
P R O T O K Ó Ł  NR  XXIV/08 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XXIV sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 10 grudnia  2008 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,30. 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, naczelnik Wydziału SOB,  

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 przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta ChełmŜy 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 

publicznego na 2009 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upowaŜnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w ChełmŜy do podejmowania działań wobec dłuŜników 

alimentacyjnych. 

8. Interpelacje. 
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9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Oświadczenia. 

13. Komunikaty.  

14. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1 

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

na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe jest quorum, gdyŜ 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/  Zaproponowany porządek sesji przyjęto jednogłośnie – 14 za.    

d/ Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został  przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Moje zapytanie  nie będzie dotyczyło przedłoŜonej informacji z pracy burmistrza w okresie 

od 17 listopada do 3 grudnia b.r. ale dotyczy działań Pana Burmistrza w tym samym okresie i 

wiąŜe się z pozyskiwaniem środków na budowę dróg lokalnych.  W projekcie budŜetu na 

2009 rok znajduje się zadanie - budowa drogi na ul.Traugutta i Broniewskiego. Realizację 

tych zadań wiązał Pan z pozyskaniem środków w ramach Narodowego Planu Przebudowy 

Dróg Lokalnych. Na jakim etapie jest realizacja naszego wniosku ? Jak Pan ocenia tenŜe 

wniosek ?   

Radna Krystyna Myszkowska  

Proszę o kilka słów na temat programu ochrony środowiska. Jakie są główne załoŜenia w tym 

programie i na co połoŜono nacisk ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Miałem zamiar w punkcie „Komunikaty”  omówić ten temat i przedstawić Państwu jak 

wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy, jak przebiegało rozpatrywanie wniosków i co 

postanowiliśmy w związku z tym  zrobić.  Na pewno wiecie juŜ Państwo, Ŝe nasz wniosek nie 



 3 

zakwalifikował się do finansowania. Chciałem więc całą sprawę przedstawić tak jak 

faktycznie ona wygląda oraz wskazać słabsze i mocniejsze jej strony. Wyjaśnię to w ostatniej 

części sesji. Natomiast jeŜeli chodzi o program ochrony środowiska, to tak naprawdę nie 

mogę nic powiedzieć. To dopiero jest zawarcie umowy na opracowanie programu. Jest to 

program obligatoryjny dla gminy. Wynika z ustawy o ochronie środowiska. Musi on być 

aktualizowany co jakiś czas.   

 

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. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIII/144/08 

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 przyjęcia Regulaminu Targowiska 

Miejskiego 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Cieszę się, Ŝe w swojej wypowiedzi zwrócił Pan uwagę na pewne podpunkty § 11-go. 

Wielokrotnie o tychŜe sprawach mówiłem na posiedzeniach komisji oraz na sesji. Mnie 

interesuje jedna rzecz. Jak określić sposób wykonania tejŜe uchwały, aby ona rzeczywiście 

była rygorystycznie przestrzegana. Mówię to z tego względu, Ŝe targowisko mamy piękne. 

Wielu ludzi jest z tego zadowolonych ale ciągle występują te same mankamenty.  Dotyczą 

one właśnie § 11 podpunktu 6 i 7.  Nie byłoby targowiska gdyby handlujący towarów nie 
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wywieszali na ogrodzeniu, Ŝeby na terenach zielonych nie rozładowano towaru. A wiemy, Ŝe 

targowisko jest naprawdę piękne i moŜemy się nim pochwalić. JeŜeli nie będziemy 

respektować regulaminu w sposób rygorystyczny, to szybko włoŜone pieniądze zostaną 

zmarnowane. Tylko kto to ma robić ?  Jak tego kogoś będzie się za to rozliczało ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Regulamin targowiska  jest aktem prawa miejscowego i Ŝeby mówić o jakimkolwiek 

przestrzeganiu, trzeba to najpierw zawrzeć w konkretnych ramach i zasadach, które mają być 

przestrzegane. Widzę jedyne rozwiązanie. Chcielibyśmy uczynić dwie słuŜby  

odpowiedzialnymi za przestrzeganie tego regulaminu. Jest to StraŜ Miejska, która jest na 

targowisku  w dni targowe oraz podmiot, który będzie obsługiwał targowisko.  Na razie jest to 

