
P R O T O K Ó Ł  NR  XXIII/08 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XXIII sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 20 listopada  2008 roku  

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

Urzędu Miasta ChełmŜy. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta ChełmŜy 

Pan Janusz Wilczyński      - Sekretarz Miasta  

 

Ponadto w sesji udział wzięli: radca prawny Urzędu Miasta, przedstawiciele prasy i TVK 

„Marton” . 

 

Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta 

ChełmŜy moŜe samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 

związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ulicy Broniewskiego 

i Traugutta w ChełmŜy”. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania honorowych 

wyróŜnień miasta ChełmŜy. 

6. Interpelacje. 

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Wnioski i zapytania. 

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

11. Komunikaty.  

12. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1 

a/  Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej ChełmŜy Pan Janusz Kalinowski  i 

na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe jest quorum, gdyŜ na stan ustawowy 15 radnych, 

obecni byli wszyscy radni.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 14, wstrz.1 wybrany została radna Małgorzata 

Polikowska. 

c/   

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym wnieść do porządku obrad dwa projekty uchwał. Zostały one przedstawione na 

posiedzeniach komisji rady. Mają one ścisły związek z naszym wnioskiem w ramach 

Narodowego  Programu Przebudowy Dróg. Jedna z tych uchwał to zmiana w budŜecie 

dotycząca konkretnie wieloletniego planu inwestycyjnego, a druga to uchwała intencyjna, 

która jest uzupełnieniem uchwały o zaciągnięciu  zobowiązania finansowego. Przy czym 

chciałbym Państwu radnym zwrócić uwagę, Ŝe wojewoda moŜe uchylić którąś z tych uchwał. 

Właściwie to są dwie uchwały traktujące sprawę tak samo. Natomiast ze względu na to, Ŝe 

chcemy mieć pełne zabezpieczenie  przy wniosku jest to dla nas bez znaczenia jaki będzie ich 

dalszy los. Tak naprawdę jedna i druga uchwała mówi o zaciągnięciu zobowiązania i o 

uchwale intencyjnej. Proszę, Ŝeby te dwa projekty uchwał pojawiły się w punkcie 5 i 6. To 

znaczy w punkcie 5 zostałby omówiony projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w 

budŜecie gminy Miasto ChełmŜa środków finansowych na realizację inwestycji „Budowa 

ulicy Broniewskiego i Traugutta w ChełmŜy” realizowanej w ramach „Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Natomiast w punkcie 6 projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok.  Kolejne punkty przesunęłyby 

się od 7 do 14. 

     

PowyŜsze propozycje przyjęto jednogłośnie. 

Zaproponowany porządek sesji wraz z wprowadzoną zmianą przyjęto jednogłośnie.    

d/ Protokół z XXIII  sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został  przyjęty w głosowaniu – za 14, 

wstrz.1. 
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Ad. pkt 2 

           Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

W tym punkcie radni nie zgłosili zapytań. 

 

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wysokości sumy, do której Burmistrz 

Miasta ChełmŜy moŜe samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką. 

Zaproponowana kwota na utrzymanie zieleni wynosiła 789.000,00 zł. Wynikała ona z faktu 

przygotowywania się do przetargu. Dziś po przetargu wiemy, Ŝe na utrzymanie zieleni 

potrzebujemy 562.000,00 zł. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 15 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIII/139/08 

w sprawie wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta ChełmŜy 

moŜe samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 

związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ulicy 

Broniewskiego i Traugutta w ChełmŜy” 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektów uchwał przestawionych w 

punkcie 4,5 i 6. 
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Radny Franciszek Kuczka 

Te trzy projekty uchwał są szansą na poprawę infrastruktury przy osiedlu na ul. 3-go Maja. 

Jak wszyscy wiemy, od prawie 50 lat niektórzy mieszkańcy czekają na znaczącą poprawę 

infrastruktury.  Zrobiono w tym zakresie juŜ bardzo duŜo, bo sieć energetyczną, gazową, 

wodną. Pojawiły się chodniki. JeŜeli udadzą się działania Burmistrza to ułatwimy Ŝycie 

mieszkańcom tych ulic. Dlatego uwaŜam, Ŝe te trzy projekty uchwał wymagają poparcia Rady 

Miejskiej.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Jaka jest łączna długość tych dróg na ulicach Broniewskiego i Traugutta ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Razem około 1,5 km. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 15 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIII/140/08 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego związanego z realizacją zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ulicy Broniewskiego i Traugutta w ChełmŜy” 

  

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. pkt 5  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia w budŜecie gminy Miasto 

