
P R O T O K Ó Ł  NR  VI/11 
z  sesji  Rady  Miejskiej  ChełmŜy 

 

VI sesja Rady Miejskiej ChełmŜy  odbyła się w dniu 16 marca 2011 roku  

w godzinach od 12,00 do 14,45. Sesja odbyła się w Sali Mieszczańskiej 

Urzędu Miasta ChełmŜy. 

_______________________________________________________________ 

 
W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta ChełmŜy 

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 na temat stanu realizacji budowy autostrady A1. 

3. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

4.Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w ChełmŜy. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 

rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego w 

kwocie 2.714.923,00 zł. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań 

inwestycyjnych. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli  za usługę  w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy 

miasto ChełmŜa. 
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9.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru  zabytków. 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015. 

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych w   

szkołach podstawowych. 

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 byli wszyscy.  Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 14, wstrz.1 wybrana została radna Małgorzata 

Polikowska. 

c) Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 15 za. 

d) Protokół z V sesji Rady Miejskiej ChełmŜy został przyjęty jednogłośnie – 15 za. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja na temat stanu realizacji budowy autostrady A1 

 

Pani Anna Tomczak – Dyrektor Techniczny Firmy Gdańsk Transport Company SA. omówiła 

przedłoŜoną na piśmie prezentację na temat postępu prac na budowie II odcinka autostrady 

A1 oraz przedstawiła informację na temat juŜ otwartego odcinka autostrady. Omówiona 

prezentacja stanowi załącznik do protokołu.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Powinienem zapytać o węzeł w Dźwierznie ale to byłby Ŝart. Zdaję sobie z tego sprawę, Ŝe 

Pani nie jest osobą, która mogłaby nam na ten temat odpowiedzieć.  Ponadto juŜ wiemy, Ŝe 
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się nie udało co najmniej na najbliŜsze kilkanaście lat.  Jesteśmy w trochę innej sytuacji, niŜ 

gminy, które Pani wcześniej odwiedzała. Właściwie ta autostrada będzie obok i budowana 

jest obok i nie dotyczy nas wprost to wszystko co jest związane z ruchem w gminach, w 

których autostrada bezpośrednio jest budowana. To nie znaczy, Ŝe temat nas nie interesuje. 

PrzecieŜ my teŜ uczestniczymy w przebudowie infrastruktury drogowej, która między innymi 

będzie łączyć ChełmŜę z węzłem w Lisewie. Chciałbym zadać bardzo prozaiczne pytanie.  

Mówi Pani o terminie zakończenia budowy  - grudzień 2011 rok. Ten termin mógłby być 

nieco wcześniejszy, gdyby pogoda dopisała. Zakładam, Ŝe operator, jeden z podwykonawców 

autostrady pojawi się na samym końcu. Bardzo wielu mieszkańców pyta  z pewną nadzieją, 

Ŝe pojawi się temat zatrudnienia w czasie eksploatowania autostrady. Czy Państwo macie 

jakiś otwarty nabór ? Czy to będzie robił dopiero operator ? Mamy kasowanie za przejazd, 

jest miejsce obsługi podróŜnych itd. Są to pytania, z którymi bardzo często się spotykam i nie 

bardzo umiem odpowiedzieć.   

Pani Anna Tomczak 

Zatrudnienie jest planowane przez operatora. W tej chwili rozpoczęła się rekrutacja. Prosimy 

o odwiedzenie naszej strony internetowej. Tam jest informacja gdzie naleŜy składać cv. Jest 

to firma Intertoll Polska Sp. z o.o., moŜna wejść bezpośrednio na stronę tej firmy. Pewnie 

najłatwiej na naszą stronę czyli www.A1.com.pl i tam jest przekierowanie, a następnie 

informacja na temat etatów jakie będą i planowanych dat rozpoczęcia pracy. Operator ze 

względu na charakter pracy przede wszystkim szkoli ludzi. PoniewaŜ będą oni pracowali od 

momentu jak autostrada zostanie otwarta. To praca pod ruchem. To jest pobór opłat, o czym 

Pan mówił ale to równieŜ praca w terenie. Wymienić tutaj naleŜy czynności utrzymaniowe 

takie jak czyszczenie, odśnieŜanie, zabezpieczanie miejsc po wypadkach. Tam trzeba być 

zatrudnionym wcześniej ze względu na bardzo rygorystyczne szkolenie.   

Radny Franciszek Kuczka 

Mam pytanie dotyczące natęŜenia ruchu na odcinku Gdańsk – Grudziądz. Czy te informacje 

mówiące o tym, Ŝe zaledwie 15% cięŜkiego transportu porusza się tą autostradą, to są pełne 

dane ? Jaka część ruchu cięŜkiego jeszcze nadal występuje na naszej jedynce ? Pytam się, bo 

w zasadzie nasze drogi lokalne są najbardziej niszczone przez sprzęt cięŜki i Ŝeby jak 

najszybciej transport towarowy został skierowany na A1. 

Pani Anna Tomczak 

Dane, które przedstawiłam to są dane od naszego operatora, więc są bardzo dokładne, 

poniewaŜ kaŜdy pojazd podczas przejazdu przez bramki jest rejestrowany. TakŜe są to bardzo 
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dokładne dane. Informacji co do ruchu pojazdów cięŜkich na drodze krajowej 91 nie 

posiadam. Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć.     

Radny Janusz Mikołajczyk 

Na slajdzie widzimy, Ŝe planowany termin oddania autostrady to grudzień b.r. Czy to jest 

wariant ostateczny ? Czy moŜe jest to wariant A? Co w przypadku  zawirowań 

atmosferycznych ?  Jak wiemy pojawiają się one co roku i czy są juŜ wkalkulowane w ten  

termin  i  w związku z tym istnieje wariant B ? 

Pani Anna Tomczak 

Jest teŜ wariant B ale nie 2012 rok lecz wcześniej.  Tu są wkalkulowane  wszystkie ryzyka 

związane z pogodą. Jeśli pogoda będzie dla nas łaskawa to nie wykluczamy, Ŝe będzie to 

wcześniej.  

Radny Franciszek Kuczka 

Tyle mówi się na temat niskiej jakości  budowanych autostrad w naszym kraju. Kto  bada 

stabilność podłoŜa, warstwy nawierzchniowej i jaka jest ocena ? 