ZGK. Chciałbym, Ŝeby oni  czuli się odpowiedzialni. Nie przeceniałbym tego co Pan mówi, 

bo  zdarzenia, o których Pan mówi mają charakter spektakularny.  Nie ma sytuacji, Ŝe 

nagminnie składuje ktoś towar na trawie. Z tymi spektakularnymi sygnałami teŜ będziemy 

walczyć. Od wywieszania towaru na ogrodzeniu teŜ będziemy musieli odzwyczaić 

handlujących, chociaŜ nie są to jedyne przykłady łamania regulaminu na targowisku.  Jest 

taka zasada, Ŝe trochę trudniej  nabrudzić jak jest posprzątane. Mam wielką nadzieję, Ŝe to 

spowoduje,  iŜ handlujący widząc stan targowiska będą bardziej odpowiedzialni. To jest ich 

praca i kaŜdy chce pracować w warunkach właściwych. Natomiast te słuŜby są za to 

odpowiedzialne i nimi będziemy starali się  egzekwować zapisy w regulaminie. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIII/145/08 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta 

ChełmŜy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność poŜytku publicznego na 2009 rok 
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Małgorzata Polikowska 

W uzasadnieniu wymienione są róŜne zadania. Czy w podanych 16-tu organizacjach 

pozarządowych, które działają na terenie miasta,  zakres tych zadań jest realizowany ?  

Ponadto  podano liczbę 16 organizacji, a w roku ubiegłym w uchwale podano ich 12.  Wynika 

z tego, Ŝe mamy o 4 organizacje więcej.  O jakie to nowe  organizacje chodzi ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ja nie wiem o jakie organizacje chodzi. To są być moŜe 4 organizacje, które działały na 

terenie miasta i zgłosiły gotowość realizacji pewnych zadań, o których mowa w tej uchwale. 

Natomiast ten zakres w całości jest wpisany w statutową działalność organizacji. Chcę 

zaznaczyć jedną rzecz. One nie realizują tych zakresów w całości. Jeden lub dwa z tych  

wymienionych zakresów  są przez nich realizowane. MoŜna sprawdzić jakich organizacji  jest 

więcej, które organizacje zdeklarowały współpracę ponad te, które juŜ były w roku ubiegłym.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Czy cele programu, jakie mamy tutaj wymienione w projekcie uchwały zostały w jakiś 

sposób ocenione i czy jesteśmy zadowoleni z organizacji tych celów ? Mamy przedstawione 4 

cele. Jeden z nich to jest zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych 

problemów. Drugi cel: prowadzenie efektywnych działań na rzecz mieszkańców. Trzeci cel: 

stworzenie warunków  do zwiększenia aktywności społecznej chełmŜan. Czwarty cel: 

umacnianie w świadomości społecznej poczucia  odpowiedzialności za swoje otoczenie, 

wspólnotę lokalną  oraz jej tradycje. Czy moglibyśmy  pokusić się o ocenę realizacji  tych 

celów odnośnie działalności  organizacji pozarządowych w tymŜe roku.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie rozumiem pytania. Te cele są tak sformułowane, Ŝe jeŜeli załoŜymy, iŜ oprócz gminy, 

która ma określone zadania własne, 16 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizuje 

równieŜ te zadania, to nie ma innej moŜliwości. Cel : zwiększenie udziału mieszkańców w 

rozwiązywaniu problemów lokalnych. Myślę, Ŝe jeŜeli w stowarzyszeniach działają nasi 

mieszkańcy i  zakładam, Ŝe nie są to radni i urzędnicy, to siłą rzeczy poszerzamy krąg ludzi 

Ŝyjących w naszym społeczeństwie, który wspólnie z nami realizuje zadania własne. 

Gdybyśmy odnieśli się do punktu 2 – prowadzenie efektywnych działań na rzecz 

mieszkańców, to tym dzieleniem się, tych ludzi aktywizujemy, a więc moŜemy liczyć na ich 

określoną efektywność. Następny punkt - stworzenie warunków do zwiększenia aktywności. 

Ustawa o poŜytku daje takie moŜliwości. My mamy na to określone środki. Cała rzecz polega 

na tym, Ŝeby te imprezy miały charakter nie tylko biorczy ale taki, który aktywizuje 
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mieszkańców, Ŝebyśmy nie byli jedynym organem, który stanowi o realizacji zadań własnych, 

