
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXV/09 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XXXV sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 30 grudnia 2009 roku  

w godzinach od 12,00 do 14,30. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta ChełmŜy. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta 

Pan Marek Kuffel              - Zastępca Burmistrza Miasta  

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński      - Sekretarz Miasta  

Ponadto w sesji udział wzięli : dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy, 

naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich,  naczelnik Wydziału Gospodarki 

Miejskiej, radca prawny Urzędu Miasta,  przedstawiciel „Mart-Media” . 

 
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 2010 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, 

     g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 
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     h) głosowanie nad projektem uchwały budŜetowej. 

4.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 

rok – druk sesyjny nr 237. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  - druk 

sesyjny nr 233. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  - druk 

sesyjny nr 234. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  - druk 

sesyjny nr 235. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz 

Miasta ChełmŜy moŜe samodzielnie zaciągnąć zobowiązania - druk sesyjny nr 236. 

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

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy – druk sesyjny nr 

231. 

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

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji w ChełmŜy – druk sesyjny nr 230. 

11.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 ChełmŜy – druk sesyjny nr 232. 

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

ceny lokalu mieszkalnego – druk sesyjny nr 238. 

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

ceny lokalu mieszkalnego – druk sesyjny nr 239. 

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

ceny lokalu mieszkalnego – druk sesyjny nr 240. 

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

ceny lokalu mieszkalnego – druk sesyjny nr 241. 

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

ceny lokalu mieszkalnego – druk sesyjny nr 242. 
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17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

ceny lokalu mieszkalnego – druk sesyjny nr 243. 

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

ceny lokalu mieszkalnego – druk sesyjny nr 244. 

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

ceny lokalu mieszkalnego – druk sesyjny nr 245. 

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

ceny lokalu mieszkalnego – druk sesyjny nr 246. 

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

ceny lokalu mieszkalnego – druk sesyjny nr 247. 

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

ceny lokalu mieszkalnego – druk sesyjny nr 248. 

23.Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady  Miejskiej ChełmŜy na rok 2010 – druk sesyjny nr 249. 

24.Interpelacje. 

25.Odpowiedzi na interpelacje. 

26.Wnioski i zapytania. 

27.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

28.Oświadczenia. 

29.Komunikaty.                                                                

30.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 XXXIV sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został  przyjęty jednogłośnie – 14 za. 
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Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 3. Jak duŜa jest zaległość podatkowa ? Co kryje się pod zapisem „własność rzeczy i 

ustanowienia słuŜebności w zamian za zaległość podatkową z tytułu podatku od 

nieruchomości” ? 

Pkt 37. Proszę przybliŜyć co było na konferencji pn, „Mój region w Europie – RPO w 

Kujawsko – Pomorskiem”. 

Radny Jarosław Malczyński 

Pkt 36. Szpitalowi Powiatowemu sp. z o.o.  w ChełmŜy nadano tytuł WHO i Unicef „Szpital 

Przyjazny dziecku”. Czy Pan Burmistrz mógłby przybliŜyć temat ? 

Radny Jerzy Gajewski 

Pkt 35. Czy wśród ofert, które zostały złoŜone, składał  ofertę ktoś z mieszkańców ChełmŜy ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 3 

Jeśli chodzi o temat kolektora ściekowego, nabytego za dług podatkowy firmy „Faster”, to 

jest on w pełni sprawny. Ma długość około 3,5 km. W dokumentacji projektowej, wykonanej 

pod Projekt Infrastruktura i Środowisko, został zaanektowany jako kolektor, który będzie 

uczestniczył w rozwiązywaniu problemów  ściekowych w obrębie ulicy Wyszyńskiego i 

Owocowej. Kolektor ten został wyceniony przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę około 350 

tys. zł. Natomiast wartość długu, która została uznana, bo firma ma dług większy, wynosi 129 

tys. zł. To jest ta wartość, za którą miasto przejęło i stało się właścicielem kolektora. W 

ramach kolektora jest równieŜ działka na terenie firmy „Faster”, na której będzie ustawiona 

tłocznia ścieków. Będzie ona realizowała dalszy przepływ ścieków kolektorem fasterowskim 

do kolektora odprowadzającego ścieki do Ostaszewa i Torunia.  

W tej chwili prowadzone są działania nad rozwiązaniem pozostałej części długu firmy. 

Dot. pkt 35 

Oferty z ChełmŜy nie było. Były dwie oferty, jedna na kwotę 140 tys.zł, a druga 236 tys. zł. 

Pan Zawadziński to osoba, która dała ofertę niŜszą.  

Dot. pkt 36  

To akcja prowadzona przez Światową Organizację Zdrowia WHO i Unicef. Jej celem jest 

spowodowanie karmienia piersią dzieci narodzone. WiąŜe się to m.in. z poprawieniem 

zdrowotności tychŜe dzieci. Nasz szpital spełnił wszystkie wymagania, które określone są dla 
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uzyskania certyfikatu. Wymiar tego jest szczególny dla szpitala, bo jest to efekt bezpośredniej 

pracy personelu szpitala od lekarskiego, poprzez pielęgniarski i równieŜ obsługowy. 

Podkreślano zaangaŜowanie tych wszystkich osób. Jest to równieŜ konsekwencja oceny  

samych pacjentek, sposobu w jaki realizowane były zalecenia, wiąŜące się z certyfikatem.  