ChełmŜa środków finansowych na realizację inwestycji „Budowa ulicy Broniewskiego i 

Traugutta w ChełmŜy” realizowanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych 2008-2011” 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 15 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIII/141/08 

w sprawie zabezpieczenia w budŜecie gminy Miasto ChełmŜa środków  

finansowych na realizację inwestycji „Budowa ulicy Broniewskiego i Traugutta w 

ChełmŜy” realizowanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008-2011” 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 

2008 rok 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 15 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIII/142/08 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania 

honorowych wyróŜnień miasta ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką 

polegającą na dokładnym sprecyzowaniu, iŜ z wnioskiem o nadanie tytułów moŜe wystąpić 

m.in.  stała komisja Rady Miejskiej. 
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Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 15 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIII/143/08 

w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania honorowych wyróŜnień 

miasta ChełmŜy 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. pkt 8 

            Interpelacje 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Kilka dni temu na posiedzeniach komisji rozmawialiśmy na temat niezadowolenia 

społeczeństwa z faktu, iŜ ChełmŜa od 2000 roku została pozbawiona połączeń z Bydgoszczą. 

Ten problem jest juŜ na nami. Obecny rozkład pociągów jest jednak niezadowalający. 

Szczególnie dotyczy to młodzieŜy, która dojeŜdŜa do szkół i uczelni. Dzisiaj otrzymałem 

kolejny rozkład jazdy pociągów. Przesłał mi go dyŜurny ruchu, który jest odpowiedzialny za 

rozkład jazdy. Proszę, Ŝeby w imieniu tych wszystkich, którzy dojeŜdŜają do Bydgoszczy 

wpłynąć na zmianę rozkładu jazdy. Nowy rozkład obowiązuje od 14 grudnia b.r. Nie będę 

teraz wgłębiał się w niego ale przekaŜę rozkład na koniec sesji Panu Burmistrzowi. DyŜurny 

ruchu  juŜ  teraz powiedział, Ŝe tak naprawdę nie ma skomunikowania ChełmŜy z 

Bydgoszczą. Jako były pracownik PKP mogę jednoznacznie stwierdzić, Ŝe kolej jest 

niereformowalna. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Nie ma tutaj Ŝadnej  logiki. Walczyliśmy 

o połączenia z Bydgoszczą. Okazało się, Ŝe wprawdzie są ale niewystarczające. Firmy 

przewozowe kłócą się z sobą. Wygrywa znana firma. Wydawało mi się, Ŝe coś z tego będzie. 

Okazało się, Ŝe jednak nie. W dalszym ciągu jest niezrozumienie w tej kwestii. Zwracam się z 

apelem do Burmistrza Miasta, Ŝeby spróbował rozwiązać ten problem. 

 

Ad. pkt 9 

           Odpowiedzi na interpelacje 

Pan Jerzy Czerwiński 

Sprawa jest nam znana. Ma swoją historię. Reaktywowanie tej linii to tak naprawdę 7 lat  
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starań. Jedne były bardziej słyszalne, inne mniej. Efekt jest taki, ze Pan Marszałek Całbecki 

podjął temat, za co jestem mu niezwykle wdzięczny. Temat dokończył. Natomiast my 

jesteśmy zaskoczeni rozkładem jazdy. PoniewaŜ gdzieś na pół roku przed rozpoczęciem 

procedur były prowadzone bardzo burzliwe rozmowy na temat rozkładu jazdy pociągów. 

Jestem pewny, Ŝe rozwiązania, które zaproponowaliśmy były dobre. Brały one pod uwagę 

dojazdy do szkół, na uczelnię, do pracy z uwzględnieniem zmianowości oraz to, Ŝe 

Bydgoszcz powinna zacząć pełnić rolę ośrodka kultury, przemysłu. Pierwszy rozkład jazdy 

oraz ten, o którym mówi Pan radny jest mi znany. Nie jest dobrym rozwiązaniem. Dochodzi 

nawet do absurdu, Ŝe ranny pociąg wyjeŜdŜa z Torunia i zatrzymuje się dopiero w Unisławiu. 

Dla mnie to zupełnie rzecz niezrozumiała.  Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego juŜ został 

złoŜony.  Urząd Marszałkowski jest stroną umowy. Przygotowujemy pismo bezpośrednio do 

przewoźnika. Mam nadzieję, Ŝe w końcu ktoś to zweryfikuje. Po drugie na pewno 

zweryfikuje to Ŝycie. Mieszkańcy muszą na nowo nauczyć się korzystać z tej linii. Trzeba 

zmienić zachowania. Pojawi się dylemat czy mieszkać w akademiku, czy dojeŜdŜać. To wcale 

nie pojedyńczy dylemat, bo dziś akademik to określony koszt. Myślę, Ŝe ekonomia 

spowoduje, Ŝe ktoś to przemyśli. Tak naprawdę ta linia do końca roku jest jedną niewiadomą. 