Ŝeby w tych zadaniach własnych brali udział nasi mieszkańcy. Robią to właśnie poprzez 

stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Jest inna sprawa, czy moŜna ocenić na ile oni są 

efektywni w tym co robią. W większości przypadków są precyzyjne zadania, które wynikają z 

ich statutów  i oni to robią dobrze. Oczywiście zawsze mogą lepiej. Natomiast nasza rola w 

tym momencie sprowadza się do dwóch rzeczy. Mamy szerszy wachlarz działania w danym  

zagadnieniu a po drugie wspieramy tych ludzi finansowo, bo bez tych finansów robić tego by 

nie mogli. Jako przykład mogę podać  niepełnosprawność, która tu jest wpisana, tak naprawdę 

pojawia się  pośrednio. Niepełnosprawność w całości przypisana jest powiatowi. W 

momencie kiedy oni się włączają w organizację wypoczynku, poniewaŜ organizują 

wypoczynek dla naszych mieszkańców, to poszerzają ten wachlarz a my ich wspieramy 

finansowo i merytorycznie. Sprawa odpowiedzialności w ramach  zadań własnych za szeroko 

rozumianą kulturę fizyczną młodzieŜy. KtóŜ to moŜe zrobić lepiej jak nie kluby sportowe. 

Jedni robią to lepiej, inni gorzej. Niezwykle waŜne jest,  Ŝe to robią dla młodzieŜy. Zadania z 

zakresu pomocy społecznej.  Spójrzmy na PCK. Jest to jedna z organizacji, która tu się 

wpisuje i na takiej zasadzie to funkcjonuje od kilku lat. Tak jak powiedziałem, nie ma nowych 

organizacji ale w tym roku 16 zgłosiło chęć realizacji pewnych zadań, które wpisują się w 

zadania własne gminy. Chcę podkreślić, Ŝe to jest bardzo istotne. My nie moŜemy zlecić, 

finansować zadań, które nie są  zadaniami własnymi. Te cele dla mnie są przejrzyste juŜ w 

samej treści. Czymś innym jest zakres efektywności pracy tych stowarzyszeń. To jest juŜ inny 

temat. Trzeba by spojrzeć na kaŜde stowarzyszenie pod innym kątem. Muszę Państwu 

powiedzieć, Ŝe niestety nie mamy  kompetencji do takiej oceny. Stowarzyszenia są 

samodzielnie. Nad nimi nadzoruje starostwo. To jest równieŜ nadzór bardzo ograniczony. 

Potem jest juŜ tylko sąd. JeŜeli załoŜymy, Ŝe w stowarzyszeniu działa „x”  ludzi i angaŜują się 

oni w nasze zadania własne, to jest to najlepszy przykład aktywizacji naszego społeczeństwa 

wokół pewnych spraw. Spójrzmy np. na „Pomocną Dłoń”. Niedawno mieli wspaniały 

jubileusz. Tak naprawdę nie byłoby jej gdyby nie Państwo. Bądźmy szczerzy i oni o tym 

wiedzą. Teraz to oni są mocni ale początki były inne. Popatrzmy ilu wokół tego 

stowarzyszenia jest aktywnych chełmŜan, którzy słuŜą swoją pracą, doświadczeniem, 

poświęceniem. Pomijam rodziców. To nie jest ich obowiązek ale to są ich dzieci, moŜe 

dlatego inaczej na to patrzą. To jest ta efektywność, na którą liczymy i którą powinniśmy 

wspierać.   
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Radny Franciszek Kuczka        

Chciałbym tylko dodać, Ŝe pamiętam dokładnie jak przebiegały prace nad strategią rozwoju 

miasta. Kiedyś sugerowałem, Ŝe jak zakres uchwały koresponduje z strategią, Ŝeby to zostało 

powiedziane w uzasadnieniu uchwały.  W ostatnim akapicie uzasadnienia jest ta informacja 

zawarta. Przypomnę, Ŝe w głównym haśle strategii jest miasto przyjazne poprzez te cele, 

które mają zaktywizować prace organizacji pozarządowych, chcemy nie tylko zaktywizować 

społeczeństwo ale i tworzyć element określony jako przyjazne miasto. Dlatego teŜ uwaŜam, 

Ŝe przedstawiony projekt uchwały naleŜy przyjąć.    

   

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIII/146/08 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta ChełmŜy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 

na 2009 rok 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  

Ad. pkt 6  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Mam drobną uwagę, dotyczącą  techniki przygotowania tego materiału. Dobrze byłoby, 

gdyby przewodnicząca MKRPA  zajęła się opracowaniem tego programu znacznie wcześniej, 

aby ten materiał do komisji dotarł w takim czasie, aby moŜna go dokładnie omówić. Korekta 

materiału byłaby dostarczona w czasie umoŜliwiającym na dokładne zapoznanie się z nim. Ze 

względu na to, Ŝe materiał otrzymaliśmy bezpośrednio przed sesją, nie miałem moŜliwości  

dokładnego zapoznania się z tymŜe materiałem. Mogę tylko powiedzieć, Ŝe gdyby materiał 

pierwotny był bardziej przeanalizowany, to uniknęlibyśmy błędu, który  w tej chwili zmienił 

znacząco dział I. W materiale pierwotnym była to „diagnoza problemów alkoholowych”, 
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natomiast w materiale wtórnym jest „diagnoza problemów alkoholowych na tle działań 

podejmowanych 2008 roku”. Ten dopisek całkowicie zmienia spojrzenie na tenŜe punkt, co 

nie oznacza, Ŝe ciągle jeszcze występują pewne mankamenty, które naleŜy z tego programu 

wyeliminować.  

