ludzie 
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którzy nie mają właściwie wiedzy na temat budowy dróg, to trudno nam to wszystko czasami 

wytłumaczyć. Takie przypadki też są, jednak ja myślę, że jest ich niewiele i to wszytko będzie 

miało swój dobry, szczęśliwy koniec.  

 

 

Ad. pkt 11. 

                  Wnioski i zapytania. 

 

Radny Marek Łubkowski 

Panie Burmistrzu ja mam dwa pytania. Pytanie dotyczące sceny na rynku, konkretnie 

konieczności, moim zdaniem, demontażu tej sceny już, a nawet wcześniej jeżeli nie była ona 

potrzebna, dlatego że ta scena jest wykorzystywana przez dzieci w dzień, młodzież starszą w 

nocy nie do tych celów, do których ona jest tam postawiona. Zagraża to wręcz 

bezpieczeństwu. Zdarzył się tam niedawno wypadek, za który ja oczywiście winie rodziców, 

opiekunów tego dziecka, bo nie ukrywam tego, że takie małe dziecko powinno być pod ścisłą 

ochroną opiekuna. Chciałbym wiedzieć właśnie konkretnie dlaczego ta scena tak długo była, 

czy ona jeszcze musi być i czy to są bardzo duże środki aby tę scenę na dłuższe okresy 

przestoju demontować, żeby ona nie kusiła tych krótko mówiąc wandali, bo oni swoim 

zachowaniem niszczą tą scenę.  

Następne pytanie dotyczy nawierzchni ulic na osiedlu 3 Maja gdzie są i były wykonywane 

roboty. Ja zadałem takie pytanie na jednej z komisji. Ja sobie zdaje sprawę, że tam nie będzie 

żadnej nowej nawierzchni, że wykonawca ma to zostawić w takim stanie w jakim było. Na 

niektórych odcinkach gdzie ta kanalizacja jest już zrobiona tam było fatalnie, ale w tej chwili 

jest poniżej tego, że jest fatalnie. Jest więc pytanie czy to jeszcze będzie poprawiane, wjedzie 

tam jakaś równiarka czy takie inne rzeczy ?  

Radny Franciszek Kuczka 

Mam jeden konkretny wniosek dotyczący pojemników na makulaturę, gdyż często te 

pojemniki są przewracane, wyjmowana jest z nich makulatura ta grubsza, która jest cięższa i 

zostawiane są bez przywrócenia do poprzedniego stanu. Sądzę, że to jest niebezpieczne, gdyż 

dzieci się bawią, pojemnik może się w nie kontrolowany sposób przewrócić, przygnieść, 

może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Nie mówiąc o tym, że wygląda to nieciekawie, 

gdyż makulatura się po prostu roznosi, jest rozwiewana. W związku z tym konkretny 

wniosek, żeby przeanalizować sposób zabezpieczenia tych pojemników, czy istnieje 
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możliwość zabezpieczenia ich w taki sposób, żeby nikt poza tym który wystawia, nikt nie 

mógł ich otwierać.  

 

 

Ad. pkt 12. 

                   Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Pierwsza sprawa demontażu sceny. Montaż tej sceny kosztuje ok. 2,5 tys. zł, a więc 

montowanie i demontowanie jej na każdą imprezę jest po prostu niemożliwe, bo to straciłoby 

sens. Imprezy, które się tam odbywają jednak są z tą sceną powiązane, mają inny wymiar i tak 

to powinno wyglądać i tak to się robi. Natomiast do tej pory nie było takich sygnałów. Ja 

zdaje sobie sprawę, że jakieś podwyższenie może spowodować, czy może być przyczyną 

jakiegoś zdarzenia ale tych podwyższeń na Rynku jest dużo więcej innych, z których też 

korzystają. Dlaczego ona stoi tak długo ? Ponieważ przed nami jest jeszcze 14 września Tour 

de Pologne. I liczyliśmy, że na tym w zasadzie ten sezon letni byśmy zamykali i wtedy by się 

pojawił demontaż. Ja oczywiście sprawie się przyjrzę jeszcze i zwrócę uwagę na to jak to 

wygląda, bo ja nawet na ten moment dokładnie nie znam programu Tour de Pologne tu na 

Rynku, ale zawsze na tej scenie coś się odbywało, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży 

szkolnej. Główna przyczyna dlaczego ona stoi na Rynku, to jest koszt jej demontażu. Nie jest 

to żadne nowoczesne urządzenie. Kiedy rozglądaliśmy się za nowoczesnym urządzeniem to 

ono kosztuje ok. 30-40  tys. zł. i takie byśmy pewnie sprawnie mogli rozkładać, ale też nie za 

darmo. Także tu można by to rozważyć. 

