
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVI/10 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XXXVI sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 1 lutego 2010 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,30. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta ChełmŜy. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta 

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński      - Sekretarz Miasta  

Ponadto w sesji udział wzięli :  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 zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 

rok. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki 

płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Toruniu. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta ChełmŜy. 

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

ceny lokalu mieszkalnego. 

10. Sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej ChełmŜy za 2009 rok. 

11. Sprawozdanie z pracy komisji planowania, budŜetu i finansów Rady Miejskiej ChełmŜy 

za  2009 rok. 

12. Sprawozdanie z pracy komisji spraw społecznych  Rady Miejskiej ChełmŜy za 2009 rok. 

13. Sprawozdanie z pracy komisji gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego 

Rady Miejskiej ChełmŜy za 2009 rok. 

14.  Interpelacje. 

15.  Odpowiedzi na interpelacje. 

16.  Wnioski i zapytania. 

17.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

18.  Oświadczenia. 

19.  Komunikaty.                                                                

20. Zamknięcie sesji.  

 

Ad. pkt 1 

a/  Otwarcia sesji dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej ChełmŜy Pani Małgorzata 

Polikowska  i na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe jest quorum, gdyŜ na stan 

ustawowy 15 radnych, obecnych było 13 radnych.  Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 12, wstrz.1 wybrany został radny Jarosław 

Malczyński. 

c/ Zaproponowany porządek sesji przyjęto jednogłośnie – 13 za.    

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

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Mariusz KałuŜny 

Pkt 2 „Podjęcie decyzji w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego  w 2010 roku na 

pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu miasta”. 

Ile miasto obecnie posiada kredytów i poŜyczek ?  
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Radny Marek Wierzbowski 

Pkt 3. „Ustalenie  regulaminu przestrzegania zasad  i procedur korzystania z legalnego 

oprogramowania i ochrony własności intelektualnej  oraz wykonywania czynności  

kancelaryjnych z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania w Urzędzie 

Miasta ChełmŜy i Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty”.  

Proszę o szerszą informację dotyczącą tego punktu. Z czego to wynika ? Czy moŜemy tu 

mówić o ustawie o ochronie danych osobowych ? 

Pkt 29 „Podpisanie porozumienia z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w ChełmŜy w sprawie sposobu rozliczenia kosztów wody zuŜytej na cele 

przeciwpoŜarowe”. 

Z czego to wynika, Ŝe takie porozumienie musimy zawrzeć ?  

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt  20 i 21. Czy  urząd biorąc pod uwagę swoje kadry nie jest w stanie przygotować sam 

decyzji w  sprawach ujętych w w/w punktach ? 

Pkt 30. W dniu 13 grudnia 2009r. Burmistrz Miasta uczestniczył w konferencji „Partnerstwo 

na rzecz rozwoju powiatu toruńskiego” podsumowującej  realizację inwestycji oraz 

pozyskiwania środków unijnych dla powiatu toruńskiego w roku 2009. Czy pan Burmistrz 

mógłby powiedzieć więcej na ten temat ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 12 oraz pkt 23, 24 i 25. W tychŜe punktach jest zastrzeŜenie, Ŝe w okresie obowiązywania 

umowy zamówienie wykonywane będzie do kwoty 15 tys. zł  i kolejno do 25 i  14 tys. zł. 

Skąd takie ograniczenie ? Co na nie wpływa ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 2 

JeŜeli chodzi o kredyt, to jestem zaskoczony pytaniem, poniewaŜ jest to kredyt w rachunku 

bieŜącym, który uchwalaliśmy na grudniowej sesji. Jest to kredyt, który równowaŜy bieŜące 

dochody z wydatkami. Jest kredytem zawieranym na okres roku. Jego wartość na ten moment 

to było 1,5 mln zł a przy zmianach budŜetowych przygotowywanych na tę sesję, o których 

Pan radny na pewno doskonale wie, wartość tę będziemy proponowali podwyŜszyć do 2 mln 

zł.  

ZadłuŜenie jest równieŜ bardzo precyzyjnie określone w budŜecie i wynosi blisko 10 mln zł 

na ten moment. Natomiast nie jest to zadłuŜenie, które pojawi się na koniec roku. Wiadomo, 

Ŝe w trakcie działania część deficytu będzie równowaŜone równieŜ kredytami i poŜyczkami.     

Dot. pkt 3 
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Chodzi o to, aby ułatwić sobie sposób kontroli na poszczególnych stanowiskach pracy w 

urzędzie i ZEAO. Kontrola dotyczy korzystania z legalności oprogramowania. Ułatwi to nam 

równieŜ kontrolę w ogóle korzystania z komputera, zakresu, działań i przejrzystość w 

korzystaniu w tych urządzeń. 

UwaŜam, Ŝe jakakolwiek kontrola poprzedzona regulaminem daje jasność sytuacji i łatwiej 

wtedy wyciągać wnioski w sytuacjach, gdy regulamin jest naruszony.   

Dot. pkt 12 

Chodzi o lokal mieszkalny będący w zasobach komunalnych gminy. Jest to mieszkanie, które 

odzyskujemy w wyniku oddania nam przez najemców z róŜnych powodów. To mieszkanie 

było z zamiarem zamiany z innym najemcą, który jednak  nie podołał tematowi. Tam był 

konieczny remont. Właściwie w mieszkaniach, których wartość jest duŜa przyjęliśmy zasadę, 

Ŝe jeŜeli są to mieszkania w blokach to staramy się szukać rozwiązań w formie sprzedaŜy 

przetargowej. Te zasoby są dosyć szczupłe.  JednakŜe są to bardzo często mieszkania, które 

wymagają duŜej zasobności portfela tych, którzy będą jego najemcami. Powstaje tutaj pewna 

sprzeczność. Dochodzi do tego, Ŝe   w niektórych metraŜach (70-80m2), czyli mieszkaniach o 

bardzo wysokim standardzie, wysokość czynszu wynikająca z umowy najmu właściwie 

dyskredytuje osobę. JeŜeli stać ją na płacenie wysokiego czynszu, to jej dochody są ponad to 

co kwalifikowałoby by tę osobę do otrzymania mieszkania komunalnego w ramach normalnej 

umowy najmu. Dlatego teŜ podjąłem decyzję o sprzedaŜy tego mieszkania. Cena 

wywoławcza oszacowana była na 80 tys. zł.  W ogłoszeniu przetargowym jest kwota 120 tys. 

zł.  Trudno powiedzieć jaki będzie rezultat. Ubogość środków finansowych na funduszu 

remontowym to równieŜ  jedna z przyczyn, Ŝe podejmujemy  taką decyzje. Zresztą to nie jest 

pierwsze mieszkanie w trybie przetargowym. Pamiętam, Ŝe sprzedało się jedno mieszkanie na 

ul. Św. Jana 7. Były uwagi komisji mieszkaniowej Ŝeby sprzedawać mieszkania w ten sposób 

np. w blokach na Sienkiewicza 29. To są mieszkania, które właśnie w ten sposób powinny 

być sprzedawane.  

Dot. pkt 20      

Umowy podpisujemy z uprawnionymi urbanistami, którzy są uprawnieni do wydawania tego 

typu decyzji. Było pytanie, dlaczego pracownicy urzędu nie mają takich uprawnień. To nie 

jest kwestia moŜliwości, umiejętności. To jest wymóg formalny. Uprawniony urbanista i 

komisja urbanistyczna, która wydaje opinię w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i 

planach zagospodarowania przestrzennego. Było równieŜ pytanie skąd limity środków ? 

UzaleŜniamy je od ilości środków zabezpieczonych w budŜecie na podstawie tego co było w 

roku poprzednim. Bywa tak, Ŝe czasem nie starczy lub zostaje. Chodzi o to, Ŝe niektóre  
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rzeczy ze względu na oszczędności, jeŜeli nie są konieczne to przesuwamy na lata następne. 

Wycena czynności jest jednostkowa. Ilość tych jednostek przełoŜy się na to jaki zakres 

zostanie wykonany w ramach umowy. 

Dot. pkt 24   

To sieć wodociągowa pod rewitalizację. W ramach działań, które będą podjęte na ulicy 

Kopernika, Strzeleckiej itd. konieczne jest wymiana przyłączy sieci wodociągowej, Ŝeby do 

tego tematu juŜ nie wracać. 

Dot. pkt 25  

Pytanie dotyczyło kwot i odpowiadałem na nie wcześniej. 

Dot. pkt 29 

Zadaniem własnym gminy jest zaopatrzenie w wodę jednostek ratownictwa gaśniczego. 

Wodociągi obciąŜają nas fakturą za pobór wody z hydrantu,  znajdującego się w naszej StraŜy 

PoŜarnej oraz innych hydrantów, z których następuje pobór wody w czasie akcji ratowniczej.   

Taka umowa podpisywana jest co roku. 

Dot. pkt 30 

Na konferencji przedstawiono formy współpracy przede wszystkim z samorządami lokalnymi  

tymi, które wchodzą w skład powiatu toruńskiego. Było to podsumowanie trzech lat 

działalności w ramach RPO. Pojawiły się kwoty. Bardzo duŜo mówiono o realizacji zadania – 

ścieŜki rowerowe. Drugim tematem, który został równieŜ określony jako temat partnerski 

była modernizacja Szpitala Powiatowego w ChełmŜy. Inwestycję realizuje spółka, w której 

udziały ma powiat, miasto ChełmŜa, gminy ChełmŜa, Łubianka i Łysomice, kilka podmiotów 

prywatnych, bank. Chciano przedstawić bardzo istotną rzecz w samorządzie. Mianowicie to, 

Ŝe jest wiele zadań, które udaje się szybciej realizować, jeŜeli istnieje porozumienie między 

samorządami. Mimo, Ŝe jest to zadanie jednego samorządu, to realizowane jest wspólnie. 

Myślę, Ŝe w tym partnerstwie z powiatem zostaliśmy bardzo wysoko ocenieni. Nie ukrywam, 

Ŝe wiele jest przedsięwzięć, niekoniecznie inwestycji, które wspólnie realizujemy. MoŜna 

wymienić Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i termomodernizację, a dokładnie 

wymianę okien, którą zrobiliśmy za ich pieniądze. Gdyby spojrzeć w drugą stronę  na zadanie 

własne powiatu jakim jest Szkoła  Muzyczna, a my przez znaczący okres czasu wspomagamy 

te szkołę refundując koszty związane z dzierŜawą. Reakcja powiatu na nasze zdarzenie z 

hotelem socjalnym, to równieŜ temat partnerstwa i jasności co do tego, Ŝe wspólnie 

odpowiadamy za dobro naszych mieszkańców. Ci mieszkańcy powiatu nie są abstrakcyjni i 

mieszkają w ChełmŜy, Łysomicach, Łubiance itd. Myślę, Ŝe była to bardzo dobra 

konferencja. Jej rangę podniosła obecność Pana Wojewody, Pana Wicemarszałka, słuŜb 
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wojewódzkich i Urzędu Marszałkowskiego. Miasto ChełmŜa otrzymało podziękowanie i 

wyróŜnienie.  

 

Ad. Pkt 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 

2010 rok 

 

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

Radny Mariusz KałuŜny 

Na komisji spraw społecznych opiniowaliśmy propozycję odnośnie fontanny  w Parku 

Wilsona, która opiewała na kwotę 450 tys. zł. Później w budŜecie mamy zarezerwowane 350 

tys. zł a dzisiaj zwiększamy tę pozycję o 70 tys. zł. Z czego wynikają te zmiany ? Skoro od 

samego początku były podane propozycje, wiedzieliśmy ile będzie ta fontanna będzie 

kosztowała ? Proszę, Ŝeby Pan Burmistrz powiedział od czego zaleŜy powodzenie tej 

inwestycji. Proszę równieŜ podać źródło jej finansowania. Ile mniej więcej procent będzie 

środków z zewnątrz ? 

Radny Jerzy Gajewski   

1)  W dziale Rolnictwo i Łowiectwo przez trzy lata wystarczyło nam 40 tys. zł. W tej chwili 

ta kwota zwiększyła się do 90 tys. zł. Czym to jest spowodowane ?   

2) Druga sprawa dotyczy fontanny. UwaŜam, Ŝe powinniśmy odłoŜyć w czasie budowę tej 

fontanny. Nasze wydatki nie pozwalają na kontynuowanie tej luksusowej budowy. Wiemy, Ŝe 

zima jest ostra i za miesiąc zacznie topnieć śnieg. Wówczas będziemy mieli wiele do 

zrobienia na drogach osiedlowych i lokalnych. Czy te pieniądze nie warto zostawić na inne 

potrzeby ?  

Radny Franciszek Kuczka 

W dziale 900  „ oczyszczanie miast, ulic” jest proponowane zwiększenie środków o 50 tys. zl. 

Czy ta  kwota według prognoz Pana Burmistrza zapewni ilość środków niezbędnych do 

utrzymania porządku w mieście ? Wydaje mi się, Ŝe dość trudno jest w tej chwili przewidzieć 

ile będzie wynosiła ta kwota. Do końca nie wiemy jaka będzie pogoda w miesiącu lutym i na 

początku marca. JeŜeli Pani Przewodnicząca pozwoli, to oprócz pytania chciałbym się 

odnieść do wypowiedzi mojego poprzednika. Mieszkańcy naszego miasta czekają od ponad 

20 lat na uruchomienie fontanny, gdyŜ ona zawsze była elementem krajobrazu tego fragmentu 

miasta. W tej chwili fontanny nie ma i mieszkańcy często wspominają o tym, nadszedł juŜ 

czas, aby ta fontanna wreszcie została  zrobiona. Wiem, Ŝe na osiedlu przy ul. 3-go Maja są 
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problemy z nawierzchnią dróg, Ŝe kiedy przyjdą roztopy ta nawierzchnia będzie w bardzo 

złym stanie. UwaŜam jednak, Ŝe zadanie budowa fontanny to waŜne zadanie i na pewno 

wpłynie na pozytywny obraz naszego miasta.  

Pan Jerzy Czerwiński 

1) Przyznam się, Ŝe ja zupełnie nie rozumiem pytania dotyczącego fontanny. Po pierwsze 

nigdy nie było kwoty 450 tys. zł. Była kwota 350 tys. zł i ona była zaplanowana w budŜecie. 

Państwo uchwałą budŜetową tę kwotę przyjęliście. Wartość kosztorysowa to 420 tys. zł. W 

związku z tym, Ŝe nie moŜemy ogłosić przetargu na kwotę 350 tys. zł, bo byłoby to 

naruszenie prawa, musimy ogłosić  przetarg przy zabezpieczenie kwoty w budŜecie takiej 

jaka jest wartość kosztorysowa. To jest właśnie kwota 420 tys. zł. Dlatego teŜ do 350 tys. zł 

dodajemy 70 tys. zł. Nie wiem jaka będzie kwota po przetargu. 

W budŜecie jest równieŜ zaznaczone, czy zadanie to będzie realizowane z środków 

zewnętrznych. Jest tam jednoznacznie napisane, Ŝe z dochodów własnych gminy. Na 

fontanny  nie ma ścieŜek unijnych.  

2) Pytanie dotyczyło działu Rolnictwo i Łowiectwo. Sprawa dotyczy melioracji. To jest 

kwota  wynikająca z przetargu na ponad 70 tys. zł. Tam jest jeszcze jedno zadanie na ponad 

20 tys. zł i nie jest związane z melioracją. Zwiększenie nastąpiło z jednego  zasadniczego 

powodu. OtóŜ w wyniku ogłoszenia przetargu melioracja nie kosztuje 40 tys. zł ale ponad  70 

tys. zł. Na pewno informacja o tym znajduje się informacji z pracy burmistrza, którą to 

Państwo otrzymaliście.  