Pan Jerzy Czerwiński     

Tak naprawdę wolę i opinię na temat tego programu Pan radny wyrazi w głosowaniu. 

Uczestniczyłem w komisji, na której zwrócił Pan uwagę na pewne mankamenty i one zostały 

usunięte. Natomiast nie wiem, czy słuszne jest to co Pan mówi, Ŝebyśmy wcześniej 

dostarczali materiały podsumowujące stary rok i będące wytycznymi na rok nowy. Ten 

materiał dostarczyliśmy w listopadzie. Układ czasowy komisji był akurat taki, Ŝe projekt był 

omawiany na początku grudnia. Myślę, Ŝe Pan bardzo zaangaŜował się w ten materiał. 

Poproszę więc Pana i wierzę, Ŝe Pan pomoŜe, Ŝeby w przyszłym roku włączył się do 

opracowania tego programu. Tu nigdy sił dosyć. Problem jest niezwykle waŜny. A Pan radny 

z racji doświadczenia i wiedzy, którą nam w tej materii cały czas sygnalizuje myślę, Ŝe nam 

pomoŜe.    

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIII/147/08 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2009 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  

Ad. pkt 7  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upowaŜnienia Kierownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w ChełmŜy do podejmowania działań wobec dłuŜników 

alimentacyjnych 

 

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

Czy mógłby Pan przedstawić jaka jest skala tego zjawiska ? Czy pod względem 

organizacyjnym jesteśmy przygotowani, czy moŜe przygotowania są juŜ na takim etapie,  Ŝe 

od stycznia 2009 roku ta uchwała będzie mogła być realizowana ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Odpowiadając na pytanie Pana radnego musiałbym posłuŜyć się materiałem czysto 

statystycznym i ten materiał posiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. U nas  fundusz 

alimentacyjny nie jest mały. Skala tego zjawiska jest relatywnie duŜa. Natomiast nie potrafię 

w tej chwili ocenić jaka jest skala zjawiska związanego z uchylaniem się od płacenia.  Od 

października b.r. obowiązuje fundusz alimentacyjny i jesteśmy do tego przygotowani. Myślę, 

Ŝe pewnych rzeczy będziemy doświadczali w trakcie. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIII/148/08 

w sprawie upowaŜnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

ChełmŜy do podejmowania działań wobec dłuŜników alimentacyjnych 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

 Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 9 

 Odpowiedzi na interpelacje 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 10 

 Wnioski i zapytania  
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Radny Arkadiusz Szwugier 

Po jednej z komisji rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa naszych mieszkańców 

dojeŜdŜających do Torunia. Chodzi mi dokładnie o drogę, która łączy się z „jedynką”.  Od 

pewnego czasu kierowcy mają ogromny problem z wjazdem z tej drogi na trasę A1. W 

obawie o bezpieczeństwo naszych mieszkańców mam zapytanie, czy jest moŜliwość 

wystąpienia do wyŜszej instancji z pismem w sprawie przebudowy tego skrzyŜowania ? Tam 

mogłoby powstać na przykład rondo. Kierowcy w tym miejscu czekają 15 minut i włączają 

się do ruchu na zasadzie ryzyka.   

Radny Sławomir Nowacki 

Jak daleko posunięte są prace związane z Orlikiem ? Kiedy te prace zostaną zakończone i 

Orlik zostanie oddany do uŜytku publicznego ? 

Radny Jerzy Gajewski  

Obserwujemy w telewizji wspaniałą akcję wprowadzenia szczepień 15-letnich dziewcząt 

przeciwko rakowi szyjki macicy. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe to szczepienie 

gwarantuje stu procentową niezachorowalność. DuŜo miast deklaruje sfinansowanie takich 

szczepień, poniewaŜ nie wszystkich na to stać. Moglibyśmy przedyskutować czy byłoby nas 

stać na opłacenie szczepień. MoŜna rozpatrzyć równieŜ inne formy pomocy dla tych 

dziewcząt, Ŝeby zostały one zaszczepione.  

