
 

P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVIII/10 

z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

XXXVIII sesja Rady Miejskiej Chełm Ŝy  odbyła się w dniu 28 kwietnia 2010 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 :  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.    Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta ChełmŜy za rok 2009  

a) prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budŜetu miasta  ChełmŜy 

za rok 2009, 

b) opinia komisji rewizyjnej w sprawie  sprawozdania z wykonania budŜetu miasta ChełmŜy  

za rok 2009, 

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania 

budŜetu miasta ChełmŜy za rok 2009, 

d) opinia  komisji planowania, budŜetu i finansów dotycząca sprawozdania, 

         e)  dyskusja nad sprawozdaniem. 



 2 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta   

ChełmŜy z wykonania budŜetu gminy miasta ChełmŜy za 2009 rok 

            a)  wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta 

ChełmŜy za 2009 rok, 

       b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej o  udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta ChełmŜy za 2009 rok, 

       c) dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

       d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta ChełmŜy. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 

rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości 

sumy,  do której Burmistrz Miasta ChełmŜy moŜe samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 

kwocie 2.000.000,00 zł. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 

Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dot. 

zasad współpracy między gminą ChełmŜa a gminą Miasto ChełmŜa w odbiorze i 

przepływie ścieków sanitarnych i przemysłowych pochodzących z części obszaru gminy 

ChełmŜa przez system sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej Miasta ChełmŜy a 

następnie do oczyszczalni ścieków  naleŜącej do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z 

siedzibą w Toruniu ul Rybaki 31. 

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

ceny lokalu mieszkalnego. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom  

na terenie gminy miasta ChełmŜy. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie okręgów wyborczych. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Miasta 

ChełmŜy na obwody głosowania. 

14. Interpelacje. 

15. Odpowiedzi na interpelacje. 

16. Wnioski i zapytania. 

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
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18.Oświadczenia. 

19.Komunikaty.  

20.Zamknięcie sesji.                                  

 
 

Ad. pkt 1 

a/  Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej ChełmŜy Pan Janusz Kalinowski i 

na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe jest quorum, gdyŜ na stan ustawowy 15 radnych, 

obecnych było 14 radnych.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 13, wstrz.1 wybrana została radna Małgorzata 

Polikowska. 

c/  

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał. Pierwszy projekt 

uchwały jest ściśle związany z decyzją o ogłoszeniu wyborów prezydenckich. Jest to projekt 

uchwały w sprawie utworzenia  odrębnego obwodu do głosowania dla wyborów Prezydenta 

RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku (druk sesyjny 276). Odrębny obwód 

głosowania ma być utworzony w szpitalu. Zgodnie z przepisami prawa jednostki, które 

przewidują, Ŝe na dzień wyborów mogą mieć więcej niŜ 50 osób uprawnionych do 

głosowania mają z automatu powoływany obwód wyborczy. JeŜeli tych osób moŜe być mieć 

to obwód powoływany jest na wniosek kierownika jednostki. Taki wniosek wpłynął. Tak 

naprawdę trudno przewidzieć ile w dniu wyborów będzie osób chorych, uprawnionych do 

głosowania. MoŜe to być liczba większa. 

Drugi temat jest równieŜ porządkujący. Ostatnio podejmowaliśmy uchwałę dot. dróg 

gminnych, mówię o nazewnictwie. Chcieliśmy to uporządkować na moment wyborów.  

Chcemy uzupełnić naszą uchwałę o nowe ulice, które powstały z racji podziału 

nieruchomości i nazwania tych ulic. 

Tytuł projektu uchwały brzmi : w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk 

sesyjny 275). 

WyŜej wymienione projekty naleŜałoby omówić w punkcie 14 i 15.  

PowyŜszą propozycję przyjęto jednogłośnie - 14 za. 

Zaproponowany porządek sesji wraz z wprowadzoną poprawką przyjęto jednogłośnie – 14 za.   
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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.    Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta ChełmŜy za rok 2009  

a) prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budŜetu miasta  ChełmŜy 

za rok 2009, 

b) opinia komisji rewizyjnej w sprawie  sprawozdania z wykonania budŜetu miasta ChełmŜy  

za rok 2009, 

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania 

budŜetu miasta ChełmŜy za rok 2009, 

d) opinia  komisji planowania, budŜetu i finansów dotycząca sprawozdania, 

         e)  dyskusja nad sprawozdaniem. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta   

ChełmŜy z wykonania budŜetu gminy miasta ChełmŜy za 2009 rok 

            a)  wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta 

ChełmŜy za 2009 rok, 

       b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej  

o  udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta ChełmŜy za 2009 rok, 

       c) dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

       d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta ChełmŜy. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 

rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości 

sumy,  do której Burmistrz Miasta ChełmŜy moŜe samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 

kwocie 2.000.000,00 zł. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 

Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dot. 

zasad współpracy między gminą ChełmŜa a gminą Miasto ChełmŜa w odbiorze i 

przepływie ścieków sanitarnych i przemysłowych pochodzących z części obszaru gminy 

ChełmŜa przez system sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej Miasta ChełmŜy a 

następnie do oczyszczalni ścieków  naleŜącej do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z 

siedzibą w Toruniu ul  Rybaki 31. 

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

ceny lokalu mieszkalnego. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom  

na terenie gminy miasta ChełmŜy. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie okręgów wyborczych. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Miasta 

ChełmŜy na obwody głosowania. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie utworzenia  odrębnego obwodu głosowania dla 

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 

roku. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

16. Interpelacje. 

17. Odpowiedzi na interpelacje. 

18. Wnioski i zapytania. 

19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

20. Oświadczenia. 

21. Komunikaty.  

22. Zamknięcie sesji.                                  

 

d/ Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został  przyjęty jednogłośnie – 14 za. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

Radny Janusz Kalinowski 

Proszę o przybliŜenie tematu w pkt 8 i 32. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Proszę o przybliŜenie pkt 29. 
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Radna Irena Szubrych 

Pkt 10. Na jaką kwotę planowany jest fundusz remontowy ?  

Radny Jarosław Malczyński 

Proszę o wyjaśnienie pkt 30. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Proszę o przybliŜenie pkt 9. 

Pan Jerzy Czerwiński  

Dot. pkt 8 

Zadanie to nazywamy małą rewitalizacją lub kontynuacją rewitalizacji. Jest to przygotowanie 

dokumentacji, a następnie wniosku aplikacyjnego na dalsze zagospodarowanie brzegów 

jeziora. Przy czym zakładamy, Ŝe przy realizacji przeszlibyśmy po raz pierwszy ze strony 

Bulwaru 1000-lecia na drugą stronę jeziora. Projektant określi w jaki sposób to by się 

odbywało. Konkurs zapowiadany jest na późną jesień 2010 roku. Planujemy, Ŝe realizacja 

tego zadania zamknęłaby się w 2013 roku. Myślę, Ŝe w trakcie realizacji projektu będziecie 

Państwo  mieli wpływ na to jak poszczególne koncepcje będą wyglądały. Po tych 

wskazówkach powstanie dokumentacja, która pozwoli uzyskać pozwolenie na budowę, 

studium wykonalności i raport oddziaływania na środowisko. A więc te wszystkie 

dokumenty, które są niezbędne, Ŝeby na koniec roku  złoŜyć wniosek w konkursie. Byłby to 

duŜy temat. On dopiero wyklaruje taką część estetyczną tego co rozpoczęliśmy w tej chwili, 

tego co się wiąŜe z rewitalizacją. Z koncepcyjnych spraw jest sprawa rozbudowy obiektu na 

Tumskiej, zagospodarowania małej architektury wzdłuŜ Bulwaru, pomostów. Na pewno 

pojawią się rozwiązania będące konsekwencją tego co rozpoczęliśmy. Pewne rzeczy są 

konieczne, jak na przykład sprawa parkingów koło Włókniarza. W ramach tego chcielibyśmy 

rozwiązać sprawy estetyczne związane z budynkiem Włókniarza, obiektów towarzyszących. 

W konsekwencji Bulwar mógłby być pięknym, spacerowym miejscem, z przejściem na drugą 

stronę jeziora, co najmniej do części stanowiącej własność miasta. W przyszłości połączenie 

tego z gminą nie stanowi problemu. Natomiast pohamowałbym z opiniami, Ŝe to ma być 

wokół jeziora. Znacząca część gruntów wokół jeziora jest prywatna. JeŜeli podejmujemy 

działania, które uatrakcyjniają nabrzeŜe w tym zakresie turystycznym, to ceny gruntów przy 

jeziorze nabierają duŜych wartości. Gminy je nabędą dopiero wtedy jak będą bogate. Jest to 

trudny temat. Pamiętam rozmowę, kiedy ruszyliśmy temat płatnej plaŜy i terenów 

przyległych. Jest to niewątpliwie jeden z piękniejszych zakątków jeziora ale absolutnie trudny 

do skomunikowania, bo wszystko co jest wokół stanowi własność prywatną. Ceny były takie, 

Ŝe nas na to nie jest stać ale to temat na przyszłość. 
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Jest to kontynuacja tego co nazywamy rewitalizacją, ze zdecydowanie głębszym wejściem w 

zagospodarowanie nabrzeŜy jeziora w częściach miasta.  

Dot. pkt 9     

Stawki czynszowe od 2-3 lat nie rosły w górę. Nie ma tu reguły, Ŝebyśmy podnosili je co 

roku. Wcześniej przerwa była 4-letnia. Ten wzrost nazwałbym wzrostem symbolicznym. W 

sumie czynsz wzrósł 10 gr na stawce bazowej,  z 2,40 na 2,50 zł - jest to 4,2%. W 

mieszkaniach socjalnych z 80 gr na 92 gr. Przyczyną takiej decyzji jest nie tylko inflacja i 

rosnące koszty ale przede wszystkim to, Ŝe czynsze w jakiś sposób regulują się same. Dla 

właścicieli mieszkań, które stanowią wspólnoty w miejsce czynszu weszły opłaty 

eksploatacyjna i remontowa. W dłuŜszej perspektywie czasu znaczące odbieganie między 

wartością jaką wnosi prywatny właściciel, a którą wnosi w postaci czynszu najemca, 

powoduje, Ŝe my musimy uzupełniać róŜnicę wynikającą z ustalonych kosztów przez daną 

wspólnotę mieszkaniową. Absolutnie nie będzie ostrego działania na portfelu naszych 

mieszkańców  ale ten mały ruch był konieczny.  Jest to daleko od tego co moŜe być 

maksymalnym pułapem liczone według wskaźnika wartości odtworzeniowej. Zresztą jak 

Państwo wiecie czynsze w zasobach prywatnych nie wynoszą 2,5 zł ale po 8,10 a nawet 12 zł 

od metra i wcale te standardy nie zasługują na tak wysokie stawki. 

Dot. pkt 10   

Jest to temat ściśle powiązany z czynszami. Nasze spojrzenie jest coraz częściej podobne. 

Fundusz remontowy, o który pytała Pani Szubrych ulega zmianom w ciągu roku. Wynosi 279 

tys. zł . Wykorzystujemy go tylko na bieŜące, pilne potrzeby tkj. piece, przewody kominowe, 

instalacje elektryczne. Tematy, które pochłaniają znaczące zasoby funduszu, to remonty, 

które musimy wykonać w momencie przydzielenia mieszkań, a które zresztą wynikają z 

przepisów kodeksu cywilnego. Są to określone koszty. Dochodzi do sytuacji, Ŝe ktoś 

uprawniony do mieszkania komunalnego nie tylko  otrzymuje to mieszkanie ale i 

wyremontowane w podstawowym zakresie. Tak to wygląda. Pojawia się tutaj jeszcze inna 

kwestia. Wiele razy oceniając funkcjonowanie funduszu i nasz udział w  remontach 

mówiliśmy, Ŝe jest ich mało, Ŝe mogłoby być więcej. Tylko, Ŝe jest jedna sprawa. My 

ogromne środki wydajemy na remonty we wspólnotach mieszkaniowych. Nie ma budynku w 

mieście, gdzie by nie było wspólnoty mieszkaniowej. Nie mówię tutaj o budynkach w 

przymusowym zarządzie. To jest inny temat i tam mieszkań nie sprzedajemy. Właściwie 

kwota jest wielokrotna tego co wydajemy na remonty generalnie w zasobach komunalnych, 

poniewaŜ jesteśmy udziałowcami wspólnot. Kierujemy się jedną zasadą. JeŜeli wspólnota jest 

pręŜna i sprawna, podnosi stawkę opłat do 5 zł, to my teŜ w tym uczestniczymy. Chodzi o to, 
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Ŝeby nie hamować remontów. Wystarczy popatrzeć jak zmieniają się budynki wspólnotowe. 

Pamiętajmy o tym, Ŝe one są teŜ budynkami miasta. Czasem zapominamy o tym. Mówi się, Ŝe 

ładnie się remontuje budynek kiedy miasto go oddało. Miasto niczego nie oddało. Sprzedało 

mieszkania. We wszystkich budynkach ma znaczący udział. CięŜar środków na remonty 

bieŜące przechodzi na wspólnoty i wydatki są duŜe.  

Przy egzekucji czynszów dla wspólnot obawiam się, Ŝe nadal moŜe brakować środków. Ta 

kwota brakująca miesięcznie jest na poziomie 10-15% i ta podwyŜka tego nie pokryje.  

Podjąłem karkołomny wyczyn róŜnicowania czynszów w poszczególnych budynkach. 

Okazuje się jednak, Ŝe nie mamy do tego prawa. Te budynki znacząco się od siebie róŜnią i 

inaczej się Ŝyje w określonym standardzie.  

Dot. pkt 29  

17 marca odbyło się  spotkanie przedstawicieli władz miast, gmin i powiatów rejonu 

toruńsko-chełmińskiego. Temat dotyczył zbilansowania okresu wydatkowania  środków z 

RPO. Było to porównanie na tle województw w kraju. JeŜeli chodzi o wydatkowanie tych 

środków to nasze województwo jest co najmniej średnie. Była wymiana poglądów, uwag 

jakie się samorządowcom nasuwają  przy aplikowaniu, wydawaniu  środków. Generalnie 

narzekamy, bo chciałoby się szybciej. Pewnie są dwie zasadnicze przeszkody. Jedna leŜy po 

stronie słuŜb Pana Marszałka i komisji europejskiej, bo jest to bardzo zbiurokratyzowane. 

Druga sprawa, to gdyby tego nie rozłoŜono w czasie, to samorządy nie udźwignęłyby  tego.  

Ta ocena była dobra. SłuŜby Pana Marszałka oceniono pozytywnie  w zakresie realizacji tych 

zadań, które wiąŜą się z wydatkowaniem środków unijnych. 

Dot. pkt 30. 

ISO to temat, o którym mówiłem. My właściwie juŜ jesteśmy jednym z urzędów , któremu 

nadano certyfikat ISO dotyczący zarządzania jakością. Mamy wdroŜone procedury. 

Zrobiliśmy to w ramach większego przedsięwzięcia, którego beneficjentem był Marszałek 

Województwa. Uczestniczyło w tym 21 podmiotów, w tym 6 lub 7 powiatów, pozostałe to 

były gminy i miasta. Ja mogę tylko powiedzieć jedno, co przyjąłem z ogromną satysfakcją. 

Zarówno audytorzy jak i tam podczas tego spotkania podkreślano, Ŝe jednym z bardzo 

sprawnych urzędów, w których ISO było wdraŜane był Urząd Miasta ChełmŜy. To sprawność 

pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, a tym bardziej jestem podbudowany, Ŝe 

pewne warunki techniczne, które mamy wypływają z faktu, Ŝe ten budynek ma 100 lat, 

pewnych rzeczy nie pokonamy i myślałem, Ŝe to będzie hamulcem. Okazało się jednak, Ŝe 

przy pewnej sprawności, przy podejściu powaŜnym do sprawy, przy uświadomieniu sobie, Ŝe 

musimy to robić razem, a nie traktować tego jako obowiązek, z którego się mamy wywiązać, 



 9 

to nawet takie ciepłe słowa tam pod naszym adresem padły. Ja bym chciał, Ŝeby z tych 

ciepłych słów i z tego certyfikatu wyszło jeszcze lepiej dla naszych petentów, bo o to 

najbardziej chodzi.  

Dot. pkt 32. 

Generalnie konwent to spotkania, które są poświęcone bieŜącym sprawom. Jest tam nas chyba 

54, bo tyle jest miast w województwie kujawsko-pomorskim, w tym znakomita część to 

miasta i gminy. W konwencie tym nie biorą udziału miasta prezydenckie. Było to spotkanie z 

nowym Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich i właściwie konwent był poświęcony 

sprawie, którą do tej pory robiliśmy, tylko bez podstaw formalnych. Do tej pory tam gdzie 

zarząd dróg remontował pasy drogowe lub nie remontował, a była konieczność remontu 

chodników, wysepek, przejść dla pieszych, po prostu na zasadzie porozumienia 

partycypowaliśmy w kosztach, często na zasadzie pół na pół. Tak robiliśmy chodnik na ul. 

Bydgoskiej do Kończewic, tak samo z powiatem robiliśmy chodnik na Chełmińskim 

Przedmieściu. Okazało się, Ŝe ze strony dróg wojewódzkich jest jakiś problem natury 

formalnej. Niektóre gminy się nawet trochę oburzyły, bo miały podpisane porozumienia i to 

zatrzymało sprawę. Ustalono coś nowego o nazwie Drogowa Inicjatywa Samorządowa. Będą 

to rocznie przeznaczane środki w budŜecie, a gminy, które będą miały wolę przyspieszenie 

tematu budowania np. zatoki parkingowej tam gdzie z punktu widzenia Zarządu Dróg 

Wojewódzkich mogłoby się to wydawać niecelowe, to będą aplikować o te środki w DIS. Co 

roku będzie jasno określone kto ile dostanie. Relacja finansowa wynosić będzie 50:50. 

Ponadto che dodać, Ŝe jest to nowa osoba na tym stanowisku, w ostatnim czasie to chyba 

trzeci dyrektor ZDW. My mamy zapowiedziane indywidualne spotkanie, które będzie 

dotyczyć odprowadzania wód deszczowych w pasach drogowych ZDW.  

 

Ad. pkt 3. 

                Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta ChełmŜy za rok 2009  

a) prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budŜetu miasta  

ChełmŜy za rok 2009 

 

Radny Janusz Kalinowski 

W dniu 30 grudnia 2008 r. Rada Miejska ChełmŜy jednogłośnie w głosowaniu imiennym 

przyjęła uchwałę nr XXV/149/08 w sprawie budŜetu miasta na 2009 rok. Za chwilę Rada 

Miejska ChełmŜy rozpocznie dyskusję, myślę, iŜ jedną z waŜniejszych w roku, a dotyczącą 

sprawozdania z wykonania budŜetu miasta za rok 2009. Jest to podsumowanie tego, co 
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Wysoka Rada w trakcie minionego roku uchwaliła w sprawie budŜetu miasta oraz realizacji 

tych uchwał przez Pana Burmistrza Jerzego Czerwińskiego i podległych mu pracowników. W 

minionym roku dziewięciokrotnie omawialiśmy sprawy zmiany budŜetu miasta zarówno na 

sesjach jak i na komisjach rady miejskiej. Jak dało się zauwaŜyć uchwała budŜetowa jest 

dokumentem „Ŝywym” i dynamicznym. Radni wielokrotnie zadawali pytania dotyczące 

budŜetu, dzielili się swoimi wątpliwościami. Na te pytania zarówno Pan Burmistrz jak i Pani 

Skarbnik udzielali radnym wszechstronnych odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania i 

wątpliwości były na tyle wyczerpujące, iŜ w ciągu całego minionego roku tylko raz jeden z 

radnych zagłosował przeciwko zmianom w uchwale budŜetowej. Nadmieniam, iŜ ten punkt 

dzisiejszego porządku obrad jest punktem dość szczególnym, a mianowicie po raz ostatni w 

tej kadencji Rady Miejskiej ChełmŜy będziemy dyskutować nad udzieleniem absolutorium 

Burmistrzowi Miasta. Dlatego zapraszam wszystkich radnych do merytorycznej dyskusji, ale 

najpierw o zabranie głosu proszę Pana Burmistrza Jerzego Czerwińskiego.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu za ten wstęp do właściwie oceny roku minionego.  

Ja chcę powiedzieć, Ŝe rzeczywiście tak jest, Ŝe ta merytoryczna akceptacja tego co robiliśmy, 

i ja to zawsze z całą mocą podkreślam, wspólnie – chyba, Ŝe ktoś się z tym nie identyfikuje, 

ale sądząc po głosowaniach jakie Pan Przewodniczący był łaskaw przytoczyć, to pewnie tak 

nie jest, to ta ocena jest 30 czy 31 grudnia kiedy dokonujemy tego ostatniego aktu zmian w 

budŜecie. Samo absolutorium jest oczywiście ustawową koniecznością, natomiast nie 

ukrywam, Ŝe traktuję to jako takie trochę uroczyste podsumowanie roku i okazję do 

sprawozdania z tego, co przez ten miniony rok robiliśmy. Pewnie się będę powtarzał, bo 

zawsze zaczynam od tego, Ŝe rok był dobry, teraz powiem, Ŝe był lepszy, powiem, Ŝe 

następny będzie lepszy. Ja myślę, Ŝe tendencja, która zaznacza się u nas w wydatkach i w 

dochodach równieŜ, chociaŜ z tymi dochodami to bywa róŜnie, bo tu mamy zmienność 

uzaleŜnioną od koniunktury gospodarczej w kraju, teraz to nawet i na świecie, to ta tendencja 

jest generalnie pozytywna. To co cieszy to tak naprawdę to, Ŝe w strukturze budŜetu spadają 

wydatki bieŜące na rzecz wydatków majątkowych, czyli mówiąc językiem prostszym, to co 

jest niezbędne do utrzymania funkcjonowania miasta jest nieco tańsze, zaś to co jest związane 

z inwestycjami, o które tak bardzo nam wszystkim chodzi, bo przecieŜ to są warunki naszego 

Ŝycia, jest wyŜsze. Oczywiście na to składa się bardzo wiele czynników, bo to jest 

zachowanie pewnych proporcji, a w tym dostęp do środków unijnych i to na skalę taką, jakiej 

przyznam się szczerze, Ŝe my po pewnych doświadczeniach ZPORR-u się nie 

spodziewaliśmy w RPO. Byliśmy przekonani, Ŝe wtedy dla nas niewątpliwie sukcesem była 
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ulica Dworcowa, basen kąpielowy i jakieś drobiazgi, które bardziej były związane z miękkimi 

środkami, to nie spodziewaliśmy się, Ŝe nasze szanse w RPO będą dobre, a zapowiadane jest 

to, Ŝe mogą wyglądać jeszcze lepiej i nie ukrywam, mówiąc kolokwialnie, Ŝe „skok” na POIŚ, 

którego gminy się bardzo bały, był takim rzutem, Ŝe jak nie weźmiemy z województwa, to 

weźmiemy z budŜetu, który jest dystrybuowany przez organy centralne. Potem się okazało, Ŝe 

pewno weźmiemy i tu i tu. To jest dobrze ale i trudno. Jest to teŜ odpowiedź na to, co 

mówiłem, Ŝe te wskaźniki są pozytywne i tendencje zachowane są prawidłowe. Mieliśmy 

dochody budŜetu planowane na rok 2009 35.656 tys. zł, które zostały wykonane w 100,9%, 

wydatki zostały wykonane na poziomie 97,6 %, deficyt był planowany na poziomie ok. 6 mln 

zł, zrealizowany był o 2 mln mniej. To nie jest oczywiście duma, bo duma byłaby wtedy, 

gdyby ten deficyt był mniejszy dlatego, Ŝe udało się uzyskać większe dochody z tego, z czego 

moŜemy je uzyskać. Tak naprawdę te dochody są wyŜsze o 1,89%, natomiast główna 

przyczyna mniejszego deficytu to tak naprawdę przesunięcie w czasie pewnych inwestycji. 

Mieliśmy zaplanowane większe wydatki w zakresie rewitalizacji oraz w POIS-iu. Nie 

ukrywam, Ŝe pojawiły się zadania o znaczącej wartości, których końcówka przypadła na 

grudzień roku 2009, faktycznie finansowane w roku 2010. To dla bilansu otwarcia nie było 

najlepszą sytuacją ale było to techniczną, ekonomiczną koniecznością.  

Zawsze bardzo interesuje nas wszystkich zadłuŜenie gminy. Na dzień 31 grudnia 2009 roku 

była to kwota ok. 10 mln zł. Mówię o całym bilansie. Gdybyśmy mówili o wskaźnikach, które 

są progami określającymi dopuszczalne zadłuŜenie, to suma spłat do dochodów na poziomie 

3,18%  (poziomo dopuszczalny to 15%), zaś wskaźnik sumy wszystkich długów do 

dochodów wynosi 27,88 % (dopuszczalne 60%). Zawsze mówię, Ŝe jest to sytuacja 

komfortowa ale to nie znaczy, Ŝeby wpadać w euforię. Ten wskaźnik na koniec roku będzie 

inny ale nadal duŜo poniŜej progów. To szczęśliwy zbieg okoliczności, Ŝe na moment, gdzie 

bardzo  potrzeba pieniędzy z zewnątrz i jest szansa je uzyskać, moŜemy mieć zdolność 

kredytową i w miarę swobodnie  w tym obszarze się poruszać. W innej sytuacji byłoby źle. 

Podam jako przykład, Ŝe nie tak dawno były ogłoszone przez GUS  deficyty samorządów. 

Ten deficyt wzrósł 7-krotnie prawie we wszystkich samorządach. U nas tak się nie stało. To 

świadczy o tym, Ŝe samorządy chcą skorzystać z pomocy unijnej.  

Wspomniałem o tym, Ŝe wartość wydatków bieŜących ma tendencję malejącą, wydatków 

inwestycyjnych ma tendencję wzrostową. Wyniosła ona  około 20 %. Jest to wynik bardzo 

dobry. W roku 2008 było 11%. MoŜna powiedzieć, Ŝe wydatki inwestycyjne podwoiliśmy. A 

rok 2009 wcale nie był rokiem, w którym nastąpiła kumulacja wydatków inwestycyjnych. Te 

lata są przed nami, czyli 2011-2012. JeŜeli pójdziemy w tym tempie to równieŜ rok 2013. 
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Progres jest duŜy. Pamiętam lata gdzie wydawaliśmy na inwestycje 2,5%. Jednego roku było 

6% i była to dla nas wielka radość. W roku ubiegłym uzyskaliśmy, co nie jest wcale 

rewelacyjnym rokiem jeŜeli chodzi o dotacje majątkowe, rozwojowe, czyli środki zewnętrzne, 

ponad 1,5 mln zł. Stanowi to 4,2% w ogóle dotacji.  Przez większość lat ta wartość wynosiła 

0. Poza preferencyjnymi poŜyczkami, umorzeniami to były śladowe wartości w budŜecie. 

DuŜe to przed nami. POiŚ na blisko 12 mln zł.  

Chciałbym  zwrócić uwagę na strukturę wydatków. To waŜne. 31% naszego budŜetu to 

działalność komunalna, czyli wszystko co wiąŜe się z transportem, gospodarką mieszkaniową, 

działalnością usługową, ochroną środowiska, melioracją itd. W porównaniu z rokiem 2008 ta 

gospodarka wzrosła o blisko 8%. Są to wydatki celowe, rzeczowe i tak powinno być. 

ObniŜyły się wydatki w oświacie. Oświata stanowi 27,93% wartości budŜetu. W roku 

ubiegłym było to 30,51%. Jest tu tendencja malejąca, chociaŜ nie na tyle, Ŝeby pokrywała 

malejącą subwencję oświatową, która jest konsekwencją coraz mniejszej liczby uczniów.  

Opieka społeczna – wydatki w roku minionym to  20,54%. W 2008 roku było 24 %, w roku 

2007 było ponad 28%. Lwia część tych wydatków, moŜe i nawet 90%, to są zadania własne 

dotowane przez budŜet państwa albo zadania zlecone. Tak właściwie to co wprost płacimy z 

opieki społecznej to jest nasz udział w pewnych przedsięwzięciach państwa. A więc dopłata 

do doŜywiania, utrzymania ośrodka pomocy społecznej itd. Są równieŜ i dodatki 

mieszkaniowe. Pozostałe kwoty pochodzą z zewnątrz. Nie jest to oczywiście powód do 

radości. Chcielibyśmy, Ŝeby ta liczba spadała nie dlatego, Ŝe chcemy dawać mniej ale aby 

nasze społeczeństwo było coraz bogatsze i coraz mniej musiało z tego korzystać.  

Spadły wydatki administracyjne. Nie wynoszą one  tak jak niektórzy mówią połowę budŜetu 

ale zaledwie 8,9 %. W roku 2008 wynosiły blisko 10%. W 2007 roku 9,87%.  

Wydatki realizowane na bieŜąco na sport zmalały o pół punktu procentowego. Mamy 7,59%. 

Natomiast jeŜeli do tego doliczymy inwestycję jaką był Orlik, to oczywiście wydatki na sport 

i kulturę w sposób znaczący wzrosły.  

Inwestycje kontynuowane i zakończone  to :  

- ulica Kościuszki; Traktuję ją jako niezakończoną poniewaŜ wciąŜ liczymy na odzyskanie 

części środków. Wniosek jest złoŜony. Aplikacje są zamknięte. W tej chwili juŜ wiadomo ile 

jest środków i wniosków. Czekamy na decyzję z Urzędu Marszałkowskiego. Ona ma zapaść 

dopiero pod koniec października; 

- rozpoczęliśmy rewitalizację; Była kwestia dokumentacji  i były to kwoty 200-250 tys. zł. 

Dziś ta rewitalizacja  juŜ trwa; 
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- 82 tys. zł to monitoring, przy czym nie była to tym razem kamera ale stacja przekaźnikowa 

na wieŜy kościelnej, która umoŜliwia większą swobodę w rozmieszczaniu kamer w mieście. 

- budowa oświetlenia w ulicy Głowackiego, Bydgoskiej, Sienkiewicza; 

- budowa sieci wodociągowej w niektórych nowych ulicach; 

- budowa i modernizacja  kanalizacji sanitarnej i deszczowej;  To juŜ był POiŚ. Pod koniec 

roku były to juŜ kwoty ponad 800 tys. zł związane z budową tej kanalizacji. 

Inwestycje noworozpoczęte i wydatkowane środki : 

- ok 5,8 mln zł – budowa dróg publicznych na osiedlu 3-go Maja (ul. Traugutta, 

Broniewskiego); 

- adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2, ubikacje dziś juŜ nie są na zewnątrz 

szkoły. To temat, który powinien być załatwiony duŜo wcześniej;  

- budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na słynnym kolektorze AD. To kolektor bardzo 

waŜny dla miasta, poniewaŜ zbiera ścieki z góry miasta i z części za przejazdem kolejowym. 

Dzisiaj te ścieki mamy  juŜ rozdzielone na te, które płyną do oczyszczalni i do rowu; 

- budowa części kanalizacji na Bulwarze 1000-lecia, co było przygotowaniem do 

rewitalizacji. Ponadto w ulicy Toruńskiej i częściowo w ulicy Sikorskiego. Było to olbrzymie 

przedsięwzięcie i jest ono juŜ zakończone. Mamy ten temat za sobą; 

- oświetlenie  w ulicach Groszkowskiego, Tretkowskiego; 

- parking przy Orliku; 

- niewielki odcinek sieci wodociągowej, która była zmeriolowana. 

Był teŜ wydatek inwestycyjny na kwotę 150 tys. zł dotacji do StraŜy PoŜarnej. Sprzęt dzisiaj 

mają taki, Ŝe miło się na niego patrzy i przede wszystkim spokojnie śpi.  

Jak Państwo widzicie wartość blisko 20% wydatków inwestycyjnych przełoŜyła się wprost na 

to co widać w mieście. Znakomita część tych prac, która była rozpoczęta w ubiegłym roku, 

jest kontynuowana. Weszliśmy na rewitalizację. Nie ukrywam, Ŝe w zwartej, starej zabudowie 

od razu piętrzą się problemy, których nikt nie był w stanie przewidzieć. Staramy się je 

rozwiązywać. ZaleŜy nam na szybkim wyjściu z ulicy Bydgoskiej i dlatego, Ŝe jest wciąŜ 

szansa realizacji tego zadania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, a właściwie przez Sejmik 

Województwa, modernizacji tej drogi, która tam jest konieczna. To sprawa nie tylko 

nawierzchni ale szerokości drogi, niebezpieczeństwa, rodzaju transportu ( mam na myśli 

dowóz buraka do cukrowni).  

Chciałoby się mówić, Ŝe nie ma problemów. Jest to czwarte absolutorium tej kadencji. Na 

pewno ocenią nas mieszkańcy. To najbardziej obiektywna i najuczciwsza ocena. Chyba z 

czystym sumieniem moŜemy powiedzieć, Ŝe idziemy we właściwym kierunku. Mogę 
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stwierdzić, Ŝe jesteśmy lepsi niŜ inni. Pytacie mnie Państwo o konwent, podsumowania, 

spotkania. Na nich mówi się o tym, Ŝe ChełmŜa jest miastem, który w sposób bardzo 

profesjonalny radzi sobie z dostępem do środków unijnych. To tylko tak się wydaje, Ŝe dzieje 

się to z dnia na dzień i moŜna do tego podejść tak na gorąco. Tak się nie da. To były lata 

doświadczeń, przygotowań ludzi, którzy tym się zajmują. Wiele słuŜb z zewnątrz równieŜ jest 

do tego przygotowanych.         

W tym momencie Państwu dziękuję, bo to wszystko stało się za sprawą Państwa decyzji, 

działania urzędników, wszystkich słuŜb, które mamy w spółkach, zakładach budŜetowych i 

jednostkach organizacyjnych. Natomiast, Ŝe było mi dane pewne rzeczy inicjować tym 

bardziej mi miło, Ŝe mogłem to realizować w takim gronie. 

 

b) opinia komisji rewizyjnej w sprawie  sprawozdania z wykonania budŜetu miasta ChełmŜy  

za rok 2009, 

 

Radny Zbigniew Władysiak –przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił pozytywną  

opinię komisji o wykonaniu budŜetu miasta za 2009 rok.  

 

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania 

budŜetu miasta ChełmŜy za rok 2009, 

 

Przewodniczący obrad  – radny Janusz Kalinowski  odczytał powyŜszą opinię, która stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

d) opinia  komisji planowania, budŜetu i finansów dotycząca sprawozdania, 

        

Radny Jarosław Malczyński – przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

odczytał stanowisko komisji  w sprawie wykonania budŜetu miasta ChełmŜy na rok 2009. 

Stanowisko stanowi załącznik do protokołu. 

 

e)  dyskusja nad sprawozdaniem. 

 

Radna Krystyna Myszkowska  

Analizując budŜet za 2009 rok, moje wątpliwości zrodziły się, gdy doszłam do pozycji - 

dochody od osób fizycznych i prawnych. Są to dochody, które wypracowujemy sami. I w tych 
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dochodach na rok 2009 jest spadek w stosunku do dochodów za rok 2008 o 11 %, w kwocie  

to prawie 1,5 mln zł. KaŜdy budŜet jest wynikiem ciągłości kolejnego budŜetu. Nie mam 

wątpliwości co do budŜetu za rok 2009, on zamyka się bardzo dobrymi wskaźnikami, 

zarówno zadłuŜenia jak i spłaty zadłuŜenia. Wpływ na to miało to, iŜ między innymi część 

realizowanych inwestycji przechodzi na rok następny. Mam pytanie głównie do Pani 

Skarbnik. Jak to się odniesie do kolejnych budŜetów. Nie ma wątpliwości, Ŝe ten rok jest dla 

gminy rokiem bardzo dobrym. Kryzys, zaczyna nas dotykać. Mówią o tym te dochody. JeŜeli 

wartość  inwestycji przypada na rok 2010 – 19 mln , w roku 2011 – 18 mln zł. Czy 

zauwaŜalny spadek dochodów w 2009 roku  będzie mocno skutkował na lata przyszłe ?             

Radny Jerzy Gajewski 

Z dostępnych mi źródeł wyczytałem, Ŝe absolutorium to decyzja wyraŜająca pozytywną 

opinię o działalności finansowej organu wykonawczego. Patrząc na nasz statut, rada jest 

organem stanowiącym i kontrolnym  miasta. Czytam, Ŝe „Rada sprawuje kontrolę poprzez 

komisję rewizyjną i swoje komisje. Celem działania komisji rewizyjnej jest dostarczenie 

informacji niezbędnych do oceny działalności burmistrza  i gminnych jednostek 

organizacyjnych. Komisja rewizyjna składa radzie, w terminie określonym w § 24 statutu 

roczne sprawozdanie. Sprawozdanie to powinno zawierać ...” . Otrzymałem sprawozdanie 

komisji rewizyjnej, które tylko ogranicza się do omówionego tematu. Na przykład pkt 4 

sprawozdania brzmi  „4) Ocena funkcjonowania PiMBP w ChełmŜy oraz ChOK (IV 2009r.) 

Posiedzenie komisji odbyło się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w ChełmŜy”. 

Sprawozdanie powinno zawierać liczbę, podmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych 

kontroli, wykaz nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, wykaz uchwał podjętych przez 

komisję, wykaz analiz dokonanych przez inne podmioty, ocena wykonania budŜetu miasta i 

wniosek o absolutorium. Mam pytanie do przewodniczącego komisji rewizyjnej, czy mając 

tak suchą informację moŜna mieć swoją opinię  na temat działalności finansowej miasta ? 

Radny Arkadiusz Szwugier  

W sprawozdaniu wymienione są podmioty gospodarcze. Ilość podmiotów zmniejszyła się z 

914 na 842. Jak to rzutuje na dochód miasta ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak kryzys będzie rzutował na dochody od osób fizycznych 

i prawnych. Jedno stwierdzenie, jakie było w pytaniu mnie nie przekonuje. My jako organ nie 

mamy Ŝadnego wpływu na to w jakiej wysokości te dochody będą spływać. Oczywiście  nie 

mówię o egzekucjach, bo to jest zupełnie inny temat. Niedobory, niezrealizowanie planu to 

przede wszystkim podatek od osób fizycznych , na który nie mamy wpływu, bo to pochodna 
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skali zatrudnienia i bezrobocia. JeŜeli chodzi o drugi podatek, czyli CIT, to jesteśmy zwykłym 

biorcą podatku. Kreowanie w jakiś sposób jego mniejszej czy większej wartości nie naleŜy do 

nas. Podatek był przychodem roku ubiegłego, tylko przedsiębiorstwa po zbilansowaniu na 

koniec roku  rozliczyły się z fiskusem na 0. Przy czym fiskus chciał rozliczyć się z nami na 0. 

W ubiegłym roku mówiono, Ŝe jesteśmy oazą  w Europie i na świecie, w której nic się nie 

wydarzyło. Sądząc po realizacji odpisu podatkowego od podatku dochodowego od osób 

fizycznych  stwierdzam, Ŝe nie do końca tak było. PoniewaŜ te wartości były wymiernie 

mniejsze i wpłynęły na naszą kondycję budŜetową. CIT jest w ogóle taką sprawą ulotną, bo to 

jest podatek, który na pewno zaleŜy od koniunktury gospodarczej ale teŜ od wielu róŜnych 

czynności , które przedsiębiorcy mogą podejmować i nie mamy na to wpływu. Analizując 

początek tego roku odnoszę wraŜenie, Ŝe to co nazywano kryzysem moŜe dopaść nas w tym 

roku. Ostatnie dane budŜetowe państwa są takie, Ŝe nastąpił niespodziewany wzrost 

przychodów. Na ile będzie to miało odbicie w budŜecie miasta będę mógł Państwu 

powiedzieć za 2,3 miesiące. Obawy mamy wszyscy i one są słuszne. Nie ukrywam, Ŝe 

mówiąc o naszej zdolności kredytowej, mam wciąŜ gdzieś tam w kontekście nie 

odstępowanie od realizacji inwestycji i ratowanie się na ten moment kredytem. Taka 

moŜliwość istnieje i to bierzemy pod uwagę. Jest jeszcze sprzedaŜ mienia. Okazuje się, Ŝe w 

tej materii nie wyglądamy źle i moglibyśmy podjąć pewne czynności.  

JeŜeli chodzi o temat związany z przedsiębiorcami, to nie zakładam spadku z  tego tytułu. To 

regulacja prawna i do końca roku naleŜało uregulować sprawy jednolitego wykazu w 

działalności gospodarczej. W tym momencie bardzo wiele firm sobie przypomniało, Ŝe 

praktycznie juŜ nie istnieją. To bardziej sprawa porządkowa niŜ faktyczny ubytek podmiotów 

gospodarczych na rynku. 

Nie chciałbym się odnosić do wypowiedzi Pana Gajewskiego. Odnoszę wraŜenie, Ŝe 

dyskutujemy o róŜnych materiałach. Pan radny mówi o sprawozdaniu komisji rewizyjnej, 

które  tak naprawdę absolutorium nie udziela. Ja zaś mówię o sprawozdaniu z wykonania 

budŜetu miasta. Pan radny przytacza  rzeczy dla mnie oczywiste. Od wielu lat wiem, Ŝe rada 

jest organem stanowiącym. Natomiast to wszystko co tu zostało przytoczone, to myślę, Ŝe to 

nie ten moment, bo mówimy o czym innym. Pełne dane wraz z orzeczeniem Izby 

Obrachunkowej, czyli to co jest najistotniejsze macie Państwo w swoich materiałach. Ponadto 

było to tutaj prezentowane. Były przyjmowane sprawozdania wszystkich komisji i Ŝadnego 

problemu nie było. Skąd dzisiaj te uwagi ? Chcę wyjaśnić, Ŝe dzisiaj zajmujemy się 

sprawozdaniem z wykonania budŜetu. Dlatego nie będę polemizował z radnym Gajewskim.  
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Radny Janusz Kalinowski 

RównieŜ chciałem się do tego odnieść, Ŝe sprawozdanie roczne komisji rewizyjnej 

przedkładane jest w miesiącu styczniu. Natomiast w tej chwili zajmujemy się sprawą dyskusji 

nad wykonaniem budŜetu za 2009 rok i udzielenia absolutorium Panu Burmistrzowi z 

wykonania budŜetu, więc skupmy się na tym temacie. JeŜeli chodzi o pracę komisji 

rewizyjnej, ewentualnie pracę innych komisji, będziemy dyskutować po tym jak uzyskamy 

sprawozdania za kolejny rok.  

 

Ad. pkt 4. 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta  ChełmŜy z wykonania budŜetu gminy miasta ChełmŜy za 2009 rok 

 

a) wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta 

ChełmŜy za 2009 rok o  udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta ChełmŜy za 2009 

rok, 

Radny Zbigniew Władysiak – przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał wniosek komisji 

rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta ChełmŜy za 2009 rok. 

 

       b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej 

Przewodniczący obrad odczytał uchwałę nr 45a/2010 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej Nr 6 w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie wniosku 

komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta ChełmŜa za 2009 rok.  

 

       c) dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

Radni nie zabrali głosu w dyskusji. 

 

       d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta ChełmŜy 

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 12, wstrz. się 2 radnych. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr XXXVIII/262/10 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta ChełmŜy  

z wykonania budŜetu gminy miasta ChełmŜy za 2009 rok 

 

Przewodniczący obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5. 

              Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta 

na 2010 rok. 

 

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

Radna Krystyna Myszkowska 

Dlaczego w MOPS-ie jest zwiększenie i zmniejszenie o te 11.700 zł ? 

Pani Krystyna Lulka 

W pierwotnym budŜecie mamy zaplanowane środki na wynagrodzenia na cały rok wraz z 

dodatkiem socjalnym dla pracowników pomocy społecznej. Dlatego jak teraz wojewoda nam 

przyznał te środki to moŜemy je częściowo przenieść. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie jawne. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych podczas głosowania 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVIII/ 263/10 

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2010 rok 

 

Przewodniczący obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6. 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości 

sumy,  do której Burmistrz Miasta ChełmŜy moŜe samodzielnie zaciągnąć zobowiązania 
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Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych podczas głosowania 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVIII/264//10 

zmieniającej uchwałę 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 7  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 

kwocie 2.000.000,00 zł 

 

Pan Jerzy Czerwiński  

Chciałbym wnieść autopoprawkę. Przedstawiając Państwu materiał związany z kredytami 

mówiliśmy, Ŝe chcąc dostać kredyt na warunkach bardzo korzystnych, który jest w 

Europejskim Banku Inwestycyjnym jest badana nasza sprawa czy i na jakie inwestycje 

moŜemy dostać ten kredyt. Stąd do ostatnich godzin przed sesją ta sytuacja była niejasna. W 

ten sposób wysokość tego kredytu komercyjnego uzaleŜnialiśmy od tego jaka będzie 

wysokość kredytu w EBI. Okazało się, Ŝe ta wysokość się zmieniła, a stąd wpisany w 

porządku kredyt na 2.000.000,00 zł jest niewłaściwy. Powinien być na 3.500.000,00 zł. 

Dlatego chciałbym zaproponować autopoprawkę i jej przegłosowanie, a potem dopiero 

zaprezentuję Państwu ten projekt uchwały, nad którym będziecie Państwo głosować z 

zapisem 3.500.000,00 zł.   

Radni jednogłośnie przyjęli powyŜszą autopoprawkę. 

Następnie Pan Burmistrz przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Przebieg głosowania:  

Na obecnych podczas głosowania 13  radnych –  za 12, wstrz.1. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVIII/265//10 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 8  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 

Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Jest  dokładnie określona kwota tego kredytu i transze w jakich on będzie spłacany i te transze 

będą 4, ostatnia w 2013 roku. Chciałam zapytać czy ten okres karencji 5-letniej będzie 

liczony od pierwszej czy ostatniej transzy ? JeŜeli otrzymamy ostatnią transzę, to wtedy ruszy 

ten 15-letni okres spłaty ? Załącznik absolutnie nie oddaje spłaty tego kredytu, tylko te 

zobowiązania, które  będą pokryte z tego kredytu ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Terminem realizacji kredytu jest podpisanie umowy. A więc od momentu podpisania umowy 

biegnie okres 5-letniej karencji i będą mogły być uruchamiane poszczególne transze.  

   

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych podczas głosowania 13  radnych –  za 12, wstrz.1. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVIII/266//10 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 

Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 9  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

dot. zasad współpracy między gminą ChełmŜa a gminą Miasto ChełmŜa w odbiorze i 

przepływie ścieków sanitarnych i przemysłowych pochodzących z części obszaru gminy 

ChełmŜa przez system sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej Miasta ChełmŜy a 

następnie do oczyszczalni ścieków  naleŜącej do Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z 

siedzibą w Toruniu ul  Rybaki 31 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych podczas głosowania 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVIII/267//10 

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dot. zasad współpracy  

między gminą ChełmŜa a gminą Miasto ChełmŜa w odbiorze i przepływie  

ścieków sanitarnych i przemysłowych pochodzących z części obszaru gminy  

ChełmŜa przez system sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej Miasta  

ChełmŜy a następnie do oczyszczalni ścieków  naleŜącej do Toruńskich  

Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul  Rybaki 31 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty 

od ceny lokalu mieszkalnego 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych podczas głosowania 13  radnych –  za 13. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVIII/268//10 

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 11  

Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy 

ulicom  na terenie gminy miasta ChełmŜy 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych podczas głosowania 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVIII/269//10 

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom  na terenie 

gminy miasta ChełmŜy 

  

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12  

Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie okręgów 

wyborczych 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych podczas głosowania 13  radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVIII/270//10 

zmieniającej uchwałę w sprawie okręgów wyborczych 
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Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy 

Miasta ChełmŜy na obwody głosowania 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14  radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVIII/271//10 

zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Miasta ChełmŜy 

na obwody głosowania 

  

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14  

 Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie utworzenia  odrębnego obwodu do 

głosowania dla wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14  radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVIII/272//10 

w sprawie utworzenia  odrębnego obwodu do głosowania dla wyborów Prezydenta 

RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku  

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 15  

 Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad  radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych na sesji 14  radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta 

Uchwała nr XXXVIII/273//10 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 

Sekretarz obrad  radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 16 

 Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 17  

 Odpowiedzi na interpelacje 

Punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 18 

  Wnioski i zapytania 

 

Radny Jerzy Gajewski 

Pytanie kieruję do Pana Przewodniczącego. 3 lutego 2009 roku złoŜyłem wniosek o 

rozszerzenie § 2 pkt 2 naszego statutu. Co się z tym wnioskiem dzieje ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Druga strona jeziora nie jest jeszcze uporządkowana. Proszę zmobilizować słuŜby 

odpowiedzialne za czystość na tym terenie.  
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Radny Arkadiusz Szwugier 

W ubiegłym roku poruszałem sprawę bezpieczeństwa mieszkańców wyjeŜdŜających do 

Torunia drogą 589, drogą która łączy się z A1.  Otrzymałem odpowiedź, iŜ to skrzyŜowanie 

będzie przebudowane. Czy coś nowego dzieje się w tym temacie ? Wiem, Ŝe pytanie 

powinienem kierować do Pana Wójta.   

 

Ad. pkt 19  

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Mogę odnieść się tylko do Grzywny-Domeny.  Radny złoŜył wniosek. Była odpowiedź, Ŝe 

zostanie to zrealizowane w kolejnych latach. MoŜemy sprawdzić na ile w tym roku Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęłaby jakiś zamiar. Oni nie kwestionowali 

konieczności modernizacji tego skrzyŜowania. Zajmiemy się tym tematem. 

Radny Janusz Kalinowski 

JeŜeli chodzi o wniosek Pana Gajewskiego, to ten temat jeszcze nie został poruszony. Były 

waŜniejsze sprawy. W najbliŜszym czasie będziemy rozwaŜać ewentualne zmiany w statucie i 

w regulaminie. 

 

Ad. pkt 20 

 Oświadczenia 

Oświadczeń nie zgłoszono. 

 

Ad. pkt 21  

 Komunikaty 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Maj i czerwiec jest okresem kiedy odbywa się bardzo wiele imprez. W dniu 1 maja odbędzie 

się półmaraton, który ma wymiar międzynarodowy. Z tego co wiem, to mamy ponad 200 

uczestników. W tym samym dniu odbywają się zawody naszej młodzieŜy szkolnej. 

Zainteresowanie rodziców jest bardzo duŜe. Za tydzień mamy obchody 750-lecia śmierci 

Błogosławionej Juty. 27 maja jest 20-lecie samorządu. Chciałbym bardzo Państwa zachęcić 

do  udziału w tych wydarzeniach.  Za pośrednictwem telewizji zapraszam równieŜ 
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mieszkańców. Niewątpliwie informacje w formie plakatów, informacji w telewizji kablowej 

są cały czas. Niemniej zapraszam bardzo gorąco do udziału w w/w imprezach. 

 

Ad. pkt 22  

Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXVIII sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 

_____________________________________________ 
 

Protokołowała:      Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                         Janusz Kalinowski       

Małgorzata Karpińska 

 

                Sekretarz obrad: 

                  Małgorzata Polikowska 

 

 


