
 
P R O T O K Ó Ł  NR  XXV/08 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XXV sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 30 grudnia  2008 roku  

w godzinach od 12,00 do 14,45. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta ChełmŜy. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta ChełmŜy 

Pan Marek Kuffel         - Zastępca Burmistrza Miasta 

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński      - Sekretarz Miasta  

Ponadto w sesji udział wzięli: Prezes ZGK Sp z o.o. w ChełmŜy, Dyrektor ZWiK w ChełmŜy,   

przedstawiciel 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 budŜetu miasta na 2009 rok 

     a) przedstawienie projektu uchwały budŜetowej, 

     b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie  

uchwały budŜetowej, 

     c) odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej ChełmŜy, 

     d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji planowania, 

budŜetu i finansów, 

     e) dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków, 

     f) stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek, 
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     g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 

     h) głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 r.  

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i 

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla ZWiK w ChełmŜy. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów 

komunalnych z terenu gminy miasta ChełmŜa. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

ceny lokalu mieszkalnego. 

9.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

ceny lokalu mieszkalnego. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

ceny lokalu mieszkalnego. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

ceny lokalu mieszkalnego. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od  

ceny lokalu mieszkalnego. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 

oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli  a takŜe nagród ze 

specjalnego funduszu.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

miasta ChełmŜy. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 

szkół podstawowych, gimnazjów  oraz granic ich obwodów. 

16. Interpelacje. 

17. Odpowiedzi na interpelacje. 

18. Wnioski i zapytania. 
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19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

20. Oświadczenia. 

21. Komunikaty.  

22. 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 12, wstrz.1 wybrana została radna Małgorzata 

Polikowska. 

c/ Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski zaproponował wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej ChełmŜy na rok 2009 ( jako pkt 16). 

PowyŜszą propozycję przyjęto jednogłośnie - 13 za. 

Zaproponowany porządek sesji wraz z wprowadzoną poprawką przyjęto jednogłośnie – 13 za.    

d/ Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został  przyjęty jednogłośnie – 13 za. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 
Radny Franciszek Kuczka. 

Chciałbym uzyskać szczegółową informację dotyczącą strony 2 punktu 15 „podpisanie 

umowy z ZGK...” . Ile było podmiotów, które zgłosiły chęć uczestniczenia w przetargu ? 

Jakie gwarancje z oferty przetargowej moŜna wyciągnąć ze strony Zakładu Gospodarki 

Komunalnej ? Czy stan terenów zielonych będzie przynajmniej na takim poziomie jak 

obecnie ?  

Radny Jarosław Malczyński 

Punkt 17 

Pan Burmistrz uczestniczył w uroczystości 15-lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czy na spotkaniu poruszono sprawy związane z 

miastem ChełmŜa ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 15 
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Nie omówię szczegółowo umowy, bo po prostu jej nie pamiętam. Ona jest do wglądu i 

umoŜliwimy Panu radnemu zapoznanie się z nią. Natomiast mogę powiedzieć, Ŝe było 5 ofert. 

Rozpiętość cenowa była od ok. 330 tys. zł , którą dała firma Taxlas do 179 tys. zł, którą dała 

firma ZGK. Były jeszcze dwie firmy, które powstały z rozdziału chełmŜyńskiej firmy Gros 

oraz firma Aldom. Natomiast na pytanie jakie mamy gwarancje mogę odpowiedzieć, Ŝe są 

one zawarte właściwie w dwóch dokumentach, mianowicie w umowie związane z karami za 

jakość wykonania usługi oraz znajdujące się w ustawie o zamówieniach publicznych, która 

mówi o moŜliwości rozwiązania takiej umowy w przypadku nienaleŜytego wykonania tego 

zadania. Myślę, Ŝe za moment będziemy mogli zobaczyć jak to będzie wyglądało. Ja nie 

ukrywam, Ŝe ta cena jest niewielka i chyba gdybyśmy oczekiwali bardzo wysokiego poziomu, 

a takiego oczekujemy, to nie wiem czy nie powinniśmy płacić na poziomie powyŜej 300 tys. 

zł. Te obawy, mam nadzieję, nie wynikają z faktu, Ŝe to jest taka czy inna firma, bo takich 

obaw nawet nam mieć nie wolno, a jedynie wynikają z faktu, Ŝe nie jest to wygórowana cena, 

która z jednej strony nas urządza, bo istotnie wpływa na nasz budŜet ale z drugiej strony 

napawa pewnym niepokojem związanym z tym, Ŝe będziemy chcieli mieć zieleń nie tylko na 

takim poziomie jak był ale mam nadzieję, Ŝe lepszym. Dobrze, Ŝe jest Pan Prezes ZGK, bo 

takie pytanie i to o czym teraz rozmawiamy, myślę, Ŝe jeszcze bardziej go przekonuje do tego 

jak powinien działać w przyszłym roku. Bardzo wiele rzeczy na temat zieleni mówi się na 

komisjach, my to przekazujemy do firmy zajmującej się zielenią ale tak naprawdę, to dobrze 

jest być obecnym i widzieć jak bardzo wszyscy radni są tym tematem zainteresowani i jak to 

jest waŜne. Natomiast mówię, te gwarancje są dwie. To są kary umowne, które są w umowie i 

oczywiście to co przewiduje ustawa o zamówieniach publicznych w przypadku nienaleŜytego 

wykonania  zadania istnieje moŜliwość zerwania takiej umowy. To jest jedyna gwarancja jaką 

moŜemy prawnie mieć.  