Mówi się o tym, Ŝe jakieś protesty  wciąŜ trwają. Dlatego wcale bym się nie zdziwił, jak 

okaŜe się, Ŝe od stycznia zmienią się warunki umowy. Z całą stanowczością mówię, Ŝe 

wszystkie wnioski, równieŜ ten dzisiejszy  zostały przekazane do Pana Marszałka. Zresztą 

podczas inauguracyjnego przejazdu Dyrektor Wydziału Infrastruktury Pan Moraczewski  

prosił, Ŝeby im takie uwagi przekazywać. To samo zostanie przekazane do przewoźnika. 

Myślę, Ŝe nakładając na to ekonomię, kiedy przyjdzie przemyśleć, Ŝe trzeba tak wozić, Ŝeby 

ludzie chcieli jeździć, bo tylko wtedy to się opłaci, jest szansa, Ŝe w jakimś niedalekim czasie 

zostanie to unormowane. 

      

Ad. pkt  10 

            Wnioski i zapytania 

Radny Franciszek Kuczka 

Od kilku lat spada bezrobocie w naszym mieście. Obecnie kształtuje się na poziomie poniŜej 

tysiąca osób bezrobotnych. Co pewien czas w witrynach okiennych  widzimy informację o 

tym, Ŝe poszukuje się pracowników. Takie ogłoszenia znajdują się równieŜ w Urzędzie Pracy, 

w „Nowościach”. Podobno występują problemy z siłą roboczą na terenie miasta. Niektórzy 

pracodawcy myślą lub działają juŜ w kierunku pozyskania  pracowników spoza Polski.  Czy 
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to jest prawda ? Czy Policja coś wie na ten temat ?  Czy to moŜe spowodować kłopoty natury 

porządkowej  i zagrozić bezpieczeństwu mieszkańców ?       

 

Ad. pkt 11 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Bezrobocie rzeczywiście spada. Ten moment, który jest to moment kiedy niŜsze juŜ  nie 

będzie. Bardziej wynika ono z systemu rejestracji w Urzędzie Pracy i z pewnych przywilejów, 

jakie mają zarejestrowani bezrobotni. Są to róŜne osoby. Niektóre nigdy nie poszukiwały 

pracy. U innych model Ŝycia jest taki, Ŝe na rodzinę pracuje męŜczyzna, czasami są odwrotne 

przypadki, kiedy na rodzinę pracuje kobieta. Tych bezrobotnych dzisiaj jest około 870 osób. 

Niewiele z nich korzysta z zasiłku dla bezrobotnych. W związku z ofertami pracy te zasiłki 

nie są tak szczodrze przyznawane. Mam sygnały, Ŝe pierwsze zatrudnienia importowanej siły 

roboczej miały juŜ miejsce na terenie ChełmŜy. Dotyczy to „Adpolu”. Są one realizowane w 

świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. Nie potrafię ocenić czy to jest 

zagroŜenie. Ponadto i tak nie będziemy mieli wpływu na to, jak to będzie wyglądało. To 

normalna obrona pracodawców przed brakiem siły roboczej. My tego doświadczamy w 

niektórych naszych jednostkach, np. w ZGK. Bywają sytuacje, kiedy tak naprawdę nie ma 

ludzi do pracy.    

 

Ad. pkt 12 

Oświadczenia 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 13 

Komunikaty 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ta rada, zwołana w normalnym trybie, weszła nam w cykl programów nadzwyczajnych  

czasowo. W związku z tym, Ŝe został przekazany do Rady Miejskiej projekt budŜetu na rok 

2009  to najbliŜszy okres naszych prac związany będzie z czytaniem budŜetu. Wspólnie z 

Panem Przewodniczącym będziemy Państwa na bieŜąco informować kiedy te komisje odbędą 

się. Chcemy, Ŝebyście Państwo mieli odpowiednią ilość czasu na zapoznanie się z budŜetem. 
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Spodziewamy się, Ŝe ten grudniowy okres będzie gorący. Tym bardziej, Ŝe w grudniu czekają 

nas co najmniej dwie sesje. Musimy to pogodzić z tym pięknym okresem w roku, jakim są 

święta. 

  

Ad. pkt  

               Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXIII sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

_____________________________________________ 
 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                           Janusz Kalinowski  

                 

     Sekretarz obrad: 

                    Małgorzata Polikowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