Radny Franciszek Kuczka 

Panie Przewodniczący, czy byłaby moŜliwość zorganizowania spotkania wszystkich radnych 

z poprzednich kadencji  ? Spotkanie moŜna zorganizować  z okazji Dnia Samorządowca w 

czerwcu 2009 roku. Moglibyśmy dokonać podsumowania pracy naszego samorządu przez 

ostatnie 18 lat. Wiemy, Ŝe tego typu spotkania są organizowane i takie podsumowania są 

uczące. Powodują, Ŝe dowiadujemy się, jak inni nas oceniają. RównieŜ będzie moŜliwość 

pewnej refleksji nad swoją działalnością. 

Panie Burmistrzu, na terenie ZGK gromadzone są odpady  tworzyw sztucznych. Ilość ich jest 

znaczna. W krajobrazie tego fragmentu miasta te odpady stanowią element mocno się 

zaznaczający. Co ZGK zamierza z nimi zrobić ?  

Radny Arkadiusz Szwugier 

Wczoraj przeglądając „Nowości”  zauwaŜyłem informację  o Europejskim Szlaku Gotyckim. 

Mam pytanie związane z naszym miastem, w którym jest kilka bardzo ładnych obiektów z 

tego właśnie okresu. Czy ChełmŜa mogłaby przystąpić do takiego szlaku ? Wiem, Ŝe na 

pewno miasto Chełmno jest jego członkiem. Byłaby to promocja ChełmŜy.  
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Ad. pkt 11 

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania  

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Sprawa włączenia się do ruchu na „jedynce”. Coraz trudniej wpiąć się w drogę nr 1 w 

miejscowości Grzywna, a dokładnie na skrzyŜowaniu Grzywna Domena i „jedynka”. 

Wystąpimy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, bo 

to oni odpowiadają za organizację ruchu na tej drodze. Przedstawimy diagnozę sytuacji ale 

tylko oni mogą zająć stanowisko, w jaki sposób chcieliby rozwiązać problem i czy mają na to  

środki. Niewątpliwie problem istnieje i skrzyŜowanie staje się coraz bardziej niebezpieczne. 

Miałem zamiar porozumieć się w tej sprawie z gminą ChełmŜa. SkrzyŜowanie znajduje się na 

terenie ich gminy ale cała sprawa dotyczy nas bezpośrednio.  

Kiedy zostanie dopuszczony do uŜytku Orlik. Orlik ma dwie cechy. Jest nasz i jest 

najpiękniejszy w Polsce. Jak się stoi na Orliku to ma się wraŜenie, Ŝe został on wybudowany 

na jeziorze. Widok jest juŜ niesamowity. Została rozłoŜona zielona część trawy. Pozostał 

pewien zakres robót takich jak uzupełnienie wszystkich niezbędnych elementów.  

Wykonawca czeka na temperaturę około 5 stopni , aŜeby mógł wylać tworzywo na drugim 

boisku. Umowa jaka nas wiąŜe z firmą, która wykonuje zadanie, przewiduje zakończenie go 

do 10 grudnia. Przeszkadza temperatura. Oddamy Orlika w momencie jak wykonawca nam 

go przekaŜe. Gdyby przyszło nam go oddać na wiosnę to teŜ nie będzie najgorzej, bo dopiero 

będzie on uŜytkowany  od wiosny.  Był problem z kontenerami, które stanowią zaplecze 

socjalne. Kontenery miały być przywiezione jutro ale juŜ wiem, Ŝe podawany jest inny 

termin. To, Ŝe będziemy aneksować pewne rzeczy wcale nie oznacza, Ŝe nie zostaną 

wyciągnięte konsekwencje. Kary nie będą wielkie, bo umowa w całości przygotowana była 

przez Ministerstwo Sportu i w niej jest mowa o karach. Efekt juŜ jest. RozłoŜono trawę. Nie 

wiem czy dziś juŜ ją czeszą. Jest taka technologia, Ŝe ona po rozłoŜeniu jest jeszcze 

podnoszona, zasypywana itd. PołoŜenie boiska jest niesamowite. Jak się stanie bliŜej skarpy 

to ma się wraŜenie, Ŝe z tamtej strony jest tylko jezioro. Będę mówił bardzo głośno, gdzie 

tylko się da, Ŝe mamy najpiękniejszy Orlik w Polsce. Pan Minister Drzewiecki  kilka razy 

dzwonił. Bardzo chciałby, Ŝebyśmy go zaprosili. Powiedziałem, Ŝe rada czeka na ten moment, 

kiedy będzie mogła go zaprosić na otwarcie Orlika.  

Sprawa szczepień. Rzeczywiście temat jest ostatnio bardzo modny. Dwa lata temu 

stwierdzono, Ŝe przeciwko tej jakŜe groźnej dla kobiet chorobie moŜna stosować szczepienia. 

To nie jest sprawa odpowiedzi czy tak, czy nie. Jest to sprawa przygotowania kilku spraw. Na 
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pewno skali i potrzeb  jakie by były, ustalenie w jakim przedziale wiekowym, ustalenie komu. 

Są osoby, dla których ta pomoc jest waŜniejsza, bez której sobie nie poradzą.  No i przede 

wszystkim naleŜy ustalić jaki byłby koszt takiego przedsięwzięcia. Coraz częściej samorządy 

w Polsce podejmują taką inicjatywę. Chciałem poczekać do momentu podpisania przez nasz 

szpital kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Taki kontrakt niestety nie został jeszcze 

podpisany z róŜnych przyczyn, o których na pewno za moment usłyszymy. Jest on w trakcie 

negocjacji. Wtedy naleŜałoby przygotować materiał i przedłoŜyć go na komisje. Wówczas 

niewątpliwie będziemy musieli szukać środków na ten cel w budŜecie.  

Gromadzone odpady w ZGK. Z informacji jaką mam bezpośrednio od prezesa ZGK  są to 

odpady, których wielkość, objętość się zmniejsza. W tej chwili nie dowozi się juŜ nowych 

odpadów.  One są prasowane i na bieŜąco usuwane. Za jakiś czas znikną. Było to 

spowodowane problemami technicznymi. Tych odpadów nagromadziło się tyle, Ŝe w 

ChełmŜy pojawił się stok narciarski. Był on ze styropianu i sprawiał takie właśnie wraŜenie.  

Europejski Szlak Gotycki. Wiem na ten temat bardzo mało. Pytanie powinno być kierowane 

nie do mnie lecz do radnych ale dopiero po tym jak rozeznamy jaka miałaby być nasza rola. 

Powiem wprost ile będziemy z tego mieli i ile będziemy musieli zapłacić. Temat naleŜy 

rozpoznać i przekazać go dalej.  

Radny Arkadiusz Szwugier 

Więcej informacji na ten temat jest w internecie. Ten fundusz jest od 4 lat i dotyczy państw 

nadbałtyckich. Jest taka mała miejscowość Chojna, licząca około 4 tys. mieszkańców.  Do 

funduszu wpłaca około 2 500 euro na rok.  

Pan Jerzy Czerwiński 

JeŜeli będziemy mieli większą wiedzę na ten temat, to  będzie on realizowany. Odnośnie 

katedry to dopowiem tylko, Ŝe w tej chwili nadzór techniczny inwestorski pracuje nad tym, co 

jest przyczyną takiego podświetlenia części galeriowej wieŜy. A więc sprawa jest w trakcie. 

W tym temacie sami czynić za wiele nie moŜemy.  

Radny Janusz Mikołajczyk  

Chciałbym zabrać głos odnośnie odpadów w ZGK. Panie Franciszku, przywykliśmy do tego, 

Ŝe  Pan nas zaskakuje pytaniami. OtóŜ od miesiąca października odpady nie są przywoŜone 

do ChełmŜy.  Gdyby to pytanie było zadane na początku czerwca to przyznałbym Panu rację, 

bo pytanie jest zasadne. Chodząc po mieście, na pewno widzi Pan, Ŝe ta ogromna góra ok. 50 

ton  maleje. JeŜeli pogoda pozwoli to za dwa tygodnie tych odpadów nie będzie.  

Myślę, ze to pytanie było zadane po to, Ŝeby nas rozweselić.  
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Radny Franciszek Kuczka            

To Pan mnie rozweselił swoją odpowiedzią. W tym punkcie nie powinien Pan zabierać głosu, 

bo pytanie było kierowane do burmistrza. Regulamin obrad rady dokładnie o tym mówi. A 

jeŜeli chodzi o tą górę, to jeŜeli jest malejąca to dobrze ale w krajobrazie miasta nie zapisuje 

się ona zbyt ciekawie. Nie wszyscy, którzy chodzą Bulwarem lub mieszkają w pobliŜu 

wiedzą, Ŝe ona maleje. JeŜeli zbyt wolno dostrzegają ubytek zgromadzonych tworzyw  

sztucznych to są zaniepokojeni. Chodzi o to, Ŝeby nasze miasto ładnie się prezentowało nie 

tylko poprzez tereny zielone i czyste ulice. RównieŜ posesje powinny być dobrze utrzymane. 

Musi Pan powiedzieć, Ŝe to nie jest ozdobą krajobrazu miasta i tego zakładu. Dlatego 

pozwoliłem sobie odpowiedzieć na Pańską wypowiedź, nie mając do tego prawa.  

Pan Jerzy Czerwiński          

Zgadzam się w pełni z tym, co powiedział Pan radny Kuczka. W zasadzie od początku kiedy 

ta sterta się pojawiła walczymy z tym problemem. Był problem z prasą. Było duŜe 

zaniepokojenie sąsiadów zamieszkujących w pobliŜu zakładu. Temat pilotujemy. Myślę, Ŝe za 

moment ten temat zniknie. 

Radny Janusz Kalinowski 

Wracając do wniosku zgłoszonego przez radnego Franciszka Kuczkę uwaŜam, Ŝe jest to 

cenna inicjatywa. ZbliŜa się 20-ta rocznica  samorządu terytorialnego. Warto byłoby 

podsumować naszą pracę, spotkać się z kolegami, którzy w przeszłości pełnili funkcję 

radnych oraz wymienić się poglądami. Wszyscy na tym skorzystamy.  W najbliŜszym czasie 

powołamy zespół, który zajmie się przygotowaniem spotkania.  

 

Ad. pkt 12 

 Oświadczenia 

Radni nie złoŜyli oświadczeń. 

 

Ad. pkt 13 

 Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Mam trzy komunikaty. Pierwszy dotyczy pytania jakie zadał radny Franciszek Kuczka, a 

mianowicie dróg. W ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych złoŜyliśmy 

wniosek, o którym wiecie, na wartość ponad 3 mln zł. Wniosków na drogi gminne było 109 

na sumę 89 mln. Rozdysponowano 32 mln zł. Na 109 wniosków  10 nie spełniało kryteriów i 

zostały odrzucone. 29 wniosków zostało zakwalifikowanych do realizacji. Nasz wniosek był 
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na 42 miejscu pod względem liczby punktacji. Zabrakło nam 7 punktów, Ŝeby uzyskać 

dofinansowanie. Nawet jeŜeli jest pewna satysfakcja z tego, Ŝe został on dobrze 

przygotowany, bo jest to wysoka punktacja, to mimo tego nie ma pełnej satysfakcji.  Mimo 

wszystko złoŜymy odwołanie. Znamy kryteria ale nie wiemy w jaki sposób te kryteria były 

realizowane. Przyglądając się zadaniom odnoszę wraŜenie, Ŝe powinniśmy mieć więcej 

punktów w części bezpieczeństwo. JeŜeli więcej to nie mówię o 2 czy 3 punktach. Myślę, Ŝe 7 

punktów byłoby łatwo zdobyć. Nie mieliśmy partnerstwa i ono było równieŜ punktowane. Na 

tych 109 wniosków, partnerskich było zaledwie 19.  W tym odwołaniu chcemy zwrócić 

uwagę na pojęcie partnerstwa, bo jeŜeli ono polegało na tym, Ŝe samorządy się porozumiały i 

wzbogaciły budŜet innego samorządu, Ŝeby realizować zadanie, to ja tak partnerstwa nie 

wyobraŜam sobie. Partnerstwo to jest wspólne realizowanie zadania. Z tym nie jest  tak łatwo. 

W miastach do 100 tysięcy mamy podzielone te drogi pomiędzy róŜnych zarządców. Tak 

naprawdę niechętnie wydajemy pieniądze na realizację zadania drogowego u innego 

zarządcy. Do tych porozumień dochodzi ale relatywnie rzadko. Widząc, Ŝe te pierwsze 

zadania zostały nawet wypunktowane 50 pkt tylko za partnerstwo, to zostało to potraktowane 

bardzo szczodrze. Jestem świadom, Ŝe odwołanie ma bardziej charakter formalny, poniewaŜ 

rozdano juŜ wszystkie pieniądze. A więc trudno, Ŝeby komuś teraz zabrano środki i dano je 

nam. Pozostaje korekta w projekcie budŜetu, która ograniczy się do jednej ulicy, trudno dziś 

mówić której. JuŜ dziś patrzymy na układ  dróg pod kątem wniosku w przyszłym roku.  

Drugi temat mierzę miarą sukcesu. Wczoraj podpisaliśmy umowę  o współpracy na realizację 

zadania związanego z transportowaniem ścieków z miasta ChełmŜy do Torunia. Teraz 

moŜemy oczekiwać podpisania umowy z wykonawcą tego zadania. Termin, który będzie 

zawarty w umowie między inwestorem a wykonawcą to jest najprawdopodobniej 31 

październik 2009. Wykonawca zapowiada, Ŝe moŜe to być nawet wcześniej. Umowa została 

poprzedzona kilkudniową dyskusją związaną z ceną. Nie ustalaliśmy ceny na ten moment ale 

wskaźnik cenowy, który pozwolił nam zobrazować jak to będzie wyglądało w wodociągach 

toruńskich.  Ustalaliśmy zasady, które gwarantują pewne bezpieczeństwo co do wzrostu cen. 

Oczywiście nikt nie jest w stanie powiedzieć czy te ceny będą rosły w wodociągach 

toruńskich. W Cukrowni będą rosły w sposób niekontrolowany, jeŜeli chodzi o ścieki. 

Podnoszenie zawartości wszystkich składników, które znajdują się w ściekach powodują, Ŝe 

nakłady inwestycyjne na oczyszczalnię muszą być tak duŜe. Prawdopodobnie przy tym stanie 

jaki jest w Cukrowni, gdy Cukrownia musiałaby to robić, to nie mam pojęcia ile 

kosztowałyby tam ścieki.  Śmiem twierdzić, Ŝe podpisanie tej umowy i wszystko co 

przyniesie przyszłość powinno być sukcesem. Jest to kolejny krok w kierunku ochrony 
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środowiska w mieście. Przy stawce jaką mamy dziś w Cukrowni, która nie jest stawką 

faktyczną lecz wynikającą z pewnych negocjacji i mamy ją za to, Ŝe zdeklarowaliśmy, iŜ 

odejdziemy od tłoczenia naszych ścieków do tej oczyszczalni w roku 2009 , jest to stawka 

wzięta do taryfy 1,80 zł ale faktyczna jest 2,20 zł. Teraz jest pytanie ile będzie wynosiła 

stawka w Wodociągach Toruńskich. Na dzień dzisiejszy jest to stawka w przedziale 2,01 zł 

do 1,96 zł. Trochę inaczej podawana jest stawka tej ceny niŜ to robiła do tej pory Cukrownia. 

Taryfą zajmiemy się na następnej sesji. Cukrownia do niej podawała jedną wartość na cały 

rok. Natomiast wodociągi toruńskie podają tabelę i stawka jest uzaleŜniona od ilości 

podawanych ścieków. Mówiąc krótko im więcej ścieków, tym stawka jest niŜsza. Natomiast 

zamyka się w określonym przedziale. To jest najlepsza sytuacja wyjściowa. Gdybyśmy w tej 

chwili mieli to podane i gdybyśmy mieli ustalić średnią, to przy wzroście taryfy np. o 5%, na 

gospodarstwo domowe jest to niewielki wzrost na miesiąc. Mamy praktycznie komfortową 

sytuację. Mam nadzieję, Ŝe dla nas takim zaworem bezpieczeństwa w tej umowie jest  

ustalanie taryfy w Toruniu. Toruń ma najniŜsze ceny wody i ścieków w Polsce.  Mam 

nadzieję, Ŝe utrzymają tę tendencję. Obserwując całą procedurę związaną z podpisaniem 

umowy i zasad, złapałem się na tym, Ŝe zapominamy o jednym. Rozmawiamy o ściekach 

pomiędzy 2,01 a 1,96, a zapominamy, Ŝe na małych oczyszczalniach 1 m3 ścieków kosztuje 

6,80. Na duŜych oczyszczalniach kosztuje 3,00. Mówię o cenie, która jest jakby taryfo-

twórcza. Są małe oczyszczalnie, w których płaci się więcej. Są gminy , które tłoczą ścieki do 

innych oczyszczalni i płacą nawet po 30 zł za 1m3 ścieków.  Znam taki podmiot. MoŜe takie 

wyobraŜenie cenowe, pozwoli nam określić to co się stało, jako dobre rozwiązanie, z 

poŜytkiem dla naszych mieszkańców.  

Następnie Burmistrz Miasta ChełmŜy oraz Przewodniczący Rady Miejskiej złoŜyli Ŝyczenia 

świąteczne mieszkańcom miasta oraz radnym.  

 

Ad. pkt 14 

               Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXIV sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                           Janusz Kalinowski  

     Sekretarz obrad: 

                    Małgorzata Polikowska 