Dot. pkt 17 

Było to 15-lecie funduszu narodowego oraz wojewódzkiego. To spotkanie miało charakter 

bardzo uroczysty. W sprawozdaniu, które było okraszone prezentacją multimedialną 

pokazywano ChełmŜę jako jednego z tych inwestorów, który stosunkowo duŜe środki 

poŜyczał i pozyskiwał z funduszu na budowę kanalizacji. My tak naprawdę ani jednego metra 

kanalizacji nie wybudowaliśmy bez tego funduszu i nie tylko kanalizacji, bo ostatnio równieŜ 

wody. Drugim tematem, który mnie zaskoczył był temat związany z wielką satysfakcją 

funduszu, Ŝe bierze udział w tak duŜym przedsięwzięciu jakim jest kanał ściekowy z ChełmŜy 

do Torunia. Zaskoczyło mnie to poniewaŜ na pewnym etapie cięŜko nam się rozmawiało z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To jest duŜe 
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przedsięwzięcie i chcą te pieniądze dzielić na więcej samorządów były pewne obawy. To w 

tej chwili dobrze się skończyło. Trzeci temat, który zaskoczył wszystkich to jest stwierdzenie 

Pana Ministra Gawłowskiego przed samymi uroczystościami 15-lecia  na temat  tego, Ŝe dwie 

gminy w województwie, w tym ChełmŜa, otrzymały bardzo duŜą ilość środków. My mieliśmy 

dostać 16 mln zł . Tak naprawdę na to liczymy ale wiemy, Ŝe Pan Minister powiedział to za 

wcześnie. Dzisiaj tego tematu nie drąŜymy. Czekamy na wyniki rozstrzygnięcia konkursu. 

Samo ministerstwo nie wie jak to będzie. Rozmawialiśmy z osobami, które się tym zajmują i  

były zdziwione tym co przeczytały w prasie. Na tym etapie nie moŜna jeszcze mówić o 

podpisaniu umowy. Sam projekt jest w tej chwili nadal w ministerstwie środowiska. Stamtąd 

trafi z powrotem do WFOŚiGW. Jaki będzie wynik nie wiemy. Natomiast było to mile. 

Wszyscy patrzyli na nas zdziwieni, Ŝe ChełmŜa jest taka dzielna i poradziliśmy sobie z takim 

zadaniem. Na razie takiej odpowiedzi nikt nie miał prawa udzielić.        

 

Ad. pkt 3. 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok 

    

a) przedstawienie projektu uchwały budŜetowej 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Przygotowany budŜet miasta na 2009 rok zakłada: dochody w wysokości 43.195.814,79 zł (w 

tym: dochody bieŜące- 33.069.818 zł i dochody majątkowe 10.125.996, 79 zł), zaś wydatki w 

wysokości  55.573.654, 79 co daje deficyt budŜetowy w wysokości 12.377.840 zł – wskaźnik 

deficytu do dochodów wynosi 28,66%. Źródłem pokrycia tego deficytu będą zaplanowane do 

zaciągnięcia w roku budŜetowym 2009 kredyty i poŜyczki. Ich wysokość to kwota 

12.425.053,00 zł. Przypadające do spłaty w roku 2009 raty kredytów i poŜyczek wyniosą 

1.148.053,82 zł, koszt obsługi długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i poŜyczek) 

oszacowano na kwotę 360.00 zł. A zatem łączna kwota przypadająca do spłaty- z tytułu rat 

kredytów, poŜyczek i odsetek wyniesie 1.508.053,92 zł co stanowi 3,5% ogółu dochodów 

(max. wskaźnik wynosi 15%). Zakłada się na koniec roku 2009 dług publiczny w wysokości 

15.648.302,61 zł co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 36,23% (max. wskaźnik, 

którego nie wolno przekroczyć wynosi 60%). Po stronie dochodów zaplanowany jest wpływ 

środków z subwencji ogólnej na kwotę 10.852.351 zł z czego: część oświatowa wynosi 

5.898.078,00 zł; część wyrównawcza- 3.667.268,00 zł; i część równowaŜąca 1.277.005,00 zł. 
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Na „pomoc społeczną” zaplanowane środki wynoszą 6.862900,00 zł. Dochody z podatków i 

opłat lokalnych to kwota- 11.595.463 zł; gospodarka mieszkaniowa- 5.447.896,79 w tym: 

wpływy z tytułu najmu i dzierŜawy składników majątkowych gminy (zasób komunalny 

gminy- mieszkania i lokale uŜytkowe) – 2.946.000 zł  i wpływy ze sprzedaŜy mienia 

komunalnego – 2.444.896,79 zł. Po stronie dochodowej zaplanowano równieŜ środki, które 

pragniemy pozyskać z funduszy unijnych w kwocie 7.669.100 zł. Starania o pozyskanie jak 

najwyŜszej kwoty z funduszy unijnych widać po stanie wydatków budŜetu na 2009 rok, gdzie 

realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych uwarunkowana jest od pozyskania środków z 

zewnątrz. A są to: 

1. Budowa ulicy Kościuszki w ChełmŜy, na odcinku od Lecznicy dla Zwierząt do 

granicy miasta – 957.100,00; 

2. Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum 

w ChełmŜy wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli – 150.000,00; 

3. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze 

ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – 2.159.570,00; 

4. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy – 

6.524.862,00. 

Podane kwoty dotyczą wydatków poniesionych w 2009 r. na realizację wymienionych 

inwestycji. 

Największymi inwestycjami realizowanymi ze środków własnych miasta są:  

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy, główny kolektor 

sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną – 1.483.505,00; 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i zasilaniem 

energetycznym w Bulwarze 1000 lecia w ChełmŜy – 2.755.376,00; 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej, 

odcinek od skrzyŜowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyŜowania z ul. Sikorskiego 

oraz w ul. Sikorskiego odcinek od ul. Toruńskiej do ul. Dąbrowskiego – 809.540,00. 

W sumie na inwestycje w 2009 roku zaplanowano 19.104.453,00 zł (co stanowi 35,05% 

ogółu wydatków). 

