
 
P R O T O K Ó Ł  NR  XXVI/09 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XXVI sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 3 lutego  2009 roku  

w godzinach od 9,00 do 10,30. Sesja odbyła się w Sali Mieszczańskiej 

Urzędu Miasta ChełmŜy. 

_______________________________________________________________ 

W sesji uczestniczyli : 

 
Pan Rafał Bruski   - Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

Pan Dariusz Meller  - Wicestarosta Powiatu Toruńskiego 

Pan Leszek Pluciński  - Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Pan Wiaczesław Jarmulski     - Radny Powiatu Toruńskiego 

Pan Eugeniusz Lewandowski - Radny Powiatu Toruńskiego 

Pan Henryk Preuss       - Radny Powiatu Toruńskiego 

 

Pan Jerzy Czerwiński   - Burmistrz Miasta 

Pan Marek Kuffel   - Zastępca Burmistrza 

Pani Krystyna Lulka          - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński       - Sekretarz Miasta  

 

Ponadto w  sesji udział wzięły osoby odznaczone odznaczeniami państwowymi, mieszkańcy 

miasta, radca prawny Urzędu Miasta, przedstawiciele prasy oraz MMS Studio. 

 

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 nadania nazwy ulicom na terenie miasta 

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

   ceny lokalu mieszkalnego.  

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

ceny lokalu mieszkalnego. 

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

ceny lokalu mieszkalnego. 

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

ceny lokalu mieszkalnego.  

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 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.  

12. Interpelacje. 

13. Odpowiedzi na interpelacje. 

14. Wnioski i zapytania. 

15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

16. Oświadczenia. 

17. Komunikaty.  

18. Wręczenie odznaczeń państwowych mieszkańcom miasta. 

19. Wystąpienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 

20. 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. 
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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 XXV sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został  przyjęty jednogłośnie – 14 za. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 
Radny Franciszek Kuczka. 

Punkt 26 

 Ile jest takich  punktów, gdzie mieszkańcy ChełmŜy mogą wrzucać baterie ?  

Punkt 28 

Jaki jest zakres tychŜe usług ? 

Punkt 30 

W dniu 1 4 stycznia br Pan Burmistrz uczestniczył wraz z burmistrzami miast  z całego 

regionu w spotkaniu z marszałkiem Piotrem Całbeckim. W trakcie spotkania rozmawiano 

między innymi na temat polityki miejskiej samorządu województwa i stanu wdraŜania 

Regionalnego Programu Operacyjnego. Czy Pan Burmistrz mógłby przybliŜyć na czym ta 

polityka miejska polega ?  

Radna Małgorzata Polikowska 

Punkt 1 

Proszę o podanie liczby nauczycieli, którzy składają akces do dalszego doskonalenia.  

Punkt 20 

Od kiedy obowiązuje ta umowa ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 1 

Doskonalenie nauczycieli. Jest to kwestia wynikająca z rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu. Istnieje obowiązek 1% odpisu od funduszu płac, pomniejszony o fundusz 

płac nauczycieli dyplomowanych, z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli w ciągu 

roku szkolnego plus działanie nauczycieli metodyków. Przy czym nie jest to kwota 

obligatoryjna do wykorzystania ale jest to kwota do której moŜna to całe dokształcanie plus 

działanie metodyczne prowadzić. U nas ta kwota jest zawsze mniejsza niŜ 1 %, bo tyle 

wystarcza. Natomiast określenie liczby nauczycieli, którzy będą objęci tą kwotą  nie jest 

moŜliwe na początku roku. Wynika to z planowych działań związanych z dokształcaniem ale 
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równieŜ i z róŜnego rodzaju doraźnymi formami metodycznymi. Dopiero wtedy po 

podsumowaniu będzie moŜna  to określić. 

Dot. pkt 20 

Umowa z ZGK obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku. Jest zawarta na cały rok. Jest to kwota 

119 tys. zł. Mimo, iŜ doszedł szalet na Bulwarze, to ta kwota jest niewiele większa niŜ w roku 

ubiegłym.  

Dot. pkt 26 

Punkty zbiórki baterii znajdują się we wszystkich naszych instytucjach, a więc w urzędach, 

szkołach, zakładach budŜetowych. Nie są to gigantyczne ilości tego co zbierzemy. Nie rzadko 

w pojemnikach na baterie znajdują się równieŜ inne rzeczy ale taki mamy obowiązek.  

Dot. pkt 28 

Są to naprawy bieŜące dróg i chodników. Nie mówię o asfaltowaniu, bo to mieści się w innej 

umowie. To malowanie oznakowania poziomego, naprawy znaków drogowych, a więc to 

wszystko co w ciągu roku pojawia się na drogach i jest do wykonania.  

Dot. pkt 30 

Była to forma wyjazdowa Konwentu Burmistrzów. W spotkaniu uczestniczyli Panowie 

Marszałkowie i ich słuŜby. Przedstawili oni zakres przedsięwzięć na najbliŜsze dwa lata, 

które związane są z wykorzystaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, ze 

szczególnym naciskiem na miasta. Bardzo pozytywnie odebrano rewitalizację, która swój 

pierwszy finał będzie miała w czerwcu 2009 roku. Z pewnym rozczarowaniem przyjęliśmy 

kwotę przeznaczoną na budowę dróg gminnych na obszarach miejskich. Robiliśmy sobie  

pewne nadzieje. Skala zapotrzebowania jest duŜa. Mówiono równieŜ o programie 

rewitalizacyjnym, który jest uzupełnieniem rewitalizacji w ramach RPO, a jego źródłem jest 

budŜet Sejmiku Wojewódzkiego. To jest coś co będzie uruchomione po raz pierwszy w tym 

roku i będzie kontynuacją działań rewitalizacyjnych. Bardzo wiele spraw dotyczyło Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, który nas nie dotyczy. Wśród ponad 40 członków konwentu 

są burmistrzowie, którzy zawiadują  miastami i  gminami. Tam ta sprawa PROW-u jest dla 

nich aktualna. Było to spotkanie, na które konwent bardzo długo czekał i oczekiwał wyjaśnień 

co do czasu, zasad. Tempo ogłaszania konkursów, realizacji zadań nie jest zadowalające. Z 

tego spotkania wynikało, Ŝe nie jest to bezpośrednia przyczyna działania sejmiku ale są to 

sprawy bezpośrednio związane z Unią Europejską, z działaniem właściwych ministerstw.  
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Ad. pkt 3 

 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie 

miasta ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Mam drobną uwagę dotyczącą uzasadnienia, a mianowicie akapitu o zasadach, które naleŜy 

przyjąć przy nadawaniu nazw ulic. Chciałbym, Ŝeby w uzasadnieniach podobnych projektów 

uchwał zmienić formę. Tutaj zapisano „ przy nadawaniu nazw nowym projektowanym ulicom 

naleŜy uwzględnić...”  i wymienia się co. Według mnie powinno się wpisać, Ŝe uwzględniono. 

To jest faktem.    

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXVI/163/09 

w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miasta ChełmŜy 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 4 

 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

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 głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXVI/164/09 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 
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Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 5  

 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

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 głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXVI/165/09 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 6  

 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

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 głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXVI/166/09 

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 7  

 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

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 głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXVI/167/09 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 8  

 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od  ceny lokalu mieszkalnego 

 

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 głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXVI/168/09 

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 
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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 głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXVI/169/09 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 10  

 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od  ceny lokalu mieszkalnego 

 

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 głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXVI/170/09 

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 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 przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14 radnych –  wszyscy głosowali za. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXVI/171/09 

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 

 

Ad. pkt 12 

 Wnioski i zapytania 

 

Radny Franciszek Kuczka 

W odpowiedzi na moje zapytanie na sesji w dniu 30 grudnia 2008 roku w sprawie przetargu 

na utrzymanie terenów zielonych, jest informacja mówiąca o tym, Ŝe niektóre firmy nie 

zostały wzięte pod uwagę przy rozpatrywaniu przetargu. Nie spełniły wymogów. Brakowało 

wymaganych referencji. Czy Pan Burmistrz mógłby powiedzieć ile było wymaganych 

referencji. Czy  brano pod uwagę jakość tych referencji ?   

 

Ad. pkt 13 

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

To są pytania zbyt szczegółowe jak na sesję Rady Miejskiej. Jest to fizycznie niemoŜliwe, 

Ŝebym mógł znać treść  wszystkich ogłaszanych specyfikacji. Jedyna moŜliwa odpowiedź na 

Pana zapytanie to wgląd do specyfikacji, do materiałów składanych  na przetarg. 

Przygotujemy to i Panu radnemu przedstawimy.  Musicie Państwo rozumieć, Ŝe są to pytania, 

na które trudno jest odpowiedzieć. Jest to wiedza bardzo szczegółowa. Specyfikacje 

przygotowujemy, publikujemy ale trudno, Ŝebyśmy pamiętali ich treść. Zdarza się, Ŝe jest to 

nawet kilkadziesiąt stron maszynopisu. 
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Ad. pkt 12 

 Interpelacje 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 13 

             Odpowiedzi na interpelacje 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 14 

 Oświadczenia  

 

Radni nie złoŜyli oświadczeń.  

 

Ad. pkt 15 

 Komunikaty 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski odczytał podziękowanie za wsparcie 

finansowe Zarządu Rejonowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu oraz 

Jednostki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w ChełmŜy  z dnia 2 stycznia 

2009 roku. Odczytane pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęło pismo Pana Mieczysława Muchy 

prezesa klubu „Pogoń”. Pan Mucha stara się, Ŝeby pewne rzeczy działy się bardzo szybko, 

być moŜe wynika to z kalendarza imprez sportowych tego klubu. JeŜeli nie będzie posiedzeń 

komisji tzw. programowych, poproszę Państwa o wspólne spotkanie z udziałem prezesa. 

Pismo ma charakter jednoznaczny, chodzi o  zajęcie stanowiska przed rozdziałem środków na 

kluby. JeŜeli okaŜe się, Ŝe Państwa komisje są juŜ niebawem, to nie będziemy specjalnie 

organizować tego spotkania. Pan Mieczysław Mucha bardzo chce się spotkać. MoŜemy 

zorganizować to spotkanie tylko z komisją społeczną, oczywiście poszerzoną o te osoby, 
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które chciałyby wziąć udział. Skonsultujemy to jeszcze z Panem Przewodniczącym i z 

przewodniczącymi komisji.     

  

Ad. pkt 18  

 Wr ęczenie odznaczeń państwowych mieszkańcom miasta 

 

Pan Rafał Bruski – Wojewoda Kujawsko-Pomorski  

Pierwszy raz mam okazję uczestniczyć w tak zacnym zgromadzeniu. Obejmując urząd 

postanowiłem, Ŝe będę starał się odwiedzić kaŜde miasto w województwie przynajmniej jeden 

raz. Mam nadzieję, Ŝe to mi się uda. Dzisiaj jest dzień szczególny. Będę miał przyjemność 

uhonorować w imieniu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej wysokimi odznaczeniami 

państwowymi za pracę, za słuŜbę i za zaangaŜowanie na rzecz społeczności lokalnej. 

PrzyjeŜdŜając do ChełmŜy zajrzałem do podręcznika historii. Byłem zdumiony czytając o 

ciągłych wojnach, poŜarach. Taka historia od średniowiecza związana jest z tym miastem ale 

dzisiaj są zupełnie inne czasy. Jesteście Państwo tymi, na których spoczywa obowiązek 

zadbania o to miasto, o jego rozwój i mieszkańców. To olbrzymia odpowiedzialność. Trzeba 

zdawać sobie z tego sprawę. Reprezentując rząd  na terenie naszego województwa staram się 

zawsze kierować  jasnymi kryteriami w zakresie swoich działań. Nie mam tyle pieniędzy, 

Ŝeby je rozdawać. Wiem, Ŝe Ŝadne władze nie powinny ingerować w to co się dzieje w 

samorządach. Mam jednak obowiązek nadzorować podejmowane uchwały w samorządach. 

Moje słuŜby mają to robić jak najbardziej delikatnie i nie doszukiwać się szczególnych 

sytuacji i wątpliwości. Staram się robić to tak, Ŝeby wszystkim samorządom  stworzyć 

jednakowe szanse a one powinny umieć te szanse wykorzystać. Samorządy sprawniejsze, 

pręŜniejsze w swoim działaniu te szanse wykorzystają lepiej a pozostałe mogą czuć się winne. 

Bywa z tym róŜnie. Niektórzy samorządowcy są naprawdę pręŜni ale są i tacy, którzy 

oczekują, Ŝe coś przyjdzie samo. Tak nie moŜe być. Musicie Państwo wiedzieć, Ŝe wasz los i 

wasze sprawy są tylko i wyłącznie w waszych rękach. Cieszę się, Ŝe to miasto bierze udział w 

waŜnych projektach, w których rząd wyciąga rękę do samorządów. Ta współpraca w zakresie 

zasilania finansowego w pewnych obszarach doskonale się sprawdza.  Dotyczy to m.in. boisk, 

dróg. Niestety tak zwanej „schetynówki” nie udało się tu uzyskać. Nie mogło starczyć 

pieniędzy dla wszystkich. Starałem się, aby kryteria  oceny były jasne. UwaŜam, Ŝe drogi są 

apolityczne. Ten rok był szczególny w tym programie, bo wszyscy ci, którzy mieli na biurku 

cokolwiek gotowego przedkładali to. Obiecuję, Ŝe jak tylko zostanie wydane właściwe 
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rozporządzenie,  to opracuję kryteria oceny  i dam je samorządom do konsultacji. Chciałbym, 

Ŝebyście  jako samorządowcy opracowali wspólnie regulamin a ja go tylko będę stosował.  

Mamy tu dzisiaj wspaniałe osoby, które zasłuŜyły się dla miasta, poprzez swoją pracę i 

działalność. Wszystkim odznaczonym chciałbym w tym momencie pogratulować. Z wielką 

przyjemnością wręczę przyznane przez Pana Prezydenta odznaczenia.     

Radny Janusz Kalinowski 

Miło mi poinformować, Ŝe na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 roku, swym postanowieniem 

z dnia 2 września 2008 roku, Prezydent RP na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 

odznaczył następujące osoby :  

 

Za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa  

Złoty KrzyŜ Zasługi po raz drugi -  Pan Zbigniew Krojniewski   

Srebrny KrzyŜ Zasługi -  Pan Jerzy KrzyŜyński, 

        Pan Miłosz Jan Meger, 

        Pani Anna Iwona Piekarczyk, 

Za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  

Brązowy KrzyŜ Zasługi -Pani Halina Bogumiła Jankowska, 

        Pani Hanna Mieczysława Kowallek 

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej 

Brązowy KrzyŜ Zasługi – Pan Piotr Birecki, 

Za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków  wynikających z pracy zawodowej  

Medalem srebrnym za długoletnią słuŜbę – Pani Dorota Ewa Kurkowska, 

      Pani Alicja Janina Piotrkowska, 

      Pani Małgorzata Sadzikowska. 
 
 
Wojewoda  Kujawsko-Pomorski Pan Rafał  Bruski dokonał wręczenia odznaczeń w/w 

osobom. 

 

Pan Janusz Kalinowski 

W imieniu wszystkich mieszkańców  oraz Rady Miejskiej gratuluję wszystkim wyróŜnionym 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wysokimi odznaczeniami. Panu Wojewodzie 

serdecznie dziękuję za dokonanie aktu dekoracji.   
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Pan Piotr Birecki 

W imieniu odznaczonych osób chciałbym podziękować Panu Prezydentowi RP. Cieszę się, Ŝe 

nasze wysiłki w budowaniu społeczeństwa lokalnego zostały docenione. Jest to dla nas 

impulsem do dalszej pracy.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Szanowni Państwo  pozwólcie, Ŝe bardzo serdecznie pogratuluję wszystkim wyróŜnionym 

osobom, tymi jakŜe waŜnymi odznaczeniami państwowymi. Myślę, Ŝe jest to bardzo waŜne 

wydarzenie w naszym mieście. 

 

Ad. pkt 19  

 Wystąpienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

 

Pan Rafał Bruski – Wojewoda Kujawsko-Pomorski  

Na zakończenie powiem tylko, Ŝe jest to wspaniałe miejsce dla takich gremiów. Miasta, które 

nie mają swojej historii nie mają takich wspaniałych budowli jakie ma właśnie ChełmŜa. 

Trzeba z tego korzystać i być z tego dumnym.  

 

Ad. pkt 20  

 Zamknięcie sesji 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia XXVI  sesji Rady Miejskiej. 

___________________________________ 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

            Janusz Kalinowski 

Aldona Lipińska              

      Sekretarz obrad: 

            Małgorzata Polikowska 

 

 

 