Pani Anna Tomczak 

Parametry techniczne - autostrada jest projektowana zgodnie z standardami europejskimi. 

Badania są wykonywane głównie w laboratorium naszego podwykonawcy czyli Skanska-NDI 

JV. Natomiast część badań jest równieŜ wytypowana przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad i oni w  swoich laboratoriach wybrane przez siebie elementy badają.  

Zdarza się, Ŝe korzystamy teŜ z laboratoriów Politechniki Gdańskiej, a takŜe zwracamy się do 

Instytutu Badań Dróg i Mostów. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Odcinek Rusocin – Nowe Marzy. Czy według Państwa oceny, to jest natęŜenie ruchu 

zakładane wcześniej kiedy robiliście analizy tego przedsięwzięcia ? JeŜeli jest zakładane, to 

czy koncesjonariusz radzi sobie sam, czy są dopłaty z budŜetu państwa ?  

Pani Anna Tomczak 

Poziom ruchu  jest mniej więcej taki jak zakładała prognoza ruchu. Tak jak pokazano na 

wykresie jest róŜna struktura, mamy mniej samochodów osobowych niŜ zakładaliśmy i więcej 

cięŜarowych. To wynika głównie z tego, Ŝe polityka pobierania opłat za przejazdy się 

zmienia. Jak rozpoczynaliśmy rozmowy na temat umowy koncesyjnej to na bramkach opłaty 

były bezpośrednie. Następnie zmieniło się prawo i pojawiły się winiety dla samochodów 

cięŜarowych. Teraz te winiety znowu znikają. W zeszłym roku 1 lipca skończono sprzedaŜ 

winiet. Te, które zostały sprzedane 1 lipca mają waŜność 1 roku czyli 1 lipca znowu będziemy 

mieli inną charakterystykę ruchu. Ponownie na bramkach będą opłaty bezpośrednie. To trochę 
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za krótki okres, Ŝeby kategoryczne stwierdzenia padały. Autostradę mamy otwartą od 2 lat i 

mieliśmy juŜ  dwie zmiany prawa. Jesteśmy mniej więcej na poziomie jaki zakładaliśmy.  

Radny Franciszek Kuczka          

Ile kosztuje przeciętny kilometr autostrady na odcinku Nowe Marzy – Czernikowo. Jaki jest 

koszt budowy mostu w  Grudziądzu i rozbudowy mostu w Toruniu ? 

Pani Anna Tomczak  

Nasz całkowity koszt budowy to jest prawie 700 mln euro. A koszt budowy wszystkich 

duŜych mostów to 191 mln euro. Nie rozbiję tego na poszczególne mosty poniewaŜ budowa 

jest prowadzona tak, Ŝe sprzęt uŜywany do mostu pod Toruniem został uŜyty do budowy 

mostu pod Grudziądzem. Na mosty, które mają  podobną konstrukcję i technologię musimy 

patrzeć razem. TakŜe trzy mosty 191 mln euro.  

Radny Franciszek Kuczka 

Jak się przedstawia koszt budowy jednego kilometra autostrady budowanej na odcinku Nowe 

Marzy – Czernikowo w porównaniu z budową innych autostrad na przykład na zachodzie 

Europy ? 

Pani Anna Tomczak  

To wszystko zaleŜy przez jaki teren przechodzimy, jakie są wytyczne, co mamy po drodze. 

Kilometr naszej autostrady to 12 mln euro  bez mostów na odcinku Nowe Marzy – 

Czerniewice. Natomiast my mamy trudną wbrew pozorom sytuację gruntową poniewaŜ 

mamy bardzo duŜo wymian gruntów. Są miejsca, gdzie musieliśmy wymienić grunt do 

kilkunastu metrów, bo się nie nadawał i nie było moŜliwości wzmocnienia. Są autostrady, 

które idą po odpowiednich terenach, tak jak na przykład w Szwecji, gdzie praktycznie nic nie 

jest wymagane, bo pod spodem jest skała i nie trzeba nic robić, ewentualnie coś wyburzyć. Są 

teŜ miejsca takie gdzie  autostrady przechodzą po bardzo zróŜnicowanym terenie. Trudno mi 

powiedzieć. Opieramy się o wytyczne europejskie i ta cena jest porównywalna ale w swojej 

klasie.  

Radny Jarosław Malczyński 

Na odcinku Gdańsk – Nowe Marzy – Czerniewice istnieją stanowiska przewidziane dla 

inspekcji ruchu drogowego? 

Pani Anna Tomczak  

JeŜeli chodzi o Gdańsk – Nowe Marzy to jest na węźle SwaroŜyn, czyli to jest trzeci węzeł na 

końcu II odcinka.  Na tym odcinku  teŜ jest planowane ale wewnątrz pasa autostradowego. 
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Radny Janusz Kalinowski 

W imieniu wszystkich radnych chciałbym podziękować  za udzielone informacje na temat 

budowy II etapu odcinka autostrady. Czekamy za zakończeniem tej inwestycji. 

   

Radny Janusz Kalinowski poinformował radnych, iŜ 2011 rok nieszczęśliwie się zaczął dla 

byłych samorządowców. W miesiącu lutym poŜegnaliśmy Pana Rudolfa Szymańskiego a w 

miesiącu marcu Pana Jana Wronowskiego. Następnie przewodniczący obrad poprosił radnych 

o powstanie i uczczenie ich śmierci minutą ciszy.   

 

Ad. pkt 3  

        Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

Radny Jarosław Malczyński 

Proszę o rozwinięcie punktu 1 i 23. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Punkt 3. O jaką nieruchomość chodzi ? 

Radna Irena Szubrych 

Punkt 19. Czego dotyczy aneks i dlaczego został podpisany ? 

Radny Mariusz KałuŜny 

Punkt 23. Czy sprawa, którą zajmuje się „Porozumienie Ciechocińskie” dotyczy równieŜ 

bezpieczeństwa naszego miasta ? 

Punkty 6-9. Wysokość dotacji na działalność klubów sportowych jest stopniowana i to z 

róŜnych względów, jak na przykład ilość uczestników. Z czego wynikają róŜne kwoty w 

dotacjach na prowadzenie punktów profilaktycznych  w klubach ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Punkt 21. W dniu 16 lutego b.r. Burmistrz Miasta uczestniczył w uroczystości związanej z 

oddaniem do uŜytku wyremontowanego budynku Zespołu nr 2 w Domu Pomocy Społecznej 

w Browinie. Czy Pan Burmistrz mógłby w kilku zdaniach powiedzieć  do czego ten budynek 

słuŜy ? 