 A są to: zaplanowane środki na utrzymanie „oświaty” na 2009 rok zamknęły się kwotą 

11.384.701 zł, co przy kwocie subwencji w wysokości 5.898.078 zł (nie jest to jeszcze 

wielkość ostateczna) - udział miasta wynosi 5.486.623 zł (48,20% ogółu wydatków 

„oświatowych”). Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w szkołach 

podstawowych i gimnazjum wynoszą 7.625.664 zł, co przy przyznanej wielkości subwencji 
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oświatowej, co daje niedobór w wysokości 17.275.86 zł. „Pomoc społeczna” to 3 źródło 

najwyŜszych wydatków w naszym budŜecie – na rok przyszły zaplanowano na ten cel kwotę 

9.336.760 zł, z czego 6.862. otrzymamy z budŜetu państwa, a 2.473.860 zł to wydatki 

dociąŜające budŜet gminy. 

Wydatki miasta:  

-dodatki mieszkaniowe- 1.490.00 zł 

-doŜywianie- 80.000 zł (udział) 

-utrzymanie MOPS- 679.860 zł 

-zasiłki- 90.000 zł 

-utrzymanie w domach pomocy społecznej- 150.000 zł 

Wydatki budŜetu państwa: 

-świadczenia rodzinne- 5.551.000 zł 

-składki na ubezpieczenie zdrowotne- 47.400 zł 

-zasiłki stałe- 438.000 zł 

-zasiłki okresowe- 265.000 zł 

-utrzymanie MOPS- 219.500 zł 

-doŜywianie 301.000 zł 

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta(690.000 zł), utrzymaniem zieleni i oświetleniem 

ulic- w roku 2009 wyniosą- 1585.200 zł. W kwocie tej zaplanowana jest modernizacja 

fontanny w Parku Wilsona. 

Dotacje dla ZWIK- związana z dopłatami do ceny wody i ścieków na rok przyszły została 

zaplanowana w wysokości 222.000 zł. 

              Przy tworzeniu budŜetu bierzemy pod uwagę informację Ministra Finansów o tym, 

jakie kwoty wpłyną do nas z tytułu udziału w podatku dochodowym. Wiedząc, jakie 

będziemy mieli dochody, planujemy wydatki miasta - zarówno inwestycyjne jak i bieŜące. Z 

chwilą, kiedy otrzymamy ponowną informacje z Ministerstwa Finansów, będziemy 

dokonywali korekty naszego przyszłorocznego budŜetu. Nie dokonano jeszcze szacunków, o 

ile wpływy zmieniają się faktycznie. Do analizy szacunkowej potrzebne są dane dotyczące  

ilości osób znajdujących się w kaŜdej z grup podatkowych. Na pewno duŜo osób znajduje się 

w średniej grupie podatkowej, które od stycznia będą płaciły mniejsze podatki. W 

październiku br. Wiceminister Finansów ElŜbieta Chojna-Duch informowała, Ŝe szacunkowy 

koszt dla sektora finansów publicznych wynikający z obniŜenia od 2009 roku stawek podatku 

dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyniesie 8,6 mld zł, a nowa skala PIT będzie 

kosztowała samorządy 4,2 mld. zł. 
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 b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie  

uchwały budŜetowej 

  

Przewodniczący obrad odczytał opinię Składu Orzekającego  Izby Obrachunkowej, która 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

c) odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej ChełmŜy 

 

Radny Janusz Mikołajczyk wiceprzewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

odczytał stanowisko komisji, które stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Bardzo duŜo zostało powiedziane na temat budŜetu. Został on przedstawiony dosyć 

szczegółowo. UwaŜam, Ŝe naleŜy zwrócić uwagę na pozycję, która została tylko 

zasygnalizowana przez Pana Burmistrza, a mianowicie na wywóz przedmiotów 

wielkogabarytowych.  Jest to czynność, która sprawia wielu mieszkańcom duŜo kłopotów. 

Osoby, które chcą być uczciwe i zgłaszają się do nas, do ZGM, jak mają to przeprowadzić, 

gdzie mają się zwrócić. One nie wiedzą co mają zrobić z tymi przedmiotami, Ŝeby drugiemu 

nie zaszkodzić. Muszą ponosić z tego tytułu koszty, sami indywidualnie. DuŜa część 

społeczeństwa podrzuca te przedmioty innym, czyli tam gdzie są otwarte boksy. Właściciele 

tych posesji ponoszą z tego tytułu koszty i bardzo się buntują.   Trafia do nas bardzo duŜo 

takich sygnałów. Mam nadzieję, Ŝe pozycja, która  w tym roku trafiła do budŜetu, a w 

poprzednich budŜetach pojawiała się jednostkowo, na stałe zagości w kolejnych budŜetach. 

PoniewaŜ koszty wywozu śmieci faktycznie droŜeją, nie unikniemy ich ponoszenia. A nie 

powinno być tak, Ŝe cały cięŜar spada na niezawinione jednostki. Dlatego chciałabym, Ŝe 

społeczeństwo zwróciło uwagę na fakt, iŜ miasto wychodzi na przeciw i finansuje zbiórkę 

przedmiotów wielkogabarytowych. Stosowne ogłoszenia będą wywieszane w oknach 

wystawowych. Na pewno będzie to podawane z duŜym wyprzedzeniem. Pozycja, jaka się 

pojawiła a jest finansowana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, będzie słuŜyła ku temu, Ŝeby dzikich wysypisk powstawało jak najmniej.       

 

d) odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji planowania, 

budŜetu i finansów 

Burmistrz Miasta nie wniósł uwag do opinii komisji planowania, budŜetu i finansów. 
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e) dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków 

 

Radny Jarosław Malczyński odczytał stanowisko klubu radnych w sprawie projektu budŜetu 

miasta na 2009 rok. Stanowisko stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Franciszek Kuczka 

Mam dwa pytania. Jak przedstawiony projekt budŜetu koresponduje z przyjętą Strategią 

Rozwoju Miasta ? Czy Pan Burmistrz nie obawia się, Ŝe wielkość deficytu w przypadku 

nieprzewidzianego spadku dochodów, moŜe spowodować problem finansowy  budŜetu 

miasta? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Na wstępie omawiania budŜetu mówiłem, Ŝe jest to budŜet będący kontynuacją tych 

wszystkich zadań, które podejmowane są przez rady kolejnych kadencji. Takie zadania jak 

budowa infrastruktury, budowa dróg wynikają wprost ze strategii miasta. Wszystkie 

kadencyjne programy, które układamy są niczym innym jak kontynuacją strategii.  