Drogi na osiedlu 3 Maja. Myślę, że za wcześnie wyrokować cokolwiek o stanie tej 

nawierzchni dlatego, że inwestycja nie jest zakończona, wykonawca nie zszedł z budowy, w 

umowie jest wpisane odtworzenie drogi na poziomie nie gorszym tzn. na poziomie takim 

samym jak było a więc zakładam, że nie będzie gorzej. Natomiast my po rozliczeniu tej 

inwestycji widzimy jeszcze pewne możliwości poprawienia tych dróg, które tam były 

robione, ale to zbyt wcześnie, żeby mówić. Zakładam, że nie będzie fatalnie, było źle i 

pewnie w najgorszym wariancie to może zostać ale nie może być gorzej. Tego byśmy nie 

chcieli i dlatego postaramy się, aby nasze służby nie dopuściły do tego. Natomiast najlepiej to 

by było wybudować drogę na tych ulicach ale pewnie jeszcze trochę będziemy musieli 

poczekać przy tych cenach dróg, gdzie m2 waha się od 150-200zł. Natomiast niewątpliwie po 

tej inwestycji trzeba się zastanowić nad drogami na osiedlu 3 Maja i to nas czeka. Jednak 
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jedno wiem na pewno, że tam nie mogą być robione żadne drogi doraźne, przypadkowe, bo to 

nie jest żadna wąska droga wiejska, tylko tam są studzienki kanalizacyjne, krawężniki, 

podjazdy. Gdybyśmy robili wszelkiego rodzaju prowizorki lekko utwardzone, to będzie 

trzeba regulować studzienki, likwidować chodniki, czy likwidować krawężniki. Tam trzeba 

pomału, systematycznie zacząć budować drogi takie jak w cywilizowanej Europie są. 

Natomiast na pewno nie nastąpi to od razu po tej inwestycji. Tak to sobie wyobrażam. Jednak 

to by była Państwa a nie moja decyzja, bo to Państwo decydujecie na co przeznaczyć środki 

inwestycyjne.  

Ostatnia sprawa pojemników na makulaturę. Tu nie ma o czym dyskutować, to trzeba 

sprawdzić, zobaczyć, spotkać się i przedyskutować. Ja tylko powiem, że to się zdarza ale nie 

jest to jakieś zjawisko nagminne, bo ja te gniazda bardzo często oglądam i czasem widzę, że 

mogłyby być nawet w innym miejscu, ale to się tak przyjęło, że wciąż nam ich brakuje. 

Natomiast na pewno jest to trafna uwaga i to trzeba sprawdzić, ponieważ makulatura jest 

takim elementem, gdzie jest duże zainteresowanie jeszcze w innych punktach odbioru. 

Zresztą PET-y też się zrobiły takim towarem, na który jest duże zainteresowanie, bo ktoś tam 

skupuje, ale myślę, że sobie z tym problemem poradzimy. Natomiast tu cenna uwaga co do 

technicznych i takich związanych z bezpieczeństwem spraw jeśli chodzi o pojemniki na 

makulaturę.   

 

Ad. pkt 13 

 Oświadczenia 

 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 14 

   Komunikaty 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Odbyła się konferencja prasowa z  udziałem Czesława Langa szefa „TEAM LANG” i Leszka 

Piaseckiego jednego z najlepszych kolarzy w historii polskiego kolarstwa. Konferencja miała 

na celu promocję kolejnego Tour de Pologne. Etap Ostróda-Bydgoszcz  będzie miał miejsce 

14 września b.r. Serdecznie Państwa zapraszam. O godzinie 14,53 powinien być pierwszy 

zawodnik na lotnej premii kredyt bank w Chełmży.  
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Jest to jeden z siedmiu największych wyścigów świata. Bardzo wiele miast zabiega o to, aby 

trasa wyścigu przebiegała przez ich miasto. Program 1 TVP transmituje wyścig do 14,54 , a 

od godziny 14,55 transmisje przejmuje lokalna „trójka” a więc przez cały czas w telewizji 

będzie pokazywana Chełmża. 

Taki wyścig to duża impreza promocyjna. Z przodu jedzie cała świat, która reklamuje wyścig. 

Mało mamy imprez, które gromadzą tak dużo ludzi na Rynku jak właśnie Tour de Pologne.       

 

Ad. pkt 16 

                   Zamknięcie sesji. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia XXIV sesji Rady Miejskiej Chełmży.        

 

_____________________________________________ 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

 

Małgorzata Karpińska          Krzysztof Zduński 

 

Aldona Lipińska 

                Sekretarz obrad: 

 

              Marek Wierzbowski 

 

 