3) Pan radny ma prawo wnioskować o zmianę w budŜecie i wykreślenie fontanny. Dla mnie 

jest to uchwała rady, w której znajduje się zadanie fontanna i ja mam obowiązek to zadanie 

wykonać. Natomiast czy to jest moment, Ŝeby wycofywać się z tego zadania ? Ja 

powiedziałbym, Ŝe nie. Pan ma prawo tak myśleć i zgłosić wniosek. JeŜeli Państwo uznacie, 

Ŝe tak ma być i zadanie zostanie wykreślone z budŜetu, to te środki przeznaczymy 

prawdopodobnie na deficyt, który nie jest mały. Zgadzam się z wypowiedzią radnego Kuczki, 

Ŝe jest to temat, który ciągnie się juŜ bardzo długo. Wniosków mieszkańców co do realizacji 

tego tematu było naprawdę duŜo. Nie nazwałbym tego luksusem, bo nie budujemy fontanny 

za kilka lub kilkanaście milionów, bo i takie się robi. Na pewno fontanna wpłynie estetycznie 

na park. Czy poprawi warunki odpoczynku naszych mieszkańców, bo takie były sugestie, to 

trudno powiedzieć. Natomiast myślę, Ŝe istotnie wpłynie na tę część miasta i stąd w uchwale 

budŜetowej takie zadanie jest zawarte. JeŜeli sugeruje Pan zmianę w budŜecie, to jest kwestia 

do rozpatrzenia przez radę a nie przeze mnie. 
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4/ 50 tys. zł o które Pan pytał nie dotyczy wprost sprzątania ale utrzymania zimowego. Mogę 

powiedzieć z całą odpowiedzialnością, Ŝe ta kwota nie wystarczy. Mamy zaplanowane 290 

tys. zł. Wykonanie  w tej chwili jest na poziomie 230 tys. zł. Jeszcze nie mamy ostatniej 

faktury ale wiemy, Ŝe  będzie ona na kwotę około 150 tys. zł. Do tej pory wydaliśmy 86 tys. 

zł.  Te 50 tys. zł na pewno pozwoli zapłacić fakturę za okres do następnej sesji. Nie chcemy 

robić radykalnych zmian, bo tak naprawdę nie wiemy co jeszcze się stanie. Dwie rzeczy są 

niezwykle waŜne. To nie jest sprawa tylko bieŜącego utrzymania zimowego ale 

podejmowania decyzji o wywoŜeniu śniegu. Taką jedną decyzję mamy juŜ za sobą. Układ 

partnerski spowodował, Ŝe nie ma faktury. A taka wywózka śniegu w częściach koniecznych, 

związanych z bezpieczeństwem, z przepustowością ulic to była kwota 30  tys. zł. A więc przy 

zapowiadanych opadach, nie zapowiadanym końcu zimy, podejrzewam, Ŝe do tego tematu 

będziemy musieli jeszcze podchodzić kilka razy. Nie ukrywam, Ŝe będzie to się wiązało ze 

sprawami dróg. Liczę trochę na pieniądze, jakie uzyskamy z kary za zerwanie umowy na 

zieleń. Jest to kwota, którą na pewno będziemy kompensować przy wystawianiu faktur, bo 

inaczej być nie moŜe i taki jest nasz obowiązek. Po drugie przez kilka lat kwota 100-150 tys. 

zł była przeznaczana dodatkowo na modernizację chodników. Wolimy nie pamiętać, Ŝe 

zostawały środki. Gdybyśmy zbilansowali 2 a nawet 3 ostatnie lata, to nie jesteśmy w stanie 

wydać środków na zimowe utrzymanie, bo aŜ tak okrutna zima chyba nie  będzie. Teraz na 

pewno stanie się odwrotnie, Ŝe zakres  tych modernizowanych chodników będzie musiał być 

mniejszy. Generalnie z drogownictwa z tych środków będziemy korzystali. Z całą 

odpowiedzialnością mówię, Ŝe te 50 tys. zł nie zamknie tematu.  

Decyzje o wywoŜeniu śniegu podejmujemy bardzo ostroŜnie.  Taka konieczność jest ale do 

tej pory robiliśmy to tam, gdzie jest zagroŜenie bezpieczeństwa. Nie podejmujemy łatwo tych 

decyzji, bo to jest duŜy koszt. Opinie są róŜne. Nie ma stanu, który budzi zachwyty, bo przy 

takiej zimie takiego stanu nie będzie. Natomiast ani przez moment nie mieliśmy dróg 

nieprzejezdnych. Były problemy na osiedlach, tam gdzie zawiewało. Nie było jednak sytuacji 

blokowania kogokolwiek przez kilka godzin. Nie było wyjątkowych  utrudnień w ruchu. 

Staramy się wpływać  na mieszkańców na zasadzie upomnień. ChociaŜ muszę powiedzieć, Ŝe 

w znakomitej większości wykazują oni  duŜą odpowiedzialność i mobilizację, za co moŜna 

tylko podziękować. Robimy to dla siebie. Porównując z innymi miastami, a muszę Państwu 

powiedzieć, Ŝe do takich porównań ostatnio miałem rację, to wypadamy nieźle. To nie 

znaczy, Ŝe jest łatwo.  
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Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 12, wstrz. 1. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVI/248//10 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok 

 

Sekretarz obrad  radny Jarosław Malczyński odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

    

Ad. pkt 4  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

poŜyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

W uzasadnieniu do projektu uchwały, w ostatnim zdaniu jest zapis „ Po dokonaniu 

weryfikacji i  zmniejszeniu  wysokości poŜyczki o 500 tys. zł, kwoty na poszczególne  lata 

wynoszą  3,8 mln na rok 2010 oraz 3,2 mln zł na rok 2011”. Czy miasto będzie  w stanie 

spłacić tę poŜyczkę ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tak naprawdę tu nie ma poŜyczki w sensie fizycznym. Ona jak gdyby przestanie istnieć w 

momencie zapłaty tą poŜyczką faktury a potem refundacji tych środków jakie zostały 

przyznane w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To nie 

jest dotacja przyznana przed wykonaniem zadania ale refundacja zadania wykonanego. Są to 

duŜe kwoty i moŜemy o refundację prosić w momencie zapłacenia faktury wykonawcy.  Na 

ten czas  zapłacenia faktury jest przyznawana taka poŜyczka. Jest to normalne działanie w 

ramach POiŚ-iu. Kiedyś brało się tak zwany kredyt pomostowy. I po zapłaceniu tej kwoty 

występujemy o refundację. I tę kwotę zabezpieczy poŜyczka. W momencie refundacji 

automatycznie ona przestaje funkcjonować. Są to bardzo duŜe kwoty. Nie udźwignęlibyśmy 

zadania za 17 mln zł. 63-65 % z tej kwoty pochodzi z zewnątrz. To teraz te środki z zewnątrz 

trzeba tak generować jako dochody do budŜetu, Ŝeby nie powodować na innych odcinkach 

zatorów płatniczych. Stąd te formy kiedyś pomostu a teraz zaliczki i poŜyczki płatniczej. W 
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obu przypadkach WFOSiGW zaleca takie traktowanie tych ofert, bo to jest rzeczywiście 

korzystne dla gmin.  

    

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVI/249//10 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia poŜyczki płatniczej w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

 

Sekretarz obrad  radny Jarosław Malczyński odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 5  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta 

ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Irena Szubrych – przewodnicząca komisji gospodarki... przedstawiła propozycję 

komisji dotyczącą  nadania nazw ulic poszczególnym ulicom. 

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałbym dodać, Ŝe tutaj jest zachowana  pewna ciągłość logiczna pozwalająca w 

przyszłości mieszkańcom łatwiej orientować się w nazwach ulic. Tam gdzie jest fragment 

miasta z ulicami o nazwach dot. księŜy, tam będą  tylko takie ulice. Czyli ktokolwiek z 

przyjezdnych będzie pytał się o ulicę, to kaŜdy mieszkaniec łatwo się zorientuje, Ŝe np. taka 

ulica znajduje się na pewno przy ul. Wyszyńskiego. Radni wykazali się wielką przezornością. 

   

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVI/250//10 

w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta ChełmŜy 



 11 

 

 

Sekretarz obrad  radny Jarosław Malczyński 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 projektów uchwał znajdujących się w 

punktach 6 – 9. 

 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVI/251//10 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Sekretarz obrad  radny Jarosław Malczyński odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 7  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty 

od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVI/252//10 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 
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Sekretarz obrad  radny Jarosław Malczyński 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 

 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVI/253//10 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Sekretarz obrad  radny Jarosław Malczyński 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 

 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVI/254//10 

w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Sekretarz obrad  radny Jarosław Malczyński odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 10  

Sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej Rady Miejskiej ChełmŜy za 2009 rok 
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Radny Zbigniew Władysiak – przewodniczący komisji rewizyjnej – odczytał sprawozdanie z 

pracy  komisji za 2009 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11  

 Sprawozdanie z pracy komisji planowania, budŜetu i finansów Rady Miejskiej 

ChełmŜy za  2009 rok 

 

Radny Jarosław Malczyński – przewodniczący komisji planowania... – odczytał 

sprawozdanie z pracy  komisji za 2009 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12  

 Sprawozdanie z pracy komisji spraw społecznych  Rady Miejskiej ChełmŜy za 2009 

rok 

 

Radny Marek Wierzbowski – przewodniczący komisji spraw społecznych – odczytał 

sprawozdanie z pracy  komisji za 2009 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13  

 Sprawozdanie z pracy komisji gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-

gospodarczego Rady Miejskiej ChełmŜy za 2009 rok 

 

Radna Irena Szubrych – przewodnicząca komisji  gospodarki miejskiej... – odczytała 

sprawozdanie z pracy  komisji za 2009 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14   

Interpelacje 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 
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Ad. pkt 15   

 Odpowiedzi na interpelacje 

 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 16 

 Wnioski i zapytania 
 
Radny Franciszek Kuczka 

Panie Burmistrzu, jak Pan ocenia stan  ulic w mieście na dzień dzisiejszy ? 

Radny Jerzy Gajewski 

1. Czy na terenie miasta ChełmŜy znajduje się sztuczne lodowisko ? 

2. Czy w dalszym ciągu płacimy za zbiórkę baterii ? 

3. W jaki sposób będą zbierane  odpady niebezpieczne, chemiczne ? 

4. Czy mógłbym uzyskać informację dot. § 4210, ile wydaliśmy w roku 2009 na ten paragraf i 

ile mamy w planie na 2010 rok ?  

 

Ad. pkt 17  

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. zapytania radnego Franciszka Kuczki 

Ocenę zimowego utrzymania ulic przedstawiłem kiedy mówiłem o zmianie w budŜecie, 

dotyczącej 50 tys. zł na utrzymanie  zimowe. Tak jak powiedziałem, nie ma szczególnego 

powodu do radości ale wspólnymi siłami, nie tylko naszych słuŜb ale i mieszkańców równieŜ, 

udaje nam się utrzymać względny stan komunikacji. Przy tej zimie nie mieliśmy miejsc, gdzie 

by nie było dostępu lub dostęp byłby w wydłuŜonym czasie ograniczony.  Środki wydane w 

tej chwili jeszcze cały czas się mieszczą w tym co zostało zaplanowane.   Nie wiemy jednak 

jakie koszty moŜemy jeszcze ponieść patrząc przez pryzmat prognoz pogody, które 

sprawdzają się. A zapowiedzi są takie, Ŝe specjalnie nie moŜna liczyć, Ŝe warunki w lutym 

będą lepsze.  
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Nie będę wystawiał oceny. Jestem świadom trudnościom jakie są ale musimy teŜ być 

świadomi wyjątkowości zimy. Jest taka rzecz z pozoru drobna ale budząca wiele emocji jak 

to, Ŝe mieszkańcy aktywnie włączają się w odśnieŜanie a za moment przejeŜdŜa pług, który 

część tego śniegu niestety rzuci na chodnik. Nie ma  jechać ? OdśnieŜać czy nie ? To są 

dylematy trudne do rozwiązania. Zwracamy na to uwagę kierowcom. Czasem jest tak, Ŝe 

kierowca mógłby inaczej, delikatniej. Tak jest z wyjazdami. Mieszkaniec odśnieŜył sobie 

wyjazd, za moment przejechał pług i wyjazdu juŜ nie ma.  

Czasem warto spojrzeć na to z innej strony. Spójrzmy jaka ta zima jest piękna, chociaŜ 

uciąŜliwa. MoŜe takie spojrzenie złagodzi nam trudności, które niewątpliwie są. 

Dot. zapytań radnego Jerzego Gajewskiego 

1. Lodowisko  funkcjonowało przy hali Ośrodka Sportu i Turystyki. Dodatkowo wylewano 

wodę. Zainteresowanie  było średnie. Podjęliśmy próbę utworzenia lodowiska w Szkole 

Podstawowej nr 5 ale nie udało się to z powodu zamarzniętego hydrantu.  

Chciałbym, Ŝeby lodowisko koło OSiT-u weszło do tradycji. Kiedyś rozwaŜaliśmy sprawę 

band. Jak jest tak duŜo śniegu to nie ma problemu, bo ten śnieg tworzy bandy. MoŜna dziś 

kupić takie urządzenia, które kosztują ponad 100 tys. zł. Pozwalają na ustawienie  lodowiska 

w dowolnym miejscu.  

2. Płacimy niewielką kwotę za zbiórkę baterii. Jest to działanie, które powinniśmy 

wykonywać. Tych miejsc jest niewiele. Przede wszystkim baterie zbierane są w szkołach. Jest 

to bardzo dobry kierunek wychowawczy. Są to przedmioty, które stanowią bardzo duŜe 

zagroŜenie dla środowiska.  

3. JeŜeli chodzi o odpady niebezpieczne, to nie mamy obowiązku w tym zakresie. Niemniej 

pójdziemy w tym kierunku. Sprzęt AGD moŜna nieodpłatnie w tej chwili oddawać w ZGK.  

4. Rozumiem, Ŝe mówi Pan o paragrafie  dotyczącym zakupu materiałów. Nie jestem w stanie 

na takie pytanie odpowiedzieć, jeŜeli nie sprecyzuje Pan o jaki dział chodzi. Podejrzewam, Ŝe 

musi chodzić o jakikolwiek dział, który jest w budŜecie. Jeśli jest w budŜecie to na pewno jest 

tam wszystko zapisane. Jestem skłonny dodatkowo przygotować Panu materiał jako wyciąg z 

budŜetu  ale pytanie musi być uściślone. W tej chwili nie wiem o jakie zakupy chodzi, czy o 

zakupy materiałów w urzędzie, czy w naszych jednostkach organizacyjnych. Te wartości są 

wszystkie  w budŜecie i moŜna do niego zajrzeć.  

 

Ad. pkt 18   

 Oświadczenia 
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Radny Jerzy Gajewski 

Na ostatniej sesji zadałem kilka pytań dotyczących budŜetu. W odpowiedzi usłyszałem taką 

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

radny powinien trochę wiedzieć”. Proszę, Ŝeby w stosunku do mnie w przyszłości nie uŜywać 

takich sformułowań.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę Państwa chciałbym oświadczyć, Ŝe to ja jestem  autorem tej wypowiedzi. Natomiast 

została ona tutaj wyciągnięta fragmentarycznie, nie w całości. Ja uzasadniłem swoją 

wypowiedź. Natomiast rzeczywiście pytania, które były zadane sugerowały nieznajomość 

budŜetu, tego co uchwalamy. Stąd było takie moje  stwierdzenie. JeŜeli mielibyśmy 

analizować tę wypowiedź to naleŜałoby wziąć pod uwagę pana pytania i moją wypowiedź w 

całości. Tylko wtedy moglibyśmy rozstrzygnąć czy moŜna lub nie moŜna uŜywać tych słów. 

Nie miało to charakteru obraźliwego. JeŜeli Pan to tak przyjął to ja w takim razie nie miałem 

takiego zamiaru. Były to takie pytania, na które odpowiedzi zawarte były w budŜecie i 

uchwałach okołobudŜetowych, które ten budŜet kompletują.  

 
 
Ad. pkt 19   

 Komunikaty                                                                

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 20   

Zamknięcie sesji 

 

Przewodnicząca obrad radna  Małgorzata Polikowska dokonała zamknięcia XXXVI sesji 

Rady Miejskiej ChełmŜy. 

_____________________________________________ 
 

Protokołowała:      Przewodnicząca obrad: 

Aldona Lipińska                          Małgorzata  Polikowska       

                 

                Sekretarz obrad: 

                  Jarosław Malczyński  
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