Radna Krystyna Myszkowska  

Punkt 2. Podjęcie decyzji w sprawie  wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych. 

To nowa funkcja. Na czym ona polega ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 1. Podjęcie decyzji w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania 

przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Miasta ChełmŜy. 
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Dot. pkt 2. Podjecie decyzji w  sprawie  wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych. 

Od 1 stycznia 2011 roku obowiązuje nowa instrukcja kancelaryjna. Ona nakłada na nas nowe 

obowiązki. Natomiast tak naprawdę te wszystkie sprawy w urzędzie były , miały miejsce, jak 

równieŜ to co dotyczy pytania drugiego. Taka osoba była i jest nadal. To ta sama osoba, a 

mianowicie p. Aldona Lipińska. Chodzi o uŜycie nazwy takiej jaka obowiązuje w instrukcji.   

Odnośnie punktu 1 jest to sprawa określenia czy podstawowym obiegiem dokumentacji 

będzie obieg elektroniczny czy papierowy. My wskazaliśmy papierowy. Oczywiście ten 

elektroniczny idzie obok ale wskazanie elektronicznego praktycznie wyklucza wycofanie się 

kiedykolwiek z tego. Są wciąŜ dziedziny Ŝycia kiedy nie jest to moŜliwe, łatwe. Dlatego w 

takim zakresie jak to jest moŜliwe funkcjonuje obieg elektroniczny ale jako podstawowy 

nadal wskazujemy papierowy, a  więc ten, który do tej pory obowiązywał.  

 

Dot. pkt 3. Podjęcie decyzji w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 

połoŜonej w ChełmŜy przy ul. Toruńskiej.   

Sprawa dotyczy działki pod garaŜe przy ul. Toruńskiej 7a. Zgodnie z ustawą o gospodarce 

nieruchomościami działka, grunt, który został nabyty od gminy a jest zbywany dalej, jeŜeli 

jest gruntem niezabudowanym, to gmina ma zawsze prawo pierwokupu. My z tego 

pierwokupu zrezygnowaliśmy. Tak naprawdę sprzedawaliśmy działki po to, Ŝeby były garaŜe.  

 

Dot. punktów 6-9. Czym się kierujemy przy podziale środków na punkty profilaktyczne ?  

Te punkty robią dwie zasadnicze sprawy. Prowadzą profilaktykę w klubach i o to nam bardzo 

chodzi. Z drugiej strony są teŜ wsparciem finansowym dla działalności klubu. PrzecieŜ nie 

moŜemy powiedzieć, Ŝe treningi, zaangaŜowanie młodzieŜy wokół dyscyplin sportowych, 

które u nas są uprawiane powoduje, Ŝe one w jakiś sposób są odciągane od tego wszystkiego 

co mogłoby mieć zły wpływ, a więc równieŜ od alkoholu. Kierujemy się dwoma rzeczami. 

Właściwie tak samo jak przy rozdziale środków na sport czyli ilością członków w klubie ale 

równieŜ bardzo waŜna jest aktywność samego klubu. Są kluby, które to robią bardzo dobrze i 

te kluby oceniamy wysoko. Punkty profilaktyki są tam aktywne. AngaŜowane są osoby 

przygotowane do tego typu działalności. Są równieŜ kluby, które robią to w nieco mniejszym 

zakresie. W zasadzie staramy się dostosować to do zapotrzebowania. RównieŜ zwiększamy 

środki jeŜeli takie są moŜliwości wynikające z faktu, Ŝe mamy większe środki z opłat za 

sprzedaŜ zezwoleń na alkohol. 
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Dotyczy punktu 19.Podpisanie aneksu do umowy z p. Zdzisławem Zawiszewskim właścicielem 

formy „Nieruchomości – wycena, zarządzanie, audyt energetyczny, usługi inwestycyjne” z 

Torunia w sprawie  wykonania opracowań operatów szacunkowych określających  wartość 

nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz lokalowych połoŜonych 

na terenie miasta ChełmŜy w 2011 roku”. 

Pytanie słuszne. Pojawiły się dwie nowe rzeczy. A mianowicie wycena gruntów rolniczych, 

których uŜytkowanie zostało ograniczone poprzez realizację programu infrastruktura i 

środowisko. Czyli tej naszej inwestycji kanalizacyjnej. Pojawiły się sytuacje, Ŝe wystąpią 

drobne odszkodowania. A drugi temat to przy wyrokach eksmisyjnych pojawia się kwestia 

odszkodowania za utracone poŜytki dla właściciela lokalu mieszkalnego, który ma taki wyrok 

na rzecz swojego najemcy. Właściwie nie ma ustalonych stawek ustawowo, które mówiłyby o 

tym jaka ma być wartość tego odszkodowania. My oczywiście  negocjujemy  a bardzo często 

kończy się to ugodą w sądzie, bo te roszczenia są bardzo wysokie, jeŜeli chodzi o wartość. 

Chcemy, Ŝeby wartość wyjściowa była określana przez biegłego rzeczoznawcę. Do umowy z 

Panem Zawiszewskim dopisaliśmy  jeszcze kwestię wyceny tego 1 m2 mieszkania. Na ile ona 

będzie wyjściową do porozumienia, na ile będzie respektowana w sądzie to trudno mi 

powiedzieć. Natomiast my będziemy nieco lepiej umocowani w tym co będziemy 

przestawiać. 

 

Dotyczy punktu 21. W dniu 16 lutego b.r. Burmistrz Miasta uczestniczył w uroczystości 

związanej z oddaniem do uŜytku wyremontowanego budynku Zespołu nr 2 w Domu Pomocy 

Społecznej w Browinie. 

Jest to jedno skrzydło, które ma przeznaczenie klasyczne czyli takie jak cały DPS. Są to 

pokoje jedno  i dwuosobowe dla osób, które tam z róŜnych przyczyn w tym domu pomocy 

społecznej przebywają. Jest to budynek spełniający standardy europejskie, zaopatrzony w 

windy, bardzo estetycznie wykonany, pokoje z samodzielnymi łazienkami.  Otwarcie go było 

koniecznością, aby cały obiekt w Browinie otrzymał standaryzację. Bez tego nie było szans 

na prowadzenie domu. W tej chwili wymagania zostały spełnione. Są tam wolne miejsca. 

Pani dyrektor prezentując obiekt, wspominała, Ŝe dom jest otwarty. Otwarty jest ale dla tych, 

którzy chcą i jest jeden drobny mankament, a mianowicie 2.200 – 2.300 zł stawka miesięczna. 

Gdy się przyjrzymy  naszym polskim emeryturom i rentom a w końcu dla takich to osób ma 

być, to co najmniej jest to cena zabójcza. Jesteśmy świadomi, Ŝe w części tę cenę pokrywa 

gmina tam gdzie są przypadki konieczności skierowania tych osób do DPS. 
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Dotyczy punktu 23.W dniu 7 marca br. uczestniczyłem w posiedzeniu  „Porozumienia 

Ciechocińskiego”, na którym zostały omówione niekorzystne warunki świadczenia usług 

konserwacyjnych przez spółkę Energa Oświetlenie sp. z o.o. z Sopotu. 

Temat ten dotyczy  miasta ChełmŜy i to bardzo mocno. Temat ma swój początek w bardzo 

duŜym zagadnieniu jakie toczy się od początku roku w relacjach gminy, miasta a Energi. 

Porozumienie jest inicjatywą niewielkiej grupy burmistrzów. Tak się złoŜyło, Ŝe byłem w tej 

grupie. Temat zainicjowano na konwencie burmistrzów inaugurujących pracę konwentu po 

nowych wyborach. Dalej prowadzi to Pan Gołębiewski Burmistrz Kowala. Oczywiście cały 

czas jesteśmy w to zaangaŜowani. Porozumienie dotyczy trzech zagadnień, które są związane 

z funkcjonowaniem spółki Energa. Pierwsza  to sprawa opłat za eksploatację oświetlenia, 

mówiąc jasno za jeden punkt świetlny w mieście. Druga sprawa dotyczy przetargów na zakup 

energii elektrycznej na to oświetlenie i wszystkie nasze obiekty. Trzeci temat to sprawa opłat 

za oświetlenie na drogach, których zarządcami są inne podmioty niŜ gminy. Jest to zarząd 

dróg wojewódzkich, krajowych i powiatowych.  Generalnie chodzi o to, Ŝe do 1997 roku z 

mocy prawa, do 2002 roku równieŜ z mocy prawa oświetlenie wybudowane na terenie miast, 

gmin przechodziło na własność zakładów energetycznych. Od 2003 roku tego obowiązku nie 

ma. Lamp, które wybudowaliśmy, a potem przeszły na własność zakładu energetycznego 

mamy niewiele. Przekazanie wiązało się z tym, Ŝe do 1997 roku nie było problemu i one były 

jak gdyby przez zakład energetyczny obsługiwane. Od 1997 roku są dalej obsługiwane. 

Potem pojawiają się spółki. Są podpisywane umowy z gminami na eksploatację. Jest to 

umowa na wymianę Ŝarówek, opraw, słupa itd. a więc to wszystko co wiąŜe się z awarią 

oświetlenia. Jest zasadnicza sprzeczność prawna, Ŝe my płacimy za eksploatację majątku, 

który nie stanowi naszego majątku. Ktoś zapyta w czym problem. W tym, Ŝe gmina nie ma 

wpływu na przymuszenie takiego operatora do wymiany opraw, Ŝarówek energooszczędnych. 

Akurat my jako miasto mieliśmy dobrą sytuację, Ŝe u nas to się działo. Wszędzie mamy  i 

oprawy i Ŝarówki energooszczędne. Nawet nie mieliśmy problemu jak był wypadek i był 

złamany słup. W ramach tej umowy nam to robiono. Dostarczenie energii do tego oświetlenia  

to kolejny problem. JeŜeli operatorem czy teŜ eksploatującym jest spółka Energa Oświetlenie 

a dostawcą prądu jest Energa, gdzie jedna spółka jest uzaleŜniona od drugiej, to proszę mi 

powiedzieć  w jaki sposób Energa Oświetlenie jest zainteresowana oszczędzaniem prądu, 

który sprzedaje spółka, która ma tych samych udziałowców. To pierwsza sprawa, na którą 

chcielibyśmy mieć wpływ. Druga sprawa wyniknęła stąd, Ŝe od początku roku powołano 

nową spółkę  w Sopocie Energa Oświetlenie, która tym oświetleniem miała się zajmować. 

Ustalono w Polsce stawki mniej więcej od poziomu 7 zł do 18 zł za lampę. Niektórzy mówią, 
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Ŝe jeszcze więcej. Mieliśmy starą stawkę w wysokości 9 zł . Mamy propozycję nowej stawki - 

w  2011 roku 12 zł i potem kaŜdego roku złotówka więcej. Nie jest to wcale mały wzrost, 

natomiast nie proponuje nam się za to nic nowego, tylko taką samą umowę. Ja nawet czuję 

pewne zagroŜenie. Jak to obsługiwała Energa z Torunia, to usunięcie awarii trwało kilka 

godzin. Robił to nasz posterunek. JuŜ doświadczyliśmy tego, Ŝe naprawa oświetlenia trwa trzy 

doby. Jest to niezgodne z umowa. Będziemy próbowali więc wyciągnąć pewne wnioski , bo 

awaria powinna być usunięta w ciągu 48 godzin. A w niektórych obiektach takich jak szkoły, 

szpitale nawet szybciej. „Porozumienie Ciechocińskie” załoŜyło sobie za punkt honoru ustalić 

wspólne stawki dla wszystkich, przejąć oświetlenie, Ŝeby móc decydować o tym, kto będzie 

prowadził eksploatację i nastąpi to najprawdopodobnie w trybie przetargowym i oczywiście 

to, Ŝebyśmy mieli istotny wpływ na wybór sprzedawcy energii do oświetlenia. Energa musi 

wyrazić zgodę, bo ogłasza się przetarg nie na swoim majątku. Czyli znowu jesteśmy w 

sytuacji wyjściowej. Generalnie musimy przejąć te lampy.  

Przez 2-3 lata działalności samorządowej  zarządcy dróg zwracali nam za oświetlenie na 

drogach innych niŜ drogi gminne. Od wielu lat tego nie ma. Te koszty nie są małe. Temat się 

pojawił moŜe mniej w ChełmŜy, natomiast pojawił tam gdzie wokół gmin są obwodnice i 

tych lamp zakłada się ogromne ilości. Nikt nie pyta gmin o to ile tych lamp załoŜyć. One się 

procesują do tej pory i nie wiadomo jak temat się skończy. Posłowie i senatorowie, którzy 

byli obecni zobowiązali się do podjęcia inicjatywy, która ewentualnie mogłaby się zakończyć 

logicznym rozwiązaniem tych problemów. Po drugie ustaliliśmy, Ŝe nie podpiszemy umów z 

Energą i będziemy zastanawiać się nad tym jak to rozstrzygnąć, jak wynegocjować najlepszą 

cenę. Myślę, Ŝe będziemy na tyle solidarni, Ŝeby nie było sytuacji, Ŝe gdzieś tam  jest 

podpisana stawka za 18 zł, a komuś udało się wynegocjować stawkę 10 zł. W porozumieniu 

nie są tylko gminy naszego województwa. Jest to takie przedsięwzięcie, gdzie mamy równieŜ 

reprezentację innych województw, które dzielą się z nami informacjami jak to się u nich 

odbywało, bo problem jest podobny. Konsekwencją tego jest równieŜ podjęcie wstępnej 

decyzji przeze mnie, Ŝe zrobimy audyt. Jest on moŜliwy, nieodpłatny. W tej chwili oferuje 

nam go jakaś firma. Jak Państwo sobie przypominacie mieliśmy kontakt z Pomorską Grupą 

Konsultingową S.A., która zajęła się częścią tego problemu, czyli analizą parametrów umów 

jakie mieliśmy  z zakładem energetycznym i w konsekwencji wypowiedzenia tych umów czy 

ich zmiany, co dało oszczędności, którymi w pierwszym roku z nimi się dzielimy, a w 

kolejnych latach są dla nas. To juŜ się więc dzieje.  

W wyniku spotkania w Ciechocinku i porozumienia jakie powołano, pojawiła się firma, która 

zajmie się badaniem naszych kosztów zuŜycia energii we wszystkich obiektach, które 
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stanowią naszą własność, w tym równieŜ przy oświetleniu i oceni w oparciu o ceny rynkowe 

(dziś w naszym województwie moŜna kupować prąd od 33 podmiotów) jakie moglibyśmy 

mieć oszczędności w skali roku, gdybyśmy ogłosili przetarg i byłby to wybór niekonieczne 

innego dostawcy. Bywa tak często, Ŝe jeŜeli dojdzie do przetargu to najlepszą stawkę da 

Energa.  Co będzie z opłatą za oświetlenie ? Są to działania, które jako samorządowcy 

podejmujemy wiele razy i nie zawsze są one skuteczne. Tych tematów jest wiele. Nie zawsze 

się coś dzieje. Natomiast tu juŜ pewne dobre rzeczy miały miejsce. Poprzez zmianę stanu 

prawnego, gdyby ustalić pewne rzeczy co do własności majątku, a potem wpływu na 

eksploatację, to gminy miałyby niewątpliwie szansę na pewne oszczędności. Porozumienie to 

nie ma Ŝadnego podłoŜa formalnego. Nie jest to stowarzyszenie, nigdzie nie jest  

zarejestrowane. Jest to porozumienie wokół pewnego tematu, który jest waŜny dla gmin w 

Polsce.  

Radny Mariusz KałuŜny                                           

Chciałbym dopytać o odszkodowania za niezabezpieczenie lokalu socjalnego. Jaka jest kwota 

tych wszystkich odszkodowań na rok 2010 ?   

Pan Jerzy Czerwiński 

Kwota wnioskowanych odszkodowań to kwota na poziomie ponad 100 tys. zł. Zapłaciliśmy 

40 tys. zł. Nie zapłaciliśmy wnioskowanej kwoty poniewaŜ zawarliśmy ugodę z właścicielem, 

która w konsekwencji sprowadza się to tego, Ŝe osoba z wyrokiem eksmisyjnym wcześniej 

otrzyma mieszkanie. Taki jest obowiązek gminy i tego nie unikniemy. Ta wartość nie będzie 

malała, bo wyroków eksmisyjnych jest coraz więcej. Są one spowodowane wieloma 

sprawami, o czym Państwo wiecie i nie tylko niepłaceniem. Częściej innymi powodami.        

 

Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w ChełmŜy 

 

Radny Janusz Kalinowski 

W dniu 20 stycznia b.r. za pośrednictwem Pana Burmistrza, do biura Rady Miejskiej 

wpłynęła skarga. Dotyczyła ona nieudzielania odpowiedzi przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w ChełmŜy od 23 października 2010 roku. Zgodnie z właściwością skarga została 

przekazana do komisji rewizyjnej z prośbą o wypracowanie stanowiska. W związku z 

powyŜszym oddaję głos panu przewodniczącemu komisji. 
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Radny Janusz Mikołajczyk – przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał stanowisko 

komisji w przedmiotowej sprawie, które stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Janusz Kalinowski 

U uzupełnieniu tego co powiedział przewodniczący komisji rewizyjnej, chciałbym 

poinformować wszystkich radnych, Ŝe skarŜący został pisemnie powiadomiony o terminie 

rozpatrzenia skargi przez komisję rewizyjną. Telefonicznie powiadomił  mnie, Ŝe nie zgłosi 

się na komisję ze względów finansowych  i oczekuje na stanowisko rady w tej sprawie. 

Radny Mariusz KałuŜny 

Czy wiadomo jaki jest los skarŜącego ? Czy sprawa, o którą prosi została wyjaśniona ? Czy 

cały czas przebywa w tym samym ośrodku ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

SkarŜący cały czas przebywa w schronisku w Kielcach. Z tego co ja wiem przebywa tam od 

długiego czasu. Bardzo często zmienia swoje oczekiwania co do miejsca domu pomocy, co do 

członków swojej rodziny. A jest to niezwykle istotne dlatego, Ŝe z przebywaniem w domu 

pomocy społecznej wiąŜą się koszty. A na członkach rodziny spoczywa obowiązek 

alimentacyjny. I tak naprawdę to spraw niewyjaśnionych jest wiele, a wynikają one z 

pewnych oczekiwań, z zachowań, z planów Ŝyciowych tego pana.  MOPS w Ŝadnym 

momencie nie uchybił  kpa  i wszystkim zasadom jakimi kieruje się w takiej sytuacji. TakŜe 

skarŜący jest cały czas w Kielcach. Kontakt  z nim jest przede  wszystkim pisemny. Zresztą 

tak sobie Ŝyczy i tak to się odbywa.  

     

Radny Janusz Kalinowski poddał pod głosowanie stanowisko komisji rewizyjnej. Przyjęto 

je jednogłośnie. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych – za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr VI/28/11 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChełmŜy 

  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 5  

             Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta  

na 2011 rok 

 

Pani Krystyna Lulka – Skarbnik Miasta przedstawiła proponowane zmiany po stronie 

dochodów i wydatków. 

Radny Krzysztof Zduński – przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych – za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr VI/29/11 

 zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta na 2011 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6  

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w kwocie  2.714.923,00 zł. 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Krzysztof Zduński – przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych – za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr VI/30/11 

w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego w kwocie 2.714.923,00 zł 
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Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

             Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie 

zadań inwestycyjnych 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Krzysztof Zduński – przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych – za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr VI/31/11 

zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim 

Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

                 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli  za usługę  w zakresie odbioru odpadów komunalnych z 

terenu gminy miasto ChełmŜa. 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Irena Szubrych – przewodnicząca komisji gospodarki miejskiej i rozwoju 

społeczno-gospodarczego przedstawiła pozytywną opinię komisji w sprawie projektu 

uchwały. 

Radny Krzysztof Zduński – przewodniczący komisji planowania, budŜetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały. 
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Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych – za 15. 

Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr VI/32/11 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  za usługę 

w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy miasto ChełmŜa 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9   

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru  zabytków 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych podczas głosowania 14 radnych – za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr VI/33/11 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

              Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 
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Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych – za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr VI/34/11 

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa  

na lata 2008-2015 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

              Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia oddziałów 

przedszkolnych w   szkołach podstawowych 

 
Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych – za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, Ŝe została podjęta  

Uchwała nr VI/35/11 

w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych w   szkołach podstawowych 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 12 

 Interpelacje  

 

Radny Jakub Ingram 

Kiedy rozpocznie się pozimowa naprawa ubytków  w nawierzchniach miejskich ulic ?  
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Radna Małgorzata Polikowska 

Zwróciła się do mnie grupa kierowców z uwagą, Ŝe brakuje miejsc parkingowych w naszym 

mieście. Domyślam się, Ŝe kaŜdy z kierowców stara się dojechać jak najbliŜej celu i często 

tym celem jest centrum miasta.  Być moŜe występują sytuacje kiedy tych miejsc 

parkingowych brakuje. To nie znaczy wcale, Ŝe ich w naszym mieście jest mało. W związku z 

tym, Ŝe kaŜda uwaga naszych mieszkańców powinna być dla nas cenna, przygotowałam 

interpelację i proszę o jej rozpatrzenie.  

W związku z oŜywieniem gospodarczym jakie następuje często z nadejściem wiosny, 

wzmaga się ruch samochodowy. Ubiegłoroczne doświadczenie wskazało utrudnienia w ruchu 

samochodowym oraz w zaparkowaniu pojazdu w naszym mieście. Kierowcy korzystają z nie 

ogrodzonych podwórek oraz miejsc prywatnych, pozostawiając tam swoje samochody. 

Dlatego proponuję, Ŝeby właściwe słuŜby Urzędu Miasta sporządziły wykaz miejsc 

parkingowych w naszym mieście i przekazały radnym na posiedzeniach komisji. Natomiast 

radni  mogliby przeprowadzić wizję lokalną tych miejsc aby dokonać  analizy i względnego 

oszacowania ilości, Ŝeby stwierdzić czy tych miejsc parkingowych w naszym mieście jest 

wystarczająca ilość  czy rzeczywiście nie. JeŜeli wystąpiłaby taka potrzeba, to naleŜałoby 

wprowadzić stosowne regulacje, które mogłyby zapewnić wygodę kierowcom i pieszym 

uŜytkownikom.  

Radny Janusz Kalinowski 

Jeszcze trwa kalendarzowa zima, chociaŜ pogoda wskazuje na wiosenne nastawienie, dlatego 

teŜ trzeba myśleć o zbliŜającym się sezonie wypoczynkowym. W ubiegłym roku oddaliśmy 

do uŜytku piękną fontannę w Parku Wilsona, aby mieszkańcy mogli wypoczywać w jej 

otoczeniu. Niestety, ptactwo równieŜ zapragnęło skorzystać z naszych dokonań i skutecznie 

potrafi uprzykrzyć wypoczynek naszym mieszkańcom, załatwiając swoje potrzeby w 

okolicach  ławek parkowych. Jakie działania zostaną lub zostały juŜ podjęte  w celu 

zminimalizowania skutków negatywnych działań ptactwa w Sadku ? 

 

Ad. pkt 13  

Odpowiedzi na interpelacje 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Naprawianie dróg po zimie rozpoczęło się w poniedziałek od ul. Dworcowej. Dziś miała 

być kontynuowana ulica Dworcowa  i zrobiona ulica Kościuszki. Kolejne ulice w następnych 

dniach. Oczywiście, Ŝe naprawimy wszystkie drogi ale na ile będzie dobrze to zaleŜy od tego 
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jak się będzie miał stan tych nawierzchni do pieniędzy jakie mamy zaplanowane. Mamy 

dokładny przegląd ulic.  

2/ Wykaz miejsc parkingowych. W zasadzie nie muszę udzielać tutaj Ŝadnej odpowiedzi. 

Powiem tylko, Ŝe wykaz miejsc parkingowych będzie zrobiony. Kiedy mówimy o regulacjach  

to jest to temat zbieŜny z pewnym zadaniem, z którym na pewno przyjdzie nam się zmierzyć. 

Mianowicie miasta przechodzą na inny system parkowania płatnego. Te inne systemy to 

parkomaty, parkometry. Tutaj są dwie waŜne rzeczy. Sprawa wysokości opłaty, a więc z tym 

przyjdzie nam się zmierzyć. Druga sprawa to ilość miejsc parkingowych. Wtedy się to opłaca. 

W naszym przypadku miejsc parkingowych płatnych jest 120.  

Pani Polikowska mówiąc o problemie słusznie mówi o tym, Ŝe tak naprawdę to mamy 

problem z pakowaniem w centrum. Na obrzeŜach mamy wolne miejsca parkingowe, które  

powodują, Ŝe w ciągu 5 minut teŜ moŜna się znaleźć w centrum. Sam jestem kierowcą i wiem 

jak się zachowujemy, Ŝe chcielibyśmy dojechać jak najbliŜej. Myślę, Ŝe dobrą zapowiedzią 

jest temat, który juŜ dzisiaj był na sesji, to sprawa parkingu przy „Włókniarzu”. To spory 

parking i w centrum miasta. Na pewno wykaz, o który prosi radna będzie przygotowany. W 

tym co mówiła Pani Polikowska jest jeszcze jedna waŜna sprawa. To jasne określenie miejsc, 

które nie są miejscami parkingowymi a dlatego, Ŝe są otwartymi podwórkami to takimi się 

stały, utrudniając w znaczący sposób nam Ŝycie. Myślę, Ŝe słuŜby porządkowe się tym zajmą 

ale będzie to łatwiejsze do zrobienia po tej analizie.  

3/ Pomysłów i działań jest kilka. W tej chwili jesteśmy po wycince dwóch drzew, które 

wydawały się być zbędne, a które niewątpliwie tworzyły zagroŜenie, bo były miejscem 

gniazdowania  ptaków. Jesteśmy po przycince gałęzi. Mamy zaplanowanych 6 akcji usuwania 

gniazd. Jedna odbędzie się jutro. Do 30 kwietnia za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska takie akcje mogą być przeprowadzane. Liczymy na to, Ŝe ptaki zrezygnują z tych 

miejsc. Tak się bardzo często dzieje. Zresztą ich jest wielokrotnie mniej niŜ kiedyś. 

Wariantem, który jeszcze rozwaŜamy, a jest wciąŜ na etapie badania, jest umiejscowienie 

urządzeń, które emitują dźwięki, odstraszając tym ptaki. Tylko są dwie szkoły na ten temat. 

Jedne dźwięki nie odstraszają  a drugie odstraszają wszystko co Ŝywe, włącznie z ludźmi. 

Tego na pewno zrobić nie chcemy.  Zdajemy sobie sprawę, Ŝe powinno to być miejsce 

rekreacji, spacerów, spotkań, bo jest niewątpliwie bardzo efektowne. MoŜe działania, które 

przeprowadzimy w tym roku spowodują, Ŝe tych gniazd  przynajmniej w części gdzie jest 

fontanna będzie mniej. Zwrócimy bardzo mocno uwagę na stan czystości ławek. To kolejny 

problem, jaki tam się pojawia.      
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Ad. pkt 14 

               Wnioski i zapytania 

 

Radny Mariusz KałuŜny 

1/ W ostatnim czasie podczas moich rozmów z mieszkańcami zgłoszono się do mnie z 

następującym problemem. OtóŜ mieszkańcy ulicy Kościuszki są zaniepokojeni brakiem 

chodnika na ich ulicy na odcinku od myjni samochodowej do końca ulicy. Informowano mnie 

o zdarzeniach, w których piesi uniknęli wypadku. Z pewnością wszyscy jesteśmy zgodni, Ŝe 

ten chodnik jest tam bardzo potrzebny. Przekazałem Panu Burmistrzowi tę sprawę juŜ na 

posiedzeniu komisji i uzyskałem stosowną odpowiedź. Jednak czując się w obowiązku 

chciałem tę sprawę przedłoŜyć na forum Rady Miejskiej  poniewaŜ to my wszyscy będziemy 

podejmowali decyzję odnośnie tej inwestycji. Mam nadzieję, uda nam się zrealizować tę 

waŜną inwestycję. Panie Burmistrzu, proszę Ŝeby Pan odniósł się do tego i powiedział kiedy 

najprawdopodobniej będzie moŜliwa budowa chodnika na Kościuszki.  

2/ Na komisji polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego rozmawialiśmy o stanie 

bezrobocia w ChełmŜy. Gościliśmy dyrektora Urzędu Pracy. Informacje, które otrzymaliśmy 

są niepokojące. Bezrobocie w ChełmŜy przekroczyło 20%. Wielu ludzi mimo usilnych starań 

nie moŜe znaleźć pracy. MoŜliwość odbywania staŜu teŜ została mocno okrojona, gdyŜ nasz 

urząd otrzymał o ponad 70% mniej środków na te cele niŜ w roku ubiegłym. Przyznano nam 

21 mln zł mniej. Panie Burmistrzu, znając Pana dobrą współpracę z Urzędem Pracy i 

zainteresowanie tematem mam kilka pytań. Jakie podjęto działania wobec tych osób, które w 

ostatnich miesiącach straciły pracę, choćby ze strony jednostek Panu podległych ? Jakie 

zamierza Pan podjąć działania, Ŝeby przyciągnąć większą ilość przedsiębiorców do ChełmŜy? 

Czy ma Pan sygnały o nowych inwestycjach na terenie miasta ?  Ogólnie jak Pan ocenia stan 

bezrobocia, o którym informowano nas na posiedzeniu komisji.   

Radny Franciszek Kuczka  

1/ Chciałbym kontynuować wątek jaki rozpoczął radny Janusz Kalinowski, wątek dotyczący 

czystości w Parku Wilsona. Kiedy „Aldom” planuje wejść na teren zielony. Park Wilsona jest 

wizytówką naszego miasta. Fontanna została bardzo pozytywnie oceniona przez 

mieszkańców. Park Wilsona to dobre miejsce wypoczynku ale na dzień dzisiejszy występuje 

tam takie zanieczyszczenie, Ŝe jeŜeli proces będzie podstępował tak szybko, to miejsce będzie 

po prostu odstraszało.  

2/ Kiedy wykonawca prac rewitalizacyjnych na Bulwarze planuje je rozpocząć ? 
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Radny Grzegorz Sosnowski 

1/ Rozumiejąc troskę Pana Burmistrza o całe miasto, w pełni akceptuję jego pomysł o 

poszerzenie mojego pytanie dotyczącego dzielnicy Wyszyńskiego i Frelichowskiego odnośnie 

patroli pieszych StraŜy Miejskiej w tym rejonie na wszystkie pozostałe dzielnice i osiedla 

miasta. W tym miejscu pragnę poprosić o zadanie pytania naszemu Komendantowi Policji o 

moŜliwość wsparcia bądź uzupełnienia patroli StraŜy Miejskiej poprzez Policję. 

2/ W nawiązaniu do interpelacji Pani Wiceprzewodniczącej. Chodzi o dosyć uciąŜliwe 

parkowanie samochodów przy posesjach prywatnych na ulicy Wyszyńskiego. Odbywa się to 

blisko sklepu motoryzacyjnego. Strasznie to utrudnia Ŝycie osobom, które zamieszkują w 

pobliskich domkach jednorodzinnych, gdyŜ parkują tam nie tylko samochody osobowe 

klientów, ale równieŜ samochody cięŜarowe dostawców, co oprócz tego, Ŝe są uciąŜliwe dla 

mieszkańców, stanowią równieŜ duŜe niebezpieczeństwo dla ruchu, gdyŜ powoduje to 

zwęŜenie jezdni, a jest to naprzeciwko szkoły i wymijanie w tym miejscu powoduje teŜ 

moŜliwość kolizji z dziećmi.    

Radny Krzysztof Zduński 

1/ Chciałbym odnieść się do tego co mówił radny jeśli chodzi o patrole piesze. W ostatnich 

miesiącach, po spotkaniu jakie odbyło się na Sali Mieszczańskiej, na którym Komendant 

Policji przekazał informację na temat organizacji pracy, ilości policjantów, radiowozów, 

opinia mieszkańców miasta jest taka, Ŝe widać patrole w radiowozach ale w ogóle nie widać 

patroli pieszych w mieście. Wszyscy poruszamy się po mieście pieszo i samochodem. 

MoŜemy powiedzieć to samo co mówią mieszkańcy. Chciałoby się, Ŝeby od czasu do czasu 

na ulicach ChełmŜy było widać dwóch, trzech policjantów pieszo. Zdecydowanie bezpiecznej 

czuliby się wówczas mieszkańcy.  A nie w radiowozach, zatrzymujących pojazdy za 

przekroczenie prędkości. To teŜ jest waŜne, bo powinno być bezpieczne. Jednak chciałoby 

się, Ŝeby ta sprawa została potraktowana bardziej priorytetowo jeŜeli chodzi o Pana 

Komendanta Policji. Taka prośba, Ŝeby Pan Burmistrz był uprzejmy w tej sprawie 

porozmawiać.  

2/ Mój wniosek jest kontynuacją. Był składany na ostatnim posiedzeniu komisji gospodarki 

miejskiej. Moja gorąca prośba ale i równieŜ wniosek radnej Małgorzaty Polikowskiej, radnej 

Ireny Szubrych oraz osób, które mają działki na ul. Lipowej, aby wnioskować do Starostwa 

Powiatowego  w następującej sprawie.  W najbliŜszym czasie będzie przeprowadzony remont 

drogi na ulicy Trakt do Dubielna, przez Skąpe. Będzie moŜna odzyskać w związku z tym 

remontem pewną część nawierzchni  zewnętrznej. Będzie odbywało się tak zwane 

frezowanie. Przy okazji tego, Ŝe nie trzeba będzie się przemieszczać z tym wszystkim gdzieś 
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dalej, bo ulica Lipowa mieści się przy ul. Trakt, moŜe byłaby szansa uzyskania odpłatnie lub 

nieodpłatnie części tego materiału. MoŜna uzupełnić ubytki jakie są na tym odcinku ulicy. 

Mieszkają i wypoczywają tam nie tylko mieszkańcy ChełmŜy. Apelują o to obecni 

mieszkańcy ulicy Lipowej oraz osoby, które w tej chwili mieszkają jeszcze w granicach 

administracyjnych miasta ale budują swoje domy poza granicami, czyli na terenie gminy. 

Chcieliby dojechać do swoich posesji, nie grzęznąć przy okazji w błocie. MoŜe udałoby się 

coś przy okazji wykonywanej inwestycji zrobić dla tego rejonu miasta.      

 

Ad. pkt 15 

              Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Chodnik na ulicy Kościuszki. Ten chodnik był tutaj przeze mnie  bardzo szeroko omawiany 

przy konstruowaniu budŜetu na rok 2010. Ta droga jest nowa i to bardzo często prowokuje do 

szybkiej jazdy. Wiedząc to zaleŜało nam bardzo na tym temacie. Generalnie to nie ja podejmę  

decyzję, a Państwo w oparciu o sytuacje finansową, konstruując budŜet na rok 2012. Trudno 

mi powiedzieć jaka będzie decyzja. Nie jest to jedyne miejsce gdzie sprawa chodnika jest 

niezwykle pilna ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Ten temat był dosyć szeroko 

omówiony, były spotkania z mieszkańcami. Wiemy o tej potrzebie, chcielibyśmy zadanie 

zrealizować. Być moŜe będzie szansa przy  zmniejszonym na rok 2012 zakresem zadań 

inwestycyjnych. Główne zadania takie jak budowa kanalizacji czy rewitalizacja  nam się 

kończą.  

2/ Jakie podjęto działania w stosunku do bezrobotnych. To są dobre pytanie panie radny  ale 

myślę, Ŝe jednak nie pod właściwym adresem. My jako Urząd Miasta i ja jako organ 

wykonawczy rady właściwie nie mam Ŝadnych kompetencji w zakresie działania na rzecz 

osób, które utraciły pracę. Oczywiście, jeŜeli przeniesiemy to do pomocy społecznej to tak ale 

tu Pan powinien doskonale wiedzieć, Ŝe wszelkie działania pomocy społecznej, które 

wychodziłyby poza  zakres tych świadczeń, które realizujemy w tej chwili są związane z 

decyzjami rady. A takich nie ma, bo sytuacja budŜetowa jest taka jaka jest. Natomiast my 

prowadzimy działania wieloletnie, które czasem są niezauwaŜalne. Ja nawet śmiem 

powiