
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXIV/09 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XXXIV sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 11 grudnia 2009 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,20. 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 : naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich,  

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 zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w   

kwocie 1.500.000,00 zł. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta 

ChełmŜy moŜe samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie. 

5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki płatniczej w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

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

rok. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji z Powiatem Toruńskim zadania 

inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów sportowych  Szkół Podstawowych oraz 

Gimnazjum w ChełmŜy wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli”. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań 

oświatowych  za rok szkolny 2008/2009. 
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2010-2011. 

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

Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2010. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta 

ChełmŜy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

poŜytku publicznego na 2010 rok. 

12. Interpelacje. 

13. Odpowiedzi na interpelacje. 

14. Wnioski i zapytania. 

15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

16. Oświadczenia. 

17. Komunikaty.                                                                

18.  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 13 radnych.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania (za 12, wstrz.1) wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

c/  

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na 

przystąpienie i realizację przez Miasto ChełmŜa projektu „Kompetentna kadra, profesjonalny 

urząd – atutem powiatu toruńskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

Projekt ten był wcześniej przedstawiony na posiedzeniu komisji planowania, budŜetu i 

finansów. W projekcie tym bierze udział 9 gmin naszego powiatu i powiat. Organizatorem 

szkolenia jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK). W zasadzie nie 

niesie to Ŝadnych skutków finansowych dla gminy. Mogę powiedzieć, Ŝe nawet powoduje 

pewne oszczędności. Zadanie jest finansowane w całości ze środków unijnych. Jest 

moŜliwość dokształcania zarówno na kursach specjalistycznych, jak i studiach 

podyplomowych naszych pracowników. Początkowo wydawało się, Ŝe ze względu na brak 

zobowiązania finansowego ta uchwała nie jest konieczna.  Jednak kaŜde porozumienie 
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miedzy gminami wymaga właściwej delegacji rady. W związku z tym prosiłbym, Ŝeby w 

punkcie 12 projekt takiej  uchwały wprowadzić.    

PowyŜszą propozycję przyjęto jednogłośnie - 13 za. 

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

 

Porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą  przedstawia się następująco : 

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 zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w   

kwocie 1.500.000,00 zł. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta 

ChełmŜy moŜe samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki płatniczej w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

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

rok. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji z Powiatem Toruńskim zadania 

inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów sportowych  Szkół Podstawowych oraz 

Gimnazjum w ChełmŜy wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli”. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań 

oświatowych  za rok szkolny 2008/2009. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2010-2011. 

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

Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2010. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta 

ChełmŜy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

poŜytku publicznego na 2010 rok. 



 4 

12. Projekt uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na przystąpienie i realizację przez Miasto   

ChełmŜa projektu „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

13.  Interpelacje. 

14. Odpowiedzi na interpelacje. 

15. Wnioski i zapytania. 

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

17. Oświadczenia. 

18. Komunikaty.                                                                

19.  Zamknięcie sesji. 

 

d/ Protokół z XXXIII  sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został  przyjęty w głosowaniu – 13 za. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

Radny Mariusz KałuŜny 

Punkt 6 i 7. Proszę o rozwinięcie tych punktów. 

Radny Franciszek Kuczka  

Punkt 1. Zapis „ Ponadto wprowadzono pozycję ekspertyzy stanu technicznego budynków na 

kwotę 12.200 zł „. Do jakiego budynku to się odnosi ? Jaki jest wynik tejŜe ekspertyzy ?  

Punkt 20.  Czy mógłby Pan Burmistrz przybliŜyć przebieg spotkania ale dotyczący tylko 

podjętych stanowisk w sprawie obwodnicy ChełmŜy. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Punkt 23. Proszę o szersze omówienie punktu. 

Radny Jarosław Malczyński 

Punkt 19. Czy to jest kwota za I etap , czy za całość ? 

Radna Małgorzata Polikowska  

Punkt 19. Czy został juŜ wybrany wykonawca ? 

Radny Janusz Kalinowski 

Punkt 8. Proszę o przybliŜenie punktu. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 1 

Ekspertyzy zostały przeprowadzone na wniosek inspektora nadzoru budowlanego i dotyczą 

większości budynków o charakterze socjalnym w mieście. Część tych ekspertyz dotyczy 
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osiedla socjalnego przy ulicy Buczek i Chełmińskie Przedmieście. W zasadzie moŜemy 

powiedzieć, ze w wyniku tych ekspertyz zostały nakreślone zadania, które gmina w 

określonym czasie narzuconym przez inspektora nadzoru budowlanego będzie musiała 

wykonać. Jedną z podstawowych rzeczy jest kanalizacja, którą do roku 2011 będziemy 

realizować. Znacząca część budynków socjalnych po przeprowadzeniu takich ekspertyz 

będzie miała określony zakres remontowy. Natomiast realizacja tego według Ŝyczeń 

inspektora nadzoru budowlanego będzie ograniczona środkami finansowymi. Wszystko to co 

będzie bardzo waŜne  będziemy sukcesywnie realizować. 

Dot. pkt 6 

Do tej pory realizowaliśmy selektywną zbiórkę odpadów poprzez ponad 40 gniazd, czyli 

makulatura, pet, szkło. Zakład Gospodarki Komunalnej deklaruje, Ŝe będzie wprowadzał 

system  workowy. Ma on być wprowadzony do I półrocza na wszystkich posesjach typu 

domki jednorodzinne. Na osiedlu literackim przy ul. Kościuszki taki system został juŜ 

wprowadzony. Są określone korzyści z tego, chociaŜby z powodu czystości produktów, które 

się odbiera. Taki system na pewno w najbliŜszym czasie zostanie wprowadzony na osiedlu 3-

go Maja i pozostałych domkach jednorodzinnych. ZGK deklaruje równieŜ, Ŝe wprowadzi 

system selektywnej zbiórki workowej w budynkach wielorodzinnych. Przyznam, Ŝe mam do 

tego stosunek ograniczony, ze względu na to, Ŝe nie będzie to łatwe. Nim to wszystko się 

stanie, o czym mówię, została zaproponowana  cena, która nie mieści się w przedziale do 14 

tys. euro za selektywną zbiórkę i opróŜnianie gniazd. Selektywna zbiórka odpadów na terenie 

posesji nas nie dotyczy jeŜeli chodzi o odpłatność a mieszkaniec ma o 2-3 zł stawkę niŜszą z 

tego powodu, Ŝe prowadzi selektywną zbiórkę u siebie. Natomiast została zaproponowana 

cena znacząco wyŜsza niŜ ta, która do tej pory załatwiała sprawę wywozu i opróŜniania 

gniazd, o których mówię. W związku z tym zaistniała konieczność ogłoszenia przetargu i 

wyłonienia firmy, która selektywną zbiórkę będzie realizować. Wyceniliśmy usługę od 

gniazda. Sukcesywnie w roku tych gniazd moŜe ubywać. To w specyfikacji jest zawarte i tak 

będziemy płacić od ilości faktycznie opróŜnianych gniazd.  

Dot. pkt 7 

Utrzymanie urządzeń melioracyjnych. To jest oczyszczanie rowów, które są  w naszym 

obrębie, to jest Miałkusz, to jest sprawa przepustów wodnych. Tu był przetarg ogłoszony na 

rok. Ten rok się kończy i w związku z tym na następny rok w trybie ustawy o zamówieniach 

publicznych jest ogłoszony przetarg na tę usługę. Wcześniej wykonywało to ZGK. Nie 

przystąpiło do przetargu. Przystąpiła inna firma, która wywiązywała się z tego dobrze. Jednak 
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wtedy na próbę podpisaliśmy umowę na rok. W tej chwili normalnie w trybie ustawy 

proponujemy zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu na okres 3 lat.  

Dot. pkt 8         

Była podpisana umowa z ZGK, wyłonionym w przetargu. Zostaliśmy poinformowani o tym, 

Ŝe ZGK jednostronnie wypowiada umowę. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest całkowita 

nieopłacalność realizacji tego zadania w ramach ceny jaka została nam zaoferowana. W 

związku z tym ogłosiliśmy przetarg i podjęliśmy czynności wyegzekwowania kar 

przewidzianych za zerwanie umowy.  

Dot. pkt 19 

Wybór oferty Pana Kamila Grzyba. Mówiąc o I etapie mówimy o całym zakresie, który 

będzie objęty wnioskiem rewitalizacyjnym. Nie wszystko co jest objęte tym projektem moŜna 

było zawrzeć we wniosku rewitalizacji. Dlatego, bo to zadanie by było według cen 

kosztorysowych za drogie i moglibyśmy tego nie udźwignąć. Została wyodrębniona ulica 

Tumska i to byśmy chcieli nazwać następnym etapem. W ramach rewitalizacji 

zagospodarowanie jeziora, o którym się mówi, Ŝe aplikowalibyśmy w IV kwartale roku 2010, 

byłoby kolejnym etapem realizacji  rewitalizacji na terenie miasta. Mówiąc prościej, jest to 

całe zadanie pod hasłem rewitalizacja. Na uŜytek rozdzielenia nazywamy je etapem I i ten 

nadzór jest na cały etap I. A więc ulica Wodna, Sądowa, Łazienna, Bulwar i to wszystko co 

tam będzie robione.  

Było pytanie, czy jest wyłoniony wykonawca. Były 4 oferty.  Nie jest przetarg  rozstrzygnięty 

ale wszystko wskazuje na to, Ŝe taki wykonawca juŜ jest. Nie ma protestów. Jesteśmy na 

etapie zamknięcia tematu. NajniŜszą ofertę miało  Konsorcjum Strabag i PRD Bielczyny.    

Dot. pkt 26 

Relacjonowałem juŜ Państwu spotkanie, które odbyło się  26 listopada b.r. Odbyło się z 

inicjatywy radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Kawskiego i 

Plucińskiego, Pana Marszałka i  mojej. Dotyczyło samorządowców 3 powiatów czyli 

chełmińskiego, toruńskiego i wąbrzeskiego. Frekwencja była 100%. Celem spotkania było 

omówienie w mniejszym gronie spraw, które łączą działanie samorządów bezpośrednio z 

samorządem wojewódzkim. Tematem wiodącym była współpraca z Urzędem 

Marszałkowskim, Sejmikiem i Zarządem Województwa przede wszystkim na płaszczyźnie 

środków unijnych. Taka forma spotkań jest niezwykle potrzebna. Pan Marszałek zdeklarował, 

Ŝe właśnie z mniejszym gronie niŜ konwent wójtów, burmistrzów  będziemy się spotykać i 

dyskutować o sprawach waŜnych dla gmin, powiatów i województwa.  
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Dot. pkt 20 

To jest właściwie konsekwencją uchwalenia studium uwarunkowań  i zagospodarowania 

przestrzennego gminy ChełmŜa, gdzie przebieg obwodnicy został wytyczony wokół ChełmŜy 

w  II wariantach.  Było to wytyczenie tylko planistyczne. Ze względu na to, Ŝe jest to droga 

wojewódzka zwrócimy się  do Pana Marszałka o opracowanie  studium techniczno-

ekonomiczno-środowiskowego. Ono jest niczym innym jak wytyczeniem linii 

rozgraniczających przebieg obwodnicy. To spotkanie odbyło się w Urzędzie 

Marszałkowskim. Potwierdzono nam to, Ŝe w budŜecie na rok 2010 Sejmiku Wojewódzkiego 

powinny znaleźć się środki na opracowanie tego studium. Konsekwencją tego opracowania 

ma być zmiana w studium gminy faktycznego przebiegu i wytyczenia tej obwodnicy. To co 

jest istotne dla obwodnicy na etapie formalnym idzie we właściwym kierunku.    

 

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego 

w   kwocie 1.500.000,00 zł. 

 

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 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/217//09 

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w   kwocie 1.500.000,00 zł. 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4  

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. 
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Radny Franciszek Kuczka 

W  uzasadnieniu do projektu uchwały w pkt 4 jest napisane, Ŝe zobowiązanie dotyczy  innych  

niezbędnych zadań do funkcjonowania w 2010 roku w kwocie 175.000 zł. czy  tych innych 

niezbędnych zadań jest aŜ tyle, Ŝe nie moŜna ich było wymienić ? Czy jeszcze nie zostały one 

sprecyzowane ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Przyznam się, Ŝe nie rozumiem pytania. Generalnie chodzi o to, Ŝe nie wymieniamy zadań na 

które będą przeznaczone środki. Regionalna Izba Obrachunkowa kwestionuje takie 

przedstawienie projektu uchwały. To o czym mówi radny Kuczka to jest kwota rezerwy na 

zadania, które trudno nam w tej chwili przewidzieć a mogą się pojawić. Wymagałoby to 

zwołania kolejnej sesji. Ustawa samorządowa dopuszcza ustalenie kwoty bez określania 

zadań. Staram się Państwu przedstawić te, o których wiadomo, Ŝe na pewno te umowy się 

pojawią.  

 Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/218//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 5   

Rozpatrzenie projektu uchwały 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 

Czy Pan Burmistrz mógłby w dwóch zdaniach wyjaśnić czym zajmuje się Fundusz 

Spójności?  



 9 

W uzasadnieniu jest takie sformułowanie „Oprocentowanie poŜyczki płatniczej  jest równe 

stopie redyskonta weksli  obowiązującej w dniu zawarcia umowy i jest stałe przez cały okres 

korzystania  z poŜyczki”. Jak wysoka jest stopa redyskonta weksli ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Fundusz Spójności dotyczy duŜych zadań inwestycyjnych, środowiskowych i drogowych. 

Między innymi  POiŚ jest realizowany w ramach tego funduszu.  Natomiast redyskonto w tej 

chwili wynosi 4,20%.  

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/219//09 

w sprawie zaciągnięcia poŜyczki płatniczej 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 6  

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 

Stołówki szkolne. Co spowodowało tak duŜe zmniejszenie środków na wynagrodzenia ?  

Radny Mariusz KałuŜny 

Stypendia. Jest zmniejszenie o ponad 34 tys. zł decyzją Wojewody. Czy w związku z tym te 

stypendia będą niŜsze, czy będzie tą formą pomocy objętych mniej osób ?   

Radny Franciszek Kuczka 

Moje pytanie dot. działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.  Czy zdjęcie 

dotacji dla biblioteki oznacza, Ŝe biblioteka nie będzie szukała środków z zewnątrz na 

realizację  tego zadania, które sobie zaplanowała na tenŜe rok ?  
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Pan Jerzy Czerwiński 

Zacznę od stołówek. Zmniejszenie wynika z tego, Ŝe w ciągu roku szkolnego w Gimnazjum 

zlikwidowano stołówkę. Kadra została przemieszczona. Jest to jedyna szkoła, która nie ma w 

tej chwili stołówki i młodzieŜ korzysta ze stołówki SP 2 i SP 3.  

Stypendia. Są one maksymalne. Jak wiecie uchwała dopuszcza pewną gradację stypendiów. 

Mamy maksymalne 2 zasiłki rodzinne. Kwota zwrotu wynika z tego, Ŝe planowana liczba 

osób, która  była kwalifikowana na stypendia na podstawie analizy roku ubiegłego była 

mniejsza poniewaŜ część rodzin nie kwalifikuje się lub nie  złoŜyła wniosku. Wszyscy ci, 

którzy wniosek złoŜyli i spełnili kryteria dostali stypendia maksymalne.  

Sprawa biblioteki. Próby szukania pieniędzy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, to jest sprawa określonego okresu aplikowania. A więc co roku określa się datę, 

termin, w którym taki  wniosek się składa w sprawie dokonania remontów w placówkach 

kultury. My składamy wniosek po raz drugi. Tam jest konkurencja tak duŜa, Ŝe te szanse są 

ograniczone. Niemniej jednak biblioteka próbuje te środki pozyskać. Dziś juŜ wiemy, Ŝe 

chcąc kontynuować remont dachu, okien w bibliotece i ewentualnie budowę salonu wystaw, 

będziemy mogli próbować w przyszłym roku, jeŜeli takowy konkurs zostanie rozstrzygnięty. 

A więc te środki, które były uwarunkowane pozyskaniem przez bibliotekę tych pieniędzy z 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  dziś juŜ są zbędne, zgodnie z załoŜeniami  

uchwały budŜetowej na rok 2009. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Świetlice szkolne. Ogólnie w oświacie były podwyŜki wynagrodzeń. W świetlicach 

zmniejszono ilość środków na wynagrodzenia. Czym to jest spowodowane ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie potrafię dokładnie odpowiedzieć. Mogą być dwie przyczyny. Świetlica równieŜ obsługuje 

stołówki. To moŜe być jedna przyczyna. A druga to moŜe to być kwestia chorobowego 

jakiegoś pracownika, który korzystał z ZUS-u. Taka jest moja hipoteza. Na pewno przekłada 

się na to stołówka Gimnazjum.   

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/220//09 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok 
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Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 7  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji z Powiatem Toruńskim zadania 

inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów sportowych  Szkół Podstawowych oraz 

Gimnazjum w ChełmŜy wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli” 

 

Pan Jerzy Czerwiński   przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Czy jest ustalony harmonogram realizacji tych inwestycji ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

W tej chwili wartość kosztorysowa jest na kwotę ok 4 mln zł. Natomiast  zadanie powinno 

być zamknięte w roku 2012. Chodzi o to, aby w sposób racjonalny obciąŜać budŜet. To jest 

konkurs i realizację zadania uzaleŜniamy od tego czy otrzymamy środki w ramach tego 

konkursu. 

Radny Franciszek Kuczka 

Chodziło mi o to, czy w pierwszej kolejności będzie realizowana inwestycja na terenie SP 5 i 

Zespołu Szkół Specjalnych, czy w rejonie starówki, Szkół Podstawowych nr 2 i 3.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie wiem. Dla mnie najistotniejszy jest wymiar czasowy realizacji tej inwestycji. Musimy to 

tak rozłoŜyć w czasie, Ŝebyśmy mogli zadanie finansować. Z tego co wiem, to ze względu na 

węŜszy zakres zadania była przymiarka do boiska przy Zespole Szkół Specjalnych i SP 5. Nie 

wiem czy tak będzie. JeŜeli wejdzie firma o duŜym potencjale, to będzie realizować zadanie 

równolegle w tych dwóch miejscach. Tym bardziej, Ŝe tutaj nie ma kwestii organizacji ruchu i 

innych spraw związanych z funkcjonowaniem miasta.  

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/221//09 

w sprawie realizacji z Powiatem Toruńskim zadania inwestycyjnego pn. 

„Zagospodarowanie terenów sportowych  Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w 

ChełmŜy wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli” 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 8  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji 

zadań oświatowych  za rok szkolny 2008/2009 

 

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 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/222//09 

w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych 

za rok szkolny 2008/2009 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2011 

 

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 13  radnych –  za 13. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/223//09 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2010-2011 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2010 

 

Pan Jerzy Czerwiński   przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Wymienił Pan podmioty zajmujące się realizacją programu. Jak te środowiska przyjmują 

zakres tego programu ? Czy uwaŜają, Ŝe go za właściwy, zbyt  skromny, czy moŜe za 

obszerny ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie zadajemy pytań podmiotom, które realizują z nami program profilaktyki. Zaś samego 

programu teŜ nie traktujemy jako wytycznej , od której nie wolno zrobić kroku w prawo lub w 

lewo. Program ma wytyczać kierunki do realizacji i te podmioty, o których mówiłem 

wykonują wiele czynności, działań, które w sposób istotny wpływają na ograniczenie tych 

negatywnych skutków alkoholu i wcale nie są zawarte w tym programie. W zasadzie 

przedmiotem dyskusji pomiędzy podmiotami jest przede wszystkim  efektywność, diagnoza  

stanu, zajęcie się nie tylko problemami samego alkoholu ale jego skutkami, takimi jak 

patologia i przemoc w rodzinie. Program ma być kierunkiem działania. Nie będziemy 

dyskutować czy jest lepszy czy gorszy. Natomiast te środki działania,  którymi dzielimy się z 

podmiotami mają pozwolić na szeroko rozumianą działalność w tym zakresie. I tak się 

faktycznie dzieje. Są instytucje, które nie korzystają ze środków a faktycznie robią bardzo 

dobrą robotę w tym zakresie, między innymi zajmując naszą młodzieŜ  i nie tylko. PrzecieŜ te 

środki alkoholowe przeznaczamy równieŜ na coś tak prymitywnego jak opłata za izbę 

wytrzeźwień. Niestety do tej izby musimy dopłacać, bo jest to zakład budŜetowy miasta 

Torunia, który musi się rozliczyć ze środków. To równieŜ jest w programie, a wcale nie 

traktowałbym tego  jako profilaktykę.   
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Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/224//09 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych na rok 2010 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 11  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta 

ChełmŜy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność poŜytku publicznego na 2010 rok 

 

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 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/225//09 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta ChełmŜy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 

na 2010 rok 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 12  

Projekt uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na przystąpienie i realizacje przez 

Miasto   ChełmŜa projektu „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu 

toruńskiego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 
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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 jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXIII/226//09 

w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie i realizacje przez Miasto   ChełmŜa 

projektu „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego  w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 13 

               Interpelacje 

Radni nie zgłosili Ŝadnych interpelacji. 

 

Ad. pkt 14 

               Odpowiedzi na interpelacje. 

Punkt nie został zrealizowany 

 

Ad. pkt 15 

Wnioski i zapytania 

 

Radny Sławomir Nowacki 

Chciałbym złoŜyć wniosek dotyczący ulicy Konopnickiej. Prosiłbym, aby słuŜby 

odpowiedzialne za stan tej drogi dokonały jej oględzin a następnie zleciły naprawę. Przejście 

lub przejazd tą ulicą jest niemoŜliwy. 

 

Ad. pkt 16 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania 
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Pan Jerzy Czerwiński  

W ramach napraw doraźnych za pomocą szlaki te drogi gruntowe staramy się czynić 

przejezdnymi. Dla tych dróg gruntowych zima taka jak obecnie jest wyjątkowo niekorzystna, 

w sposób szczególny pogarsza warunki. Są ciągłe opady deszczu, więc stoją zastoiny wodne. 

Drogi rozmiękają. Nierzadko poruszają się ta ulicą samochody cięŜarowe. My o pewnych 

sprawach wiemy. Nie podejmujemy radykalnych działań, miedzy innymi dlatego, Ŝe najpierw 

musimy tam wybudować  kanalizację, a do 2011 roku tak się stanie.  Oczywiście Pana 

wniosek traktuję jako sprawę bardzo waŜną i w ramach bieŜących napraw stan tej drogi 

zostanie w najbliŜszym czasie na pewno poprawiony. I tak jest to zawsze rozwiązanie  

doraźne, dopóki nie zrobimy tego, co zrobiliśmy ostatnio na osiedlu 3-go Maja. Oczywiście 

słuŜby właściwe się tym zajmą.  

 

 

Ad. pkt 17 

 Oświadczenia  

 
Punkt nie został zrealizowany. 
 
 
 
Ad. pkt 18 

 Komunikaty 

 

Radny Jarosław Malczyński 

Chciałbym przekazać Państwu informację, Ŝe od trzech miesięcy tj. we wrześniu, 

październiku i listopadzie firma PMI „Izolacja Matizol” S.A. rozpoczęła wycinanie drzew – 

topól na terenie swojego zakładu w ilości 16 sztuk przy współpracy z Urzędem Miasta, 

uzyskując w tym celu stosowne pozwolenie.Prace usuwania drzew prowadzone są przez 

wyspecjalizowaną załogę Zawodowej StraŜy PoŜarnej z ChełmŜy. Planowana jest w 

najbliŜszym czasie, o ile pogoda pozwoli, dalsza kosmetyka topól wzdłuŜ płotu graniczącego 

z Przedszkolem w formie przycięcia drzew tj. skrócenia koron i podcięcia gałęzi i suchych 

konarów. Jest to przedsięwzięcie bardzo potrzebne i konieczne ze względu na bezpieczeństwo 

i zdrowie ludzi, szczególnie dzieci jak i dbałość o mienie zarówno zakładowe, a takŜe 

społeczne. 
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Burmistrz Miasta ChełmŜy oraz Przewodniczący Rady Miejskiej złoŜyli Ŝyczenia świąteczne 

mieszkańcom miasta oraz radnym.  

 
 

Ad. pkt 19 

        Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXIV sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

_____________________________________________ 
 

Protokołowała:      Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                               Janusz Kalinowski  

                 

                Sekretarz obrad: 

                  Małgorzata  Polikowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