JeŜeli chodzi o sprawę deficytu i kryzysu, to gdybym okazało się, Ŝe będzie tak jak wróŜą 

najwięksi pesymiści ekonomiczni, to ten budŜet będzie wymagał weryfikacji. Być moŜe 

trzeba będzie od jakiegoś zadania odejść. Podstawą wydatków jest realizacja dochodów. My 

przychody powiększamy deficytem, który będzie pokryty z kredytów i poŜyczek ale w 

sytuacji skrajnej pozostanie wyjście, o którym mówiłem, a więc moŜliwość zmiany uchwały 

budŜetowej. JuŜ są pewne sygnały, takie jak na przykład zmiana ustawy o podatku 

dochodowym, która mówi o kwocie 4,5 mld zł  na wszystkie samorządy. Mówiłem o 

subwencji oświatowej, która bardzo często jest mniejsza, a koszty w oświacie rosną. Planuje 

się wzrost wynagrodzeń nauczycieli. One mają być i są konieczne ale boimy się 

konsekwencji, które na ogół spadają na gminy. Te podwyŜki są przez ministra 

niedoszacowane. Jest to uchwała najczęściej zmieniana w ciągu roku. Chciałbym, Ŝeby tych 

zmian było jak najmniej i Ŝebyśmy nie rezygnowali z zadań inwestycyjnych, które są 

przewidziane, nawet wchodząc w tak wysoki deficyt. To co Państwo mówiliście na 

komisjach, Ŝe jedynym uzasadnieniem próby takiego deficytu jest realizacja zadań, które 

pozwolą na uzyskanie środków z zewnątrz. Wystarczy spojrzeć, Ŝe w całym budŜecie jest 

ponad 6 mln zł na wspomniany  POiŚ, gdzie moŜemy pozyskać środki. Ja mam teŜ obawy. Są 

one słuszne ale myślę, Ŝe moŜliwość zmiany uchwały jaką daje nam ustawodawca, w jakiś 

sposób  zapobiegnie kryzysowi finansów miasta. 
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Radny Jerzy Gajewski 

Mam przed sobą budŜety miasta z lat 2007, 2008 i 2009. Czytam „rok 2008 będzie kolejnym 

trudnym rokiem budŜetowym, będzie to rok oszczędności ...”.  To samo zdanie jest napisane 

w budŜecie na rok 2007. Porównywałem te trzy budŜety. Takich cięć w wydatkach nie 

zauwaŜyłem, ani Ŝadnych oszczędności. Jakie jest zadanie tego akapitu ? Czy moŜecie podać 

dwa, trzy przykłady cięć budŜetowych, albo oszczędności o znacznej kwocie ?  

Pan Jerzy Czerwiński      

Zapis jest prawidłowy. Co roku podejmowana jest uchwała, która kończy rok budŜetowy. Jest 

to uchwała, która wszystkie oszczędności powstałe bezpośrednio w budŜecie lub w 

jednostkach budŜetowych, to są działania mające na celu wskazanie oszczędności, 

przeprowadzić cięcia. Zarówno w budŜecie na rok 2007 i 2008 zaplanowany deficyt 

praktycznie w ogóle się nie pojawił. Świadczy to o tym, Ŝe cięcia budŜetowe były. Nie 

zawsze to jest kwestia oszczędności ale równieŜ niemoŜliwości realizowania niektórych 

zadań. Są to zapisy celowe. A to, Ŝe nie przepisaliśmy ich wprost do budŜetu na rok 2009 

dlatego, Ŝe bardzo odwaŜnie poszliśmy w deficyt i juŜ na początku nie chcemy sprawy 

zapeszyć. Inaczej tego nie potrafię wytłumaczyć. Są to słowa, które są bardziej wytyczną w 

budŜecie niŜ konkretnymi zapisami, które w matematyczny sposób da się uzasadnić. Najlepiej 

uzasadnić uchwałą, którą nazywamy czyszczącą, a która w sposób właściwy pokazuje 

wykorzystanie czy zmniejszanie deficytu w wyniku cięć, wskazywania oszczędności.  

Radny Franciszek Kuczka  

Mam pytanie do Przewodniczącego komisji planowania, budŜetu i finansów. Czy uwaŜa Pan, 

Ŝe obecne starania Burmistrza Miasta, Skarbnika Miasta  gwarantują, Ŝe  ten projekt budŜetu 

zostanie zrealizowany w maksymalnym zakresie jak to oczekiwaliby mieszkańcy miasta ? 

Czy dotychczasowe działania Pana Burmistrza i Pani Skarbnik na to wskazują, czy ma Pan 

moŜe inne zdanie ? 

Radny Jarosław Malczyński  

Rozumiem, Ŝe radny Kuczka chcąc być jeszcze bardziej upewnionym w tym co zostało 

odczytane w stanowisku komisji planowania... , chce usłyszeć moją opinię pozytywną. Na 

pewno będzie realizowana uchwała budŜetowa i spełni nasze oczekiwania.  

Pan Jerzy Czerwiński   

Mówiłem, Ŝe realizacja tego budŜetu to na pewno staranne działania wszystkich, czyli 

urzędników, radnych ale, Ŝe są zagroŜenia obiektywne, które na pewno mogą tak wpłynąć na 

ten budŜet, Ŝe nie będzie on zrealizowany w takim kształcie.  
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f) stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek 

g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami 

 

W związku z tym, iŜ radni nie zgłosili indywidualnych  wniosków  do projektu budŜetu  

wyŜej wymienione punkty  nie zostały zrealizowane. 