Był przedstawiciel Unicefu, profesorowie oddziałów połoŜniczych szpitali, które taki 

certyfikat posiadają.  W Polsce taki certyfikat posiada ponad 80 szpitali. Ta liczba się 

zmienia. Certyfikat co jakiś czas naleŜy odnawiać.  

W ogóle nasz szpital przoduje w bardzo wielu dziedzinach wśród szpitali powiatowych. 

Certyfikaty, wyróŜnienia, które uzyskuje oddział połoŜniczy świadczą szczególnie o tym 

oddziale. Na tym spotkaniu dowiedzieliśmy się, Ŝe bijemy rekordy w zwielokrotnionej ilości 

urodzeń w szpitalu. Dziś chcą rodzić w ChełmŜy, bo jest dobry oddział połoŜniczy.  

Dot. pkt 37 

Konferencja pn. „Mój region w Europie – RPO w Kujawsko-Pomorskiem”  odbyła się w 

Bydgoszczy. Było to podsumowanie etapu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, 

przy czym ocena była przeprowadzona przez Pana Wicemarszałka, przez słuŜby właściwe 

odpowiedzialne w Urzędzie Marszałkowskim za RPO ale równieŜ przez przedstawiciela 

Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Była to ocena absorpcji środków 

przez podmioty.  Ona właściwie nic nie mówi tak naprawdę, poza tym, Ŝe gdzieś tam lokuje 

nasze województwo na określonym miejscu. Jest to miejsce średnie. A więc ta absorpcja w 

naszym województwie jest dobra. Natomiast nic nie mówi dlatego, Ŝe to są bardzo róŜne 

etapy konkursów. Alokacja środków powoduje, Ŝe te liczby zmieniają się gwałtownie. Na 

przykład teraz ruszy rewitalizacja,  na którą jest sporo pieniędzy a do tej pory ona była na 

etapie rozwaŜań. Z tych wniosków nasuwa się jedna rzecz. Musimy to robić  intensywniej. 

Potencjalni beneficjenci środków oraz Urząd Marszałkowski muszą sprawniej realizować 

załoŜenia, które są. Rok 2012 jest okresem realizacji wniosków. Nie ukrywam, Ŝe my równieŜ 

jeszcze mamy kilka zamiarów konkursowych, chcielibyśmy środki zdobyć.          

 

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok 

 

a) przedstawienie projektu uchwały budŜetowej, 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jest to budŜet, który jest niczym innym  jak  kontynuacją ostatnich budŜetów, szczególnie 

tego z roku 2009.  Bardzo wiele zadań przechodzi wprost z roku 2009 w rok 2010. Jest to 
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budŜet wcale nie małego deficytu ale główna przyczyna tkwi w tym, Ŝe jest to budŜet, który 

moŜe spowodować, Ŝe absorpcja środków unijnych będzie relatywnie duŜa. A dla naszego 

miasta jest to niezwykle waŜne. To co w zasadzie juŜ nam się udało będzie nas stawiało i tak 

bardzo wysoko wśród gmin, wśród miast województwa, a nawet w Polsce. Nie mniej jednak 

pewne ryzyko kredytowe i działania deficytowe w budŜecie są właśnie po to, Ŝebyśmy mogli 

być beneficjentami tego co Unia daje. Tym bardziej, Ŝe po 2013 roku nie spodziewam się 

prostych pieniędzy dla gmin. Mogą być one związane na przykład tylko z ekologią. A więc 

podjęcie pewnego ryzyka w budŜetach 2010-2011 jest według mnie koniecznie. Oczywiście 

w Ŝaden sposób nie jest zagroŜona sprawa wypłacalności przy załoŜeniu, ze te dochody będą 

na poziomie zbliŜonym. Wiemy, Ŝe kaŜdy budŜet jest niczym innym jak załoŜeniami 

budŜetowymi i weryfikacja tego w ciągu roku przez samo Ŝycie, przez kondycję ekonomiczną 

państwa nastąpi, tak jak to się działo w poprzednich latach. Miejmy nadzieję, Ŝe poziom 

realizacji zmieści się w pewnych wskaźnikach, które w Ŝaden sposób nie zachwieją realizacji 

zadań i dobrniemy do momentu zamknięcia tego budŜetu.  

Na rok 2010 planujemy dochody w wysokości 39.252.398,00 zł. Po stronie wydatków 

48.301.722.00 zł. A więc deficyt  wynosi 9.049.324,00 zł. Czy deficyt jest duŜy, czy mały to 

pojęcie względne. RównowaŜony będzie kredytami, w tym kredytami komercyjnymi i 

poŜyczkami z WFOŚiGW. Powoduje on, Ŝe mieścimy się  we wskaźnikach zadłuŜenia. Ten 

wskaźnik zadłuŜenia związany jest z 60% dopuszczalnym wskaźnikiem sumy wszystkich 

długów w stosunku do dochodów. U nas jest 46,8%. Spłata zobowiązań kredytowych wciągu 

roku wszystko zmienia. Ten wskaźnik jest jak gdyby mniej mówiący o kondycji. Myślę, Ŝe  

jest to deficyt realny, który nie ulegnie zmniejszeniu ale przy następnych zmianach 

budŜetowych, jakie nastąpią,  powstanie konieczność nawet jego zwiększenia. Gwarantuje on 

realizację bardzo wielu zadań, o których chciałbym powiedzieć. 

Nasze dochody to : 

- subwencja - część oświatowa, wyrównawcza i równowaŜąca, 

- dotacje, 

- środki z UE, planujemy tych środków na kwotę powyŜej 6 mln zł. Planowane inwestycje 

mieszczą się na poziomie 12 mln zł. To połowa pochodzi z zewnątrz. RównieŜ naleŜałoby 

doliczyć część środków z WFOŚ. One są umarzalne. W jakimś momencie po spłaceniu długu 

stają się dotacją.  

Ta struktura jest dobra i prowokuje do podjęcia odwaŜnych decyzji kredytowych. Rokuje 

dobrze, bo daje moŜliwość wzbogacenia naszej miejskiej infrastruktury w sposób niezwykle 

znaczący.  
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Dochody własne z tego budŜetu to kwota ponad 15 mln zł. SprzedaŜ mienia na poziomie 450 

tys. zł. Pozostałe dochody z majątku 3 mln zł. Podatki i opłaty 12.178.985,00  zł. To wszystko 

składa się na dochody własne.  

Na wydatki zaplanowano kwotę 48.301.722,00 zł. Ja tę kwotę  dzielę zawsze da dwie części. 

Pierwsza to bieŜące utrzymanie gminy. To cała gospodarka komunalna, w tym utrzymanie 

ulic i placów, zieleń, wynagrodzenia. Stanowią one duŜą kwotę ale proszę zwrócić uwagę, Ŝe 

to nie są wynagrodzenia urzędników ale wszystkich jednostek, które podlegają a w tym 

oświaty, która jest znacząco liczna. To jest kwota, która w relacji do kwoty, która pozostaje 

na inwestycje w najlepszy sposób mówi o kondycji gminy. Kiedy analizuje się budŜety sprzed 

wielu lat to ta kwota stanowiła 95% - 98% wszystkich wydatków budŜetowych w gminie. 

Jakbym to odwrócił to wartość wydatków inwestycyjnych wynosiła zazwyczaj od 1% do 8%. 

Kilkanaście procent to juŜ były naprawdę dobre wyniki. JeŜeli załoŜymy, Ŝe budŜet wynosi 48 

mln zł, bo tak mówimy o wydatkach a wydatki inwestycyjne 12 mln zł to mówimy o blisko 

25%. Gdyby tak liczyć to w  roku 2010 mamy szansę wykonać siedem średnich lat 

inwestycyjnych. Podobnie wygląda miniony rok. RównieŜ waha się na 10 mln zł., a więc na 

poziomie ok 20% wydatków inwestycyjnych. Jest to okres kiedy widać nasze zadłuŜenie, ale i 

równieŜ widać olbrzymi krok inwestycyjny jaki pokonujemy. Widać zmieniające się nasze 

miasto.  

Druga część wydatków to wydatki związane z inwestycjami. W przyszłym roku będziemy 

uczestniczyli w budowie dróg rowerowych na lata 2010-2011. Tutaj głównym koordynatorem 

jest Starostwo Powiatowe. Nas te ścieŜki rowerowe w duŜym zakresie nie sięgną, bo muszą 

być w terenie poza miejskim ale liczymy na to, Ŝe sięgną ulicy 3-go Maja, Polnej a potem 

wejdą bezpośrednio w miasto. Liczę na to, Ŝe w jakiś sposób  skomunikujemy to z Bulwarem 

1000-lecia. Jedno z większych zadań, które będzie realizowane w 2010 roku na kwotę  ponad 

3 mln zł to rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze 

ChełmŜyńskim od ulicy Tumskiej do Toruńskiej. Jesteśmy po przetargu. Mamy wyłonionego 

wykonawcę. Plac budowy przekazany. Generalnie chcemy to zakończyć w 2011 roku. W 

zasadzie pełne dwa lata i ulica Łazienna, śeglarska, Strzelecka, Sądowa i Wodna zmienią w 

sposób zasadniczy swój wygląd. Do tego dochodzi infrastruktura w ziemi, cały Bulwar, skate 

park i schody przy ulicy Łaziennej, z tak zwanym amfiteatralnym zejściem od strony 

Mistrala. Jest to spory odcinek. Wypadł tylko temat ulicy Tumskiej, który nie do końca jest 

zamknięty, bo będziemy czynić starania, Ŝeby korzystając z innych wsparć finansowych, 

rozwiązać problem tej ulicy. Czy to się uda w nadchodzącym roku, trudno mi  w tej chwili 
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powiedzieć. Jest to dla nas bardzo waŜne zadanie, bo to reprezentacyjna część miasta. 

Prowadzi do perły jaką jest konkatedra.  

Tematem, który chcielibyśmy rozpocząć jest przygotowana dokumentacja i rok 2011 

powinien być rokiem finału inwestycji – zagospodarowanie terenów sportowych szkół 

podstawowych oraz gimnazjum wraz z remontem budynków szkolnych i przedszkoli. 

Planujemy 4 boiska z poliuretanu, takie jak mamy na Orliku. 3 będą w strefie szkół przy ulicy 

Hallera i jedno przy SP nr 5 i Zespole Szkół. Ponadto boisko trawiaste. Całe zadanie jest na 

ponad 3 mln zł. W 2010 roku planujemy rozpoczęcie zadania, bo tak jest ogłoszony konkurs. 

Oczywiście uzaleŜniamy to od tego, czy  w tym konkursie zdobędziemy tyle punktów, Ŝeby 

to dofinansowanie uzyskać.  

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta to kwota 6,6 mln zł.. To 

największe zadanie realizowane z POiŚ-iu. 

250 tys. zł to temat, który kończy zagadnienie kolektora ściekowego, a więc odejście z 

oczyszczalni Nordzuckru i pełne przejście do oczyszczalni w Toruniu. My juŜ od 

października tłoczymy ścieki do Torunia. Pozostała sprawa przyczep asenizacyjnych i 

wybudowania odpowiedniej zlewni do tego. Dziś juŜ mamy za sobą temat miejsca, gdzie ta 

zlewania zostanie usytuowana. Będzie to na gruncie darowanym od Nordzuckru. Nie 

ukrywam, Ŝe bardzo nam na tym zaleŜy, bo jest około 50 tys. m3 ścieków rocznie, a to około 

10% tego co tłoczymy do Torunia i ma to wpływ na cenę. Cena jest kształtowana według 

ilości podawanych ścieków.  

Z inwestycji mniejszych ale równie waŜnych naleŜy wymienić :     

- dokumentację techniczną dróg gminnych ulic Wryczy, Groszkowskiego, Szydzika i 

Piastowskiej,               

- dokumentację projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa  infrastruktury terenów przy 

Jeziorze ChełmŜyńskim”; wiąŜe się to z dalszą realizacją zadania nazywanego dzisiaj 

rewitalizacją, 

- dokumentację  oświetlenia w ulicy Kowalskiego, 

- wymianę sieci wodociągowej i jest to związane bezpośrednio z rewitalizacją, 

- budowę sieci wodociągowej w ulicy Polnej związanej z ewentualnym powodzeniem zadania 

budowy budynku Caritasu na skrzyŜowaniu ul. Polnej i Hallera, 

- modernizację fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona. Trudno powiedzieć, czy ta kwota 

wystarczy. Zadanie technicznie zostało juŜ rozpoczęte, bo fontanna ma nowe zasilanie 

techniczne i nowe odprowadzenie ścieków. Pozostała jeszcze część estetyczna i funkcjonalna. 
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Mamy nadzieję, Ŝe według projektu, z którym zostaliście Państwo zapoznani na komisjach 

rady, uda nam się to w tym roku zrealizować. 

W budŜecie mamy równieŜ sprawy związane z drogami. Muszę powiedzieć, Ŝe na pewno nie 

pójdziemy z takim rozmachem jak to było w 2009 roku. Nie będzie ścieŜek w ramach RPO, 

które pozwolą nam na wzmocnienie finansowe. Mam nadzieję, Ŝe weszłaby sprawa ulicy 

Tumskiej. JeŜeli tak się nie stanie, to będzie to związane z pracami przede wszystkim na 

chodnikach, nakładkach jezdni, których i tak zakres jeŜeli chodzi o potrzeby jest relatywnie 

duŜy. JeŜeli by się okazało, Ŝe będzie moŜliwość dofinansowania ulicy Tumskiej, to tym 

tematem chcielibyśmy się zająć w pierwszej kolejności. Na remont, modernizację i adaptację 

dróg zaplanowano kwotę około 500 tys. zł. Przy czym trudno nam dziś rozstrzygać w jaki 

sposób to zrobimy. 

To jest zarys budŜetu. Państwo zapoznawaliście się z tym materiałem na dwóch czytaniach, 

dyskusjach, które toczyły się szczegółowo w komisjach rady. Wydaje mi się, Ŝe jest to 

dokument, który gwarantuje dalszy rozwój ChełmŜy. Jest wyjątkowo intensywny jeŜeli 

chodzi o inwestycje, a o to naprawdę chodzi. Jest równieŜ oszczędny w wielu elementach 

związanych chociaŜby z remontami, jeŜeli chodzi o budynku administracji i przy wielkich 

potrzebach. Związany z oszczędnością na płacach administracji, bo tu mamy pewną 

moŜliwość działania, której nie mamy w oświacie, bo one są narzucone. Natomiast jest to 

wciąŜ budŜet, który czasem rodzi pewien niepokój, kiedy patrzymy, Ŝe na 48 mln zł, blisko 10 

mln zł to pomoc społeczna. W tej pomocy społecznej 1,5 mln zł  to dodatki mieszkaniowe. To 

jedyna kwota, która pochodzi bezpośrednio z naszych środków. Pozostała kwota to sprawy 

świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, pomoc państwa w zakresie doŜywania, które 

tak naprawdę są dotacjami bezpośrednio z budŜetu państwa. Znaczącą część w budŜecie 

pochłania oświata ale tak jest wszędzie. Myślę, Ŝe dzięki temu ten poziom oświaty wciąŜ 

rośnie i tak być powinno. Oczywiście wprowadzamy w oświacie oszczędności ale nie robimy 

tego kosztem poziomu nauczania i komfortu dziecka w szkole.  

Chciałbym wprowadzić jedną autopoprawkę do budŜetu. A mianowicie w budŜecie na 2010 

rok mamy kwotę 30 tys. zł  na monitoring, natomiast w budŜecie roku 2009 mamy 40 tys. zł. I 

tak naprawdę dotyczy to stacji przekaźnikowej na  wieŜy kościelnej. To zadanie jest 

realizowane dosłownie w tej chwili i dziś prawdopodobnie będzie zakończone. Jest 

konieczność wystawienia faktury dopiero w roku przyszłym. Brakowałoby w budŜecie 10 tys. 

zł. Moja propozycja jest taka, Ŝeby z Bezpiecznej ChełmŜy zdjąć 10 tys. zł i zwiększyć 

monitoring. Natomiast do kamery wrócimy przy zmianach budŜetowych w roku następnym. 

W ten sposób zamknięcie dzisiaj spraw antenowych na wieŜy konkatedry pozwoli na pełną 
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swobodę wykorzystania ilości kamer, które są moŜliwe  przy tym sprzęcie, którym 

dysponujemy. Jest to dokładnie 9 kamer więcej. Mam nadzieję, Ŝe bez Ŝadnych ograniczeń 

jeŜeli chodzi o lokalizację w mieście. Mówię, Ŝe mam nadzieję, bo technika czasem sprawia 

problemy ale firma gwarantuje duŜą swobodę jeŜeli chodzi o rozmieszczenie kolejnych 

kamer. Mamy jeszcze 9 kamer przed sobą i moŜliwość  realizacji podnoszenia 

bezpieczeństwa w mieście. 

Nie wspomniałem jeszcze, Ŝe kwestią bardzo waŜną dla miasta w kontekście problemu 

bezdomności  jest ogromna szansa budowy obiektu Caritasu, w którym będą mieszkania 

chronione, schronisko i noclegownia. Będziemy w tym zadaniu  partycypować. Środki na 

partycypację w tym projekcie budŜetu są równieŜ zabezpieczone.  

         

b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie  

uchwały budŜetowej, 

Przewodniczący obrad odczytał opinię Składu Orzekającego  Izby Obrachunkowej o 

projekcie budŜetu na 2010 rok  wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta 

ChełmŜa oraz opinię o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetu oraz prawidłowości 

dołączonej do projektu uchwały budŜetowej prognozy kwoty długu Miasta ChełmŜa, które to 

opinie stanowią załącznik do protokołu. 

   

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

 

Radny Jarosław Malczyński przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

odczytał stanowisko komisji, które stanowi załącznik do protokołu. 

   

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. 

   

 e) dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków, 

 

Radny Janusz Kalinowski  

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Mieszkańcy ChełmŜy ! 
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W dniu 8 sierpnia 2007 r. na VII sesji Rada Miejska ChełmŜy podjęła uchwałę nr VII/54/07 w 

sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta ChełmŜy na lata 2007-2016. 

Strategia Rozwoju Miasta ChełmŜy na lata 2007-2016 kompleksowo określa podstawowe 

kierunki rozwoju społecznego i gospodarczego naszego regionu. Jest takŜe dokumentem 

niezbędnym celem do ubiegania się przez samorządy o dofinansowanie zadań ze środków 

strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz pozostałych programów na 

szczeblu krajowym i zagranicznym. Skuteczne ubieganie się o środki funduszy strukturalnych 

nie jest moŜliwe bez umiejętności planowania perspektywicznego, które zostało 

odzwierciedlone właśnie w omawianej Strategii. 

Dokument, będący przedmiotem niniejszej uchwały jest wynikiem wielomiesięcznej, 

zbiorowej pracy lokalnych liderów jednostek i grup społecznych występujących na terenie 

ChełmŜy m.in.: oświaty, Rady Miejskiej ChełmŜy, Policji, Powiatowego Urzędu Pracy, 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta ChełmŜy. 

Celem strategicznym opracowania, wypracowanym podczas warsztatów, jest „Przyjazne 

miasto”, w ramach którego określono cele cząstkowe: dobrze rozwiniętą infrastrukturę 

techniczną, dostępność uzbrojonych terenów inwestycyjnych przeznaczonych do prowadzenia 

działalności gospodarczej, atrakcyjną ofertę rekreacyjno-turystyczną i kulturalną miasta, 

wysoką aktywność mieszkańców miasta i bezpieczne miasto. KaŜdemu z celów cząstkowych 

przypisane są działania (zadania), które winno się zrealizować by je osiągnąć. 

KaŜdy kolejny budŜet przyjmowany w latach 2008, 2009 oraz omawiany w dniu dzisiejszym 

budŜet na 2010 r. był i jest tak konstruowany, aby moŜna było realizować nakreślone w 2007 

r. zadania, czego wyraźnym przykładem moŜe być m. in. kompleks sportowy ORLIK, 

połoŜony asfalt na ul. Broniewskiego, Traugutta czy teŜ ul. Kościuszki, a takŜe budowa i 

modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy. 

Szanowni Państwo! 

Chciałbym podziękować Burmistrzowi Miasta Panu Jerzemu Czerwińskiemu oraz 

Wiceburmistrzowi Miasta Panu Markowi Kuffel, a takŜe Skarbnikowi Miasta Pani Krystynie 

Lulka i podległym im pracownikom za wszechstronne przygotowanie budŜetu miasta na 2010 

r. oraz udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące radnych pytania. Chciałbym 

równieŜ podziękować radnym za aktywne uczestnictwo w konstruowaniu tego budŜetu. 

Radny Jerzy Gajewski 

1.Jakie zastosował Pan zasady konsultacji budŜetu z mieszkańcami  oraz ewentualne sposoby 

jego prezentacji ? 
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2. Jaką przewiduje się ściągalność podatków lokalnych i opłat w procentach ? Na czym Pan 

opiera swoje prognozy ? 

3. Czy stan posiadanego mienia komunalnego, przewidziane nakłady na jego utrzymanie lub 

odtworzenie są wystarczające i zagwarantowane w budŜecie ? 

4. Czy budŜet, który zostanie uchwalony, zagwarantuje nam spłaty kredytów i poŜyczek bez 

konieczności zwiększenia zadłuŜeń na lata następne ? 

5. Dotacje celowe z budŜetu państwa i innych funduszy są wielce niepewne. Skąd Pan 

weźmie  pieniądze  w razie załamania się tego systemu ?  

6. W jakich paragrafach, jakie oszczędności wprowadziliście  Państwo do budŜetu w stosunku 

do roku ubiegłego ? Chodzi o koszty administracyjne, § 4210 itp. Przeglądając budŜet widzę 

tylko wzrost. 

7. Zaproponowana kwota na wynagrodzenia i pochodne to suma 13,5 mln zł. Skąd Pan 

weźmie pieniądze na pokrycie tych słusznych naleŜności ? 

W zakończeniu wstępu do budŜetu stwierdza Pan, Ŝe opiera się na niektórych załoŜeniach i 

wskaźnikach przyjętych do opracowania budŜetu państwa na 2010 rok. Dlaczego ? Proszę o 

uzasadnienie. 

8. Jaka jest wysokość długu publicznego i ile wynosi jego procentowy wzrost i ile płacimy za 

obsługę tego długu ? 

 

f) stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek, 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jestem zaskoczony niektórymi pytaniami. Na przełomie 3 i 4 roku kadencji rady radny 

powinien trochę wiedzieć. Natomiast niestety padają pytania, które mnie dziwią w jaki sposób 

Pan uczestniczył w uchwalaniu poprzednich budŜetów i nie miał Pan tej wiedzy a pytania 

zadaje dzisiaj.  

Formy konsultacji są przewidziane właściwym prawem i są stosowane. W naszym przypadku 

są robione od lipca, bo w lipcu jest ogłoszenie zarządzenia o rozpoczęciu procedury 

budŜetowej. Ogłoszenie znajduje się w naszej lokalnej gazecie, na tablicy ogłoszeń i w 

Telewizji Marton. To jest początek, gdzie właściwie kaŜdy z mieszkańców moŜe przyjść i 

złoŜyć ewentualne wnioski i takie rzeczy się zdarzają.  Nie ma moŜliwości konsultacji z 

mieszkańcami takie jak robimy na komisji, bo to jest niemoŜliwe.  

Ściągalność podatków. Przewidywanie ściągalności podatkowej  zawsze jest wróŜeniem z 

fusów ale bazą wyjściową jest realizacja roku poprzedniego. Od tego liczy się ewentualny 
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wzrost podatku, który mógłby  wynikać z wzrostu stawek lub zwiększonego majątku, bo  

wpływa  to na podstawę opodatkowania. 

Mienie komunalne. Byłyby zagwarantowane w budŜecie w 100% gdyby ten budŜet wynosił 1 

mld zł a nie 48 mln zł. Musielibyśmy mieć środki na całkowity remont substancji 

mieszkaniowej i pochłonęłoby to na pewno kilkadziesiąt mln zł. Musielibyśmy mieć 

pieniądze na przebudowanie wszystkich dróg, kanalizacji. Nie wiem jak to zrobić. MoŜe Pan 

radny podpowie.  

W prezentacji budŜetu starałem się wyjaśnić, Ŝe nie ma moŜliwości zamknięcia  budŜetu i 

jego uchwalenia bez opinii Składu Orzekającego RIO,a zadłuŜenie gmin  jest jej szczególnym 

tematem. Po drugie zaciąganie dalszych kredytów mam nadzieję, Ŝe nie będzie związane z 

zadłuŜeniem gminy ale z dalszymi działaniami inwestycyjnymi. Polityka nie zadłuŜania się 

jest polityką dobrą ale tak jak powiedziałem będziemy rocznie inwestować około 800 tys. zł i 

kwotę, która moŜe zamknie się 25 mln zł, które pozyskamy  w tym okresie aplikacyjnym, 

jeŜeli chodzi o funkcjonowanie RPO i budŜet UE, po prostu nie dostaniemy tego, taka jest 

prawda. Pytanie jest dla mnie zaskakujące. ChociaŜ się dziwię, Ŝe Pan nie kreował takiego 

poglądu w czasie prac nad budŜetem, w czasie komisji. Właściwie nie wniósł Pan tam nic 

nowego.  

Nie mam takiej wiedzy, być moŜe Pan ma. Jest uchwalony budŜet państwa. My otrzymujemy 

miarodajne informacje o wysokości dotacji, subwencji. One ulegają zmianom co roku ale w 

tak niewielkim zakresie, Ŝe nie powinno to naruszyć kondycji gminy. A z drugiej strony 

proszę zauwaŜyć, Ŝe realizacja zadań jest w czasie i ewentualna jakaś beznadziejna sytuacja  

to kwestia podjęcia  decyzji o wstrzymaniu inwestycji  lub o rezygnacji z pewnych inwestycji. 

PrzecieŜ nie jest tak, Ŝe realizujemy dochody i wydatki w styczniu. Nie mam wiedzy, Ŝe 

dotacje celowe z budŜetu państwa i innych funduszy są wielce wątpliwe. Przez tych kilka lat 

pewnego doświadczenia  tak się nigdy nie stało. 

Nie wiem, czy Pan jest radnym tej rady, czy nie, bo jacyś anonimowi wprowadzają 

oszczędności do budŜetu. Tak sobie pomyślałem, Ŝe dobrze jest się dzielić sukcesem, a jak 

istnieje pewne ryzyko, to jest pytanie „a czy Pan Burmistrz przewidział”. Nie, nie 

przewidziałem, bo nie jestem jasnowidzem.  

Czy w paragrafach są oszczędności ? Jest na to bardzo prosta odpowiedź. Milionowe 

oszczędności są w oświacie, wynikające z faktu potrzeb w tym zakresie. Nie moŜna zabrać 

jeŜeli się jedzie na granicy pewnego minimum. Są znaczące oszczędności w remontach tego 

budynku, w którym się znajdujemy. A ogrom potrzeb jaki jest  to widzicie co dzień. Nawet na 

tej sali, na której jesteśmy powinniśmy wymieniać okna ale to koszt około 200 tys. zł. Nie 
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wchodzimy z tymi tematami. Jest konieczność rozbudowy tego urzędu chociaŜby z tego 

powodu, Ŝe nie mogą z niego korzystać osoby niepełnosprawne. My pomagamy takim 

osobom, np. wnosząc je, spotykając się na podwórzu, bo przyjmuję petentów w samochodach 

dla osób niepełnosprawnych, bo są przywiezieni. Tak robimy, bo nie ma wyjścia ale to nie 

jest poziom XXI wieku i Unii Europejskiej. I to są te oszczędności. Są wymierne 

oszczędności w funduszu płac urzędników. Wystarczy przeczytać budŜet.  

Tak jak mówiłem wynagrodzenia stanowią jedną ze znaczących pozycji budŜetu. Są to przede 

wszystkim wynagrodzenia w oświacie. Na to zabraknąć nie moŜe, bo wiemy jak to by mogło 

się skończyć. Przy 48 mln budŜecie tych 13,5 mln zł raczej jest kwotą, która jest 

zagwarantowana. 

Pisze Pan, Ŝe przy konstruowaniu budŜetu opieram się na niektórych załoŜeniach i 

wskaźnikach przyjętych do opracowania budŜetu państwa na 2010 rok. Pyta się Pan 

dlaczego? Dlatego, bo taka jest technika konstruowania budŜetu. Na podstawie danych, które 

się otrzymuje w postaci decyzji z właściwych ministerstw, a przede wszystkim z Ministerstwa 

Finansów, konstruujemy budŜet. Jak wcześniej mówiłem, budŜet składa się z dotacji, 

subwencji, dochodów własnych i te dotacje muszą być odpowiednio wcześniej określone. 

Nigdy nie dzieje się tak, Ŝeby one zmienione były na tyle, Ŝe zostanie zachwiana konstrukcja  

budŜetu.  

Proszę Państwa, ja byłbym w stanie zrozumieć te pytania pod jednym warunkiem, Ŝe nie 

mielibyście Państwo wcześniej materiału, który jest przygotowywany od lipca. Jestem 

zdziwiony  takim nie identyfikowaniem się z radą. Ja bardzo szanuję to, Ŝe ktoś moŜe mieć 

inne zdanie. To jest twórcze. Natomiast ta nie identyfikacja „ odpowiada Pan, odpowiadacie 

Wy ( nie wiem kto to jest do końca), mnie dziwi. Nie wiem czy nie naleŜałoby zweryfikować 

swojej postawy, po to tylko, Ŝeby pomysły stały się częścią budŜetu i były po prostu 

kreatywne.   

BudŜet jest trudny, mówię to co roku. Jest to budŜet ryzyka ale jest on niezwykle korzystny 

dla miasta. JeŜeli ktoś się z nim nie identyfikuje jest to jego sprawa.  

Radny Marek Wierzbowski 

Pan Burmistrz powiedział o projekcie budŜetu na 2010 rok, Ŝe jest trudny. Ja powiem więcej, 

Ŝe jest odwaŜny i obfituje w inwestycje, które są rozpoczęte i te które będą. Ten budŜet 

załatwiłby 7 poprzednich, jeŜeli chodzi o inwestycje. Dziwię się radnemu Gajewskiemu, Ŝe 

porównując poprzednie lata, w których budŜety nie były aŜ tak bogate skupił się na sprawach 

przyziemnych, technicznych. Wiadomo, Ŝe oszczędności są zaplanowane. Ja jako radny  

utoŜsamiam się z budŜetem i będę ponosił odpowiedzialność, jeŜeli coś nie zostanie 
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zrealizowane. Jesteśmy w trakcie kanalizacji. Pracownicy urzędu piszą projekty o 

dofinansowanie określonych zadań z funduszy europejskich i to im moŜemy zawdzięczać, Ŝe 

te środki zdobywamy. 

Zaplanowany jest 9 mln deficyt. Pani Skarbnik cały czas czuwa nad realizacją budŜetu i ten 

deficyt na pewno będzie ulegał  zmniejszeniu. Gdyby nam jako radnym udało się zrealizować 

zaplanowane inwestycje chociaŜ w 50%, szczególnie rewitalizację Bulwaru, powinniśmy być 

zadowoleni i nie powinno to budzić Ŝadnego sprzeciwu.  

 

g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 

 

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

nie został zrealizowany. 

    

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 14 radnych – za 13, wstrz. się 1 radny. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr XXXV/227/09 

w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym tylko powiedzieć, teraz to juŜ nie jest, jak sugerował Pan radny Gajewski mój 

budŜet, tylko nasz i razem za niego będziemy odpowiadać. A tak zupełnie powaŜnie, to cieszę 

się, bo wierzę, Ŝe ten mocno inwestycyjny budŜet nawet jeŜeli nie zostaną zrealizowane 

wszystkie zadania, to i tak będzie znaczącym krokiem inwestycyjnym na rzecz poprawy 

infrastruktury, warunków Ŝycia. I to mnie bardzo cieszy.    

 

 



 16 

Ad. pkt 4   

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 

2009 rok 

 

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

Radna Krystyna Myszkowska 

Co miało wpływ na tak dosyć pokaźne obniŜenie wydatków na wynagrodzenia  w 

administracji publicznej ?  

Radna Malgorzata Polikowska 

Proszę o skonkretyzowanie zmian dotyczących działu 926 „Kultura fizyczna i sport”. Skąd 

planowane zmniejszenia kwot ? 

Pani Krystyna Lulka 

1/ Zmniejszenie wynagrodzeń w dziale 750 „Administracja publiczna” wynika z faktu, Ŝe 

zaplanowane były środki na obsługę Jednostki Realizującej Projekt. W związku z tym, Ŝe te 

wynagrodzenia zmieściły się w wydatkach na inwestycje, nie było potrzeby angaŜowania 

środków z budŜetu miasta.  

2/ To zmniejszenie o niezrealizowaną dotację  dla KS „Pogoń”. Dotację przyznano ale 

wypłacono tylko jedną transzę. Klub nie rozliczył się w terminie  i druga transza nie mogła 

być przyznana. 

Kolejne zmniejszenie o 100 zł wynika z kosztów zadania inwestycyjnego, jakie było 

realizowane przez OSiT na Orliku  (parking).    

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14  radnych –  za 13, wstrz. 1. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/ 228//09 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 5  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Toruniu  

 

Pan Jerzy Czerwiński   przedstawił uzasadnienie do projektów uchwał znajdujących się w 

punktach od 5 do7. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Moje pytanie dotyczy budŜetu na 2010 rok ale łączy się dokładnie z działaniami podjętymi w 

tych trzech projektach uchwał. PoniewaŜ deficyt jest wynikiem ciągłości określonych działań, 

chciałam zapytać, czy przy planowanym budŜecie na rok 2010 zostało uwzględnione 

zmniejszenie deficytu, który został nam ujawniony dzisiaj w materiałach (czyli do 6 mln zł) ? 

Czy poprawki wynikające ze zmniejszonych kwot poŜyczek były uwzględnione przy 

planowanym deficycie budŜetu na 2010 rok ?   

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie były, bo nie ma wpływu. Deficyt jest równowaŜony poŜyczkami i kredytami, czyli stąd 

między innymi mniejszy deficyt roku 2009. Te inwestycje i poŜyczki wpłyną na deficyt, bo 

przechodzą na rok następny ale nie powodują zmian  w tej chwili, na tym etapie deficytu 

2010. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Czyli będą wpływały na deficyt 2010 ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie, nie będą. Część zadania, która przejdzie będzie wpływała na deficyt, równieŜ w tych 

tytułach, o których Pani mówi ale nie poŜyczki z WFOŚ..  

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych – za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr XXXV/229/09 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



 18 

Ad. pkt 6  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Toruniu  

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14  radnych –  za 14 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/ 230//09 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 7 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Toruniu  

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14  radnych –  za 14 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/231//09 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 8  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której 

Burmistrz Miasta ChełmŜy moŜe samodzielnie zaciągnąć zobowiązania  

 

Pan Jerzy Czerwiński 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 14  radnych –  za 14 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/232//09 

w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta ChełmŜy moŜe 

samodzielnie zaciągnąć zobowiązania 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 9  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14  radnych –  za 14 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/233//09 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta ChełmŜy 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 10 

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

odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy 

 

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 –  za 14 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/234//09 

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

dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 11 

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 ChełmŜy  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14  radnych –  za 14 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/235//09 

w sprawie  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych 

z terenu gminy miasta ChełmŜy 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 12 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty 

od ceny lokalu mieszkalnego  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektów uchwał wymienionych w 

punktach od 12 do 22. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12  radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/236//09 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 13 

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 –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/237//09 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 14 

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 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/238//09 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 15 

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 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/239//09 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 16 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty 

od ceny lokalu mieszkalnego 
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Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 12  radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/240//09 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 17 

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 –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/241//09 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 18 

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 –  za 12. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

 

Uchwała nr XXXV/242//09 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 19 

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 –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/243//09 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 20 

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 –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/244//09 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 
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Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 21 

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 –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/245//09 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 22 

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 –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/246//09 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 23 

Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady  Miejskiej ChełmŜy na rok 2010  

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14  radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXV/247//09 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady  Miejskiej 

ChełmŜy na rok 2010 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 24 

Interpelacje 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 25 

 Odpowiedzi na interpelacje 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 26 

 Wnioski i zapytania 

 

Radny Jerzy Gajewski 

Mam przed sobą uchwałę Składu Orzekającego RIO. Interesuje mnie ostatni akapit, w którym 

jest mowa o tym, Ŝe Skład Orzekający RIO wyraził opinię w odrębnej uchwale o moŜliwości 

sfinansowania deficytu budŜetowego oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu. 
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Ad. pkt 27 

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Odczytywałem zarówno treść uchwały nr 41/2009 jak i uchwały nr 41a/2009. 

 

Ad. pkt 28 

 Oświadczenia 

 
Punkt nie został zrealizowany. 
 

Ad. pkt 29 

 Komunikaty 

 

Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady Miejskiej złoŜyli Ŝyczenia noworoczne 

mieszkańcom miasta oraz radnym.  

 

 

Ad. pkt 30 

Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXV sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

_____________________________________________ 
 

Protokołowała:      Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                               Janusz Kalinowski  

                 

                Sekretarz obrad: 

                  Małgorzata  Polikowska 

 
 