 

h) głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Wyczytano według 

listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z 

głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych,  wszyscy radni głosowali „za”. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr XXV/149/08 

w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Janusz Kalinowski 

W imieniu rady chciałbym podziękować zarówno  panu Burmistrzowi, jak i Pani Skarbnik, 

wszystkim urzędnikom,  za przygotowanie projektu budŜetu. Natomiast wszystkim radnym, 

którzy uczestniczyli w tym procesie legislacyjnym dziękuję za aktywność podczas prac w 

komisjach i na sesji. 

Radny Marek Wierzbowski 

Przepraszam za spóźnienie ale obowiązki słuŜbowe nie pozwoliły mi uczestniczysz we 

wcześniejszych obradach rady. Chciałbym równieŜ wyrazić swoją opinię odnośnie budŜetu. 

Jestem „za” przyjęciem tegoŜ  budŜetu na rok 2009.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Przed chwilą podjęliśmy się wspólnie bardzo trudnego zadania  i to świadczy o dwóch 

rzeczach. A mianowicie o tym, Ŝe bez względu na to jakie priorytety widzielibyśmy w 

mieście, to kierunki, które wytyczyliśmy są prawidłowe.  A czy tej kasy tak naprawdę starczy  

to czas pokaŜe.  
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Ad. pkt 4 

  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta 

na 2008 rok  

 
Pani Krystyna Lulka  przedstawiła proponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym tylko powiedzieć Panu Gajewskiemu, Ŝe to jest w liczbach wyraŜony zapis w 

budŜecie, który Pan cytował w poprzednim punkcie, a więc precyzyjnie i dokładnie. Podobna 

uchwała była podejmowana wcześniej. 

Radny Jarosław Malczyński – przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinię komisji dot. przedmiotowego projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Dział  85, rozdz. 852, § 3110. Świadczenia społeczne pomniejszono o kwotę 120 tys. zł. 

Czym to jest spowodowane ?   

Pani Krystyna Lulka 

Jest to związane między innymi z podjętą uchwałą  Rady Miejskiej, w której o 20% obniŜono 

punkt przeliczania dodatku mieszkaniowego. Jest to równieŜ związane z mniejszym 

bezrobociem na terenie miasta ChełmŜy. Tych wniosków jest mniej i mniejsze dodatki są 

wypłacane. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Pan radny sugeruje, Ŝe jest jeszcze jedna przyczyna. Jest. Jesteśmy bardzo konsekwentni w 

analizie wniosków, oświadczeń, dotyczących dochodów. Ktoś powie, Ŝe zawsze powinniśmy 

być. Tak ale były róŜne metody i sposoby. My teŜ próbujemy sobie z tym radzić. W związku 

z tym,  jest mniej wniosków, dodatki są mniejsze z tych powodów, o których mówiła Pani 

Skarbnik. Oprócz tego bardzo mocno jest weryfikowane oświadczenie i Ŝądamy zaświadczeń. 

Ustawa przewiduje oświadczenie ale w kaŜdej chwili moŜemy zaŜądać zaświadczenia. JeŜeli 

ktoś nie chce takiego zaświadczenia przedstawić, to po prostu za tydzień chcemy 

zaświadczenia a moŜemy tego Ŝądać. Prowadzimy walkę z półprywatnym podnajmem. Jest 

trudno, bo ustawa jest nieszczelna i pewne rzeczy umoŜliwia. Czasem podnajmy w ramach 

jednego mieszkania powodują, Ŝe nagle mamy dwa podmioty  uprawnione do dodatku 

mieszkaniowego. JeŜeli ktoś zataił dochód, to są zwroty dodatku mieszkaniowego zgodnie z 

ustawą podwójne. Takich przypadków mamy kilkanaście. Mieliśmy nawet próbę pozwu do 

sądu ale beneficjent dodatku zrezygnował z tego. To nie są małe kwoty zwrotu dodatku, tym 

bardziej, Ŝe tu nie ma moŜliwości Ŝadnej ulgi poniewaŜ zwrot jest podwójny.  Ja nie mam 
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Ŝadnej decyzyjności zwalniania, umarzania czy teŜ zmniejszania  zwrotu. MoŜe być jedynie 

jakaś sankcja z kodeksu karnego za fałszywe oświadczenie.        

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

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

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXV/150/08 

zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2008 r 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Jak przedstawiają się wskaźniki jakości wody w ChełmŜy ? 

Pan Krzysztof Bilski 

Woda produkowana na stacji uzdatniania wody w ChełmŜy odpowiada normom obecnie  

obowiązującym w Polsce. Nie mamy Ŝadnych problemów. Mieszkańcy piją dobrą, czystą 

wodę. Mamy nawet pozytywną opinię osób przyjeŜdŜających do ChełmŜy. To oczywiście 

osobiste odczucie kaŜdego konsumenta. 

Radny Franciszek Kuczka 

Jak przedstawia się  wysokość wskaźników manganu Ŝelaza ? 

Pan Krzysztof Bilski 

Są poniŜej normy. 

Radna Krystyna Myszkowaska 

Chciałabym wprowadzić drobne uściślenie. Pan Burmistrz poruszył kwestię opłaty 

abonamentowej. Ona  nie dotyczy indywidualnego odbiorcy. Mówię to, Ŝeby za chwilę nie 
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powstała jakaś negatywna dyskusja, Ŝe 2 zł miesięcznie będziemy dopłacali jeszcze do 

abonamentu. Ten abonament dotyczy tylko i wyłącznie liczników zbiorczych. Będzie on 

zwiększał koszty eksploatacji danego budynku. Indywidualny odbiorca nie będzie płacił tych 

2 złotych.    

Pani Irena Szubrych przewodnicząca komisji gospodarki miejskiej....  przedstawiła 

pozytywną opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Jak często wodę kontroluje Sanepid ? 

Pan Krzysztof Bilski 

Sanepid ma grafik według, którego kontroluje ujęcia wody w powiecie. Prawdopodobnie 

będzie to dwukrotnie w miesiącu. Ponadto my sami równieŜ  badamy wodę raz w tygodniu.  

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXV/151/08 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  

Ad. pkt 6 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i 

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla ZWiK w ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13 radnych –  wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały.  
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Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXV/152/08 

w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia 

dotacji przedmiotowej dla ZWiK w ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych 

odpadów komunalnych z terenu gminy miasta ChełmŜa 

 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Sprawa polityki państwa w stosunku do zbiórki selektywnej jest jedną sprawą. A sprawa 

indywidualnej segregacji śmieci, to drugie. Chciałabym z tego miejsca zaapelować do 

mieszkańców o indywidualną segregację własnych odpadów. To bardzo dokuczliwe dla 

administratorów, jakich ja reprezentuję. Bardzo mało dokonuje się tej selekcji  Koszty rosną. 

A teraz juŜ Państwo dotknęli tego, Ŝe śmieci będą regulowane według faktycznie wyrzuconej 

ilości. JuŜ nie ma ryczałtu, którego się sztywno trzymamy. Ryczałt tylko słuŜy ku temu, aby 

zapewnić pewną ilość pojemników. JeŜeli odpady nie będą segregowane, to wszyscy to 

odczujemy. W budynkach jednorodzinnych będzie to zbiórka workowa. Tak kaŜdy będzie 

mógł zadbać o to indywidualnie. W budynkach wielorodzinnych to jest bardzo utrudnione. 

JeŜeli my wszyscy razem nie zabierzemy się do tej zbiórki selektywnej, to naprawdę wszyscy 

za to zapłacimy. Dlatego z tego miejsca chciałam zaapelować, Ŝeby przykładać się do tego, 

segregować juŜ w mieszkaniu i pilnować tego.  

Pani Irena Szubrych przewodnicząca komisji gospodarki miejskiej.... przedstawiła 

pozytywną opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

W materiale, który otrzymaliśmy oprócz projektu uchwały i uzasadnienia,  znajduje się 

informacja przygotowana przez Prezesa ZGK Sp. zo.o.. Chodzi mi o materiał, który został 

wysłany w dniu  9 grudnia b.r. , strona 2 „koszty wywozu nieczystości stałych  z terenu 
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miasta ChełmŜy za m-c październik  i prognoza kosztów miesięcznych na 2009 rok”. To 

utrudnienie, jeŜeli nie podajemy w jakich jednostkach przedstawione są koszty w tytule. Co 

inne jest tutaj istotne. Pan Prezes podaje : paliwo (X.2008r.) – 5,5 oraz m-c / 2009r. – 7,5. 

Paliwo tanieje, jest gwałtowny spadek jednej baryłki ropy naftowej. I tak samo moŜna 

odczuć, Ŝe spadają ceny na stacjach benzynowych. Na jakiej podstawie sporządzono taką 

prognozę ? Trudno mi to zrozumieć. Osoby, które zajmują się prognozą twierdzą, Ŝe cena 

benzyny moŜe spaść nawet do 3 zł. za litr. A tu mamy aŜ 7,5 zł. Czyli wzrost jest bardzo 

wyraźny.  Nie wiem dlaczego wzrosły wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dwukrotnie.  

Czym to jest spowodowane ? Sprawa następna. Dziwi mnie zapis, Ŝe koszty transportu są 

identyczne. Czy Pan Prezes  mógłby odpowiedzieć mi na te pytania ? 

Pan Marian Gackowski 

Wzrost kosztów paliwa wiąŜe się z większą odległością do wysypiska. Dotychczas woziliśmy  

odpady na wysypisko do Świecia,  a teraz do Wąbrzeźna.  Do Świecia odległość wynosiła 30 

km. Wypisko w Wąbrzeźnie zostało nam przypisane urzędowo. W ubiegłym roku udało nam 

się przez jakiś czas korzystać z wysypiska w Świeciu. Mieliśmy mniejsze koszty sprzedaŜy 

tych odpadów.  

JeŜeli chodzi o fundusz socjalny, to nastąpiła zmiana w naliczaniu funduszu. Co roku taka 

zmiana następuje. Podobnie jest w tym roku. Zostawiliśmy sobie pewną rezerwę.  

Radny Franciszek Kuczka   

Tłumaczenie dotyczące paliwa jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. JeŜeli myślimy o tych 

dwóch miejscach składowania odpadów to odległości są zbliŜone. Nie spowoduje to tak 

gwałtownego wzrostu kosztów przy obniŜce ceny paliwa.  To tłumaczenie jest dla mnie 

nielogiczne.  

Pan Marian Gackowski 

One nazywają się wysypisko Świecie i wysypisko Wąbrzeźno. A tak naprawdę są 

umieszczone w innych miejscowościach. Nie ma wysypiska w samym Świeciu ale poza. Tak 

samo w Wąbrzeźnie.  

Radny Franciszek Kuczka   

To proszę podać jaka jest odległość z ChełmŜy do wysypiska w Świeciu i w Niedźwiedziu.  

Pan Marian Gackowski 

Podam ale nie dzisiaj. Nie pamiętam. MoŜna sprawdzić w internecie.  

Radny Franciszek Kuczka   

To jest za Świeciem, czy przed ?  Jak moŜna to zlokalizować ?  
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Pan Marian Gackowski 

W lewą stronę od Świecia, koło Przechowa. Mniej więcej róŜnica wynosi ponad 12 km 

pomiędzy jednym a drugim. 

Radny Sławomir Nowacki 

W mediach podano, Ŝe Zakład Komunalny w Grudziądzu wycofał się z segregacji śmieci. 

Chodzi mi dokładnie o kosze na plastiki, papier i szkło. Czy w ChełmŜy równieŜ to nastąpi ? 

Pan Marian Gackowski 

Na terenie miasta chciałbym wprowadzić selektywną zbiórkę workową.   

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 11, przeciw 1.  

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXV/153/08 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi  

w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych z terenu 

gminy miasta ChełmŜa 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym odnieść się do dyskusji, jaka miała miejsce przed chwilą. Byłem obecny na 

komisji gospodarki miejskiej... , która bardzo wnikliwie zajęła się tym materiałem. W 

posiedzeniu uczestniczył równieŜ Pan Gackowski. Wszystko wyjaśnił, dlatego posługując się 

jednostkami wiedzieliśmy o czym mówimy. Podstawą wzrostu cen tak naprawdę nie jest ta 

kalkulacja ale wzrost opłaty marszałkowskiej i pewne koszty, które wynikają z inflacji. 

Natomiast jest Pan duŜym optymistą  co do spadku cen paliwa. To co dziś mówi się na ten 

temat  i to co próbują robić kraje w ramach OPEC  świadczy o czymś innym.  Jest jeszcze 

jedna rzecz. Pan Kuczka doskonale wie, Ŝe  kiedy mówimy o wysypisku w Wąbrzeźnie to 

mówimy o Niedźwiedziu, bo wozimy tam śmieci ileś juŜ lat i Pan radny brał wielokrotnie 

udział w dyskusjach na ten temat. Trzeba zauwaŜyć, Ŝe przedstawiony tu rok 2009 jest rokiem 

kosztów planowanych. Tak naprawdę wynik będzie na koniec roku. Komisja gospodarki 
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miejskiej ...dyskutowała przede wszystkim o wzroście o 6 zł opłaty marszałkowskiej i 

inflacją. Stanęliśmy w przedziale między 8 a 9  zł. Proponowana była kwota 10 zł, stąd była 

do przyjęcia. Niestety dyskusja poszła w zupełnie innym kierunku.  

 

Ad. pkt 8 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty 

od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektów 

uchwał od pkt 8 do 12. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXV/154/08 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9    

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty 

od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXV/155/08 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty 

od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXV/156/08 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty 

od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXV/157/08 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty 

od  ceny lokalu mieszkalnego 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 
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Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXV/158/08 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli  

a takŜe nagród ze specjalnego funduszu  

 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXV/159/08 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe 

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

zastępstw doraźnych nauczycieli  a takŜe nagród ze specjalnego funduszu. 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 14 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie miasta ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXV/160/08 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta ChełmŜy 

  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 15 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu 

sieci szkół podstawowych, gimnazjów  oraz granic ich obwodów 

 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta ChełmŜy przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXV/161/08 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych, 

gimnazjów  oraz granic ich obwodów 
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Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 16 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miejskiej ChełmŜy na rok 2009 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXV/162/08 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej ChełmŜy 

na rok 2009 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 17 

Interpelacje 

 
Radny Janusz Kalinowski 

1.W bieŜącym roku  ulica Toruńska była remontowana. PrzełoŜono nawierzchnię na odcinku 

od skrzyŜowania z ul. Głowackiego do przejazdu kolejowego. Aktualnie w nawierzchni 

pojawiły się  wyrwy spowodowane  ubytkami kamieni  brukowych w jezdni i szczególnie w 

rejonie skrzyŜowania z ul. Głowackiego, co moŜe zagraŜać bezpieczeństwu w ruchu na 

drogach. Zimowa aura moŜe tylko pogorszyć tę sytuację.  Jakie działania zamierzają podjąć 

władze miasta, aby wyegzekwować od Zarządu  Dróg Wojewódzkich prawidłowe ułoŜenie 

nawierzchni jezdni ? 

2. Mieszkańcy ul. Reja podczas wspomnianego remontu nawierzchni ul. Toruńskiej zostali 

pozbawieni  jednego wyjazdu  na tę ulicę i to wyjazdu w miarę bezpiecznego. Jedynym 

wyjazdem z ul. Reja jest skrzyŜowanie z ul. Głowackiego i ul. Toruńską. WyjeŜdŜając z ul. 

Reja w ul. Toruńską  kierujący mają ograniczoną widoczność w kierunku Torunia, 

spowodowaną rosnącym w pasie drogowym potęŜnym drzewem, co powoduje  zagroŜenie w 
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ruchu drogowym. Jakie działania zamierzają podjąć władze miasta w celu poprawienia 

bezpieczeństwa  w rejonie tego skrzyŜowania ? 

 

Ad. pkt 18 

 Odpowiedzi na interpelacje   

 
Pan Jerzy Czerwiński 

Temat zostanie skierowany do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jeśli chodzi o temat pierwszy to 

usterki powinny  zostać usunięte w ramach gwarancji. Nie chciałbym komentować jakości  tej 

drogi, bo to widać. Na ogół tego typu inwestycje mają 3-letnie gwarancje.  

Co do wyjazdu z ulicy Reja,  to równieŜ w całości przekaŜemy do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. JeŜeli tylko będzie moŜliwe takie rozwiązanie i nie będzie sprzeciwu ze 

strony kogoś kto odpowiada wprost za organizację ruchu w zarządzie, to postaramy się 

przywrócić stan jaki był. Jedyne co moŜemy zrobić to wnioskować i dobrze uzasadnić ten 

wniosek.    

 

Ad. pkt 19 

 Wnioski i zapytania 

 
Radny Franciszek Kuczka 

W odpowiedzi na wniosek radnej Małgorzaty Polikowskiej, czytamy „ z uwagi na panujące 

warunki atmosferyczne w okresie jesienno-zimowym, nieracjonalnym jest wykonywanie prac 

konserwacyjnych urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placu zabaw przy Bulwarze 

1000-lecia. Prace te zostaną  przeprowadzone w okresie wiosennym...”. Nie wiem, czy na 

przykład usuwanie śmieci z koszy nie jest elementem, który poprawiłby stan tych urządzeń. 

Śmieci przybywa, nikt ich nie usuwa. Chyba OSiT zapomniał, Ŝe ma plac zabaw, bo nie 

widać tam Ŝadnego z pracowników, który by chociaŜ raz w tygodniu zobaczył jak on  

wygląda. Z przykrością muszę powiedzieć, Ŝe jest on dewastowany. Początkowo zniknęła 

jedna bujaczka. W tej chwili zniknęła bramka. Zaczyna się rozbiór ogrodzenia. Czy ta 

odpowiedź na wniosek radnej Małgorzaty Polikowskiej jest właściwa z punktu widzenia 

potrzeby, troski o tenŜe plac zabaw ?  

Drugie pytanie chciałbym skierować do Pana Przewodniczącego Rady. Czy nie uwaŜa Pan za 

zasadne, aby do załączonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji, 

równieŜ dołączone było sprawozdanie z pracy komisji ?  
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Radny Jerzy Gajewski 

W roku ubiegłym sugerowałem wybudowanie na zapleczu  OSiT-u sztucznego lodowiska. W 

tej chwili trwa juŜ zima, lód marznie. W Świeciu był juŜ przypadek zatonięcia dzieci. Dlatego 

teŜ chciałbym dowiedzieć się, czy coś się robi w kierunku wybudowania lodowiska ?        

 
Ad. pkt 20 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 
Pan Jerzy Czerwiński 

Myślę, Ŝe wniosek radnego Franciszka Kuczki naleŜy podzielić na dwie części. Troska o plac 

zabaw, o której Pan mówił  jest słuszna. Po raz pierwszy dociera sygnał o bramce. Nie mogę 

się zgodzić z tym, Ŝe nikt tam nie chodzi w okresie zimy. Z tego co mówił kierownik OSiT-u 

to jest inaczej. JeŜeli dzieją się takie rzeczy, to trzeba będzie podjąć określone działanie. 

Natomiast jeŜeli wniosek Pani Polikowskiej  dotyczył prac konserwatorskich, to nie zgadzam 

się, Ŝe mówimy o opróŜnianiu koszy na śmieci. Powinny one być opróŜniane  tak jak inne 

kosze w mieście i plac powinien być sprzątany. Dla mnie nie są to prace konserwatorskie. 

Jestem przekonany, Ŝe prace konserwatorskie będą przeprowadzone na wiosnę. Nie pamiętam 

dokładnie treści tego wniosku, o którym Pan mówił. Śmieci dla mnie są sprawą poza 

dyskusją. Są one normalnie wpisane do umowy zakładu, który odpowiada za czystość na tym 

terenie.  

JeŜeli chodzi o drugi wniosek dot. lodowiska, to wymaga on nakładów.  Trzeba wymyślić 

sposób w jaki wylać wodę. W tym roku nie zostały podjęte przez OSiT takie działania. 

Kierownik był skłonny podjąć temat ale nie spodziewałbym się, Ŝe w tym roku pojawi się 

takie lodowisko. Kiedyś robiło się wały ze śniegu, one zamarzały i wylewało się wodę. 

Dzisiaj takiej moŜliwości nie ma. Wniosek jest zasadny ale na ten rok OSiT do tego tematu 

nie jest jeszcze przygotowany. Postaram się Panu radnemu odpowiedzieć na ile OSiT 

zorientował się co jest potrzebne do utworzenia lodowiska i jakie to są koszty. ZauwaŜcie 

Państwo, Ŝe dzisiaj jest inna aura niŜ kiedyś. Kiedyś w szkole odgarniało się śnieg z boiska i z 

tego śniegu robiło się wał. Jak zamarzał moŜna było wylać wodę. Dzisiaj naleŜy wymyślić 

coś innego a to wiąŜe się z kosztami.  

Radny Janusz Kalinowski 

Odpowiadając na wniosek radnego Kuczki uwaŜam, Ŝe jest on słuszny. Myślę, Ŝe wrócimy do 

tego tematu.  
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Ad. pkt 21 

 Oświadczenia 

Radni nie złoŜyli oświadczeń. 

 

Ad. pkt 22 

 Komunikaty 

Radna Małgorzata Polikowska 

Chciałabym w imieniu radnych Rady Miejskiej ChełmŜy złoŜyć Panu Burmistrzowi 

gratulacje.  Capituła Caritasu Diecezji  Toruńskiej przyznała Panu Burmistrzowi wyróŜnienie 

i wręczyła statuetkę Cor Bonum czyli Dobre Serce. Miło nam, Ŝe Burmistrz naszego miasta 

otrzymał takie wyróŜnienie. Nieskromnie powiem, Ŝe i my czujemy się wyróŜnieni, gdyŜ w 

sprawie Caritasu podjęliśmy jako rada jednogłośną decyzję, wspólnie z Panem Burmistrzem. 

Pan Jerzy Czerwiński  

Dziękuję za gratulacje. Od razu powiem, Ŝe w momencie wręczania wyróŜnienia 

powiedziałem, Ŝe traktuję to jako wyróŜnienie dla samorządu, z którym mam zaszczyt 

pracować. Pomagam innym z delegacji tego samorządu i z faktu, Ŝe mogę z takimi a nie z 

innymi ludźmi współpracować. Zresztą powiedziałem równieŜ, Ŝe traktuję je jako 

wyróŜnienie dla tych ludzi, którzy rzeczywiście taką działalność prowadzą.  

Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady Miejskiej złoŜyli Ŝyczenia noworoczne 

mieszkańcom miasta oraz radnym.  

 

Ad. pkt 15 

                    Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia XXV sesji Rady Miejskiej. 

___________________________________ 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                      Janusz Kalinowski 

                                               Sekretarz obrad: 

                                                                                                            Małgorzata Polikowska 

 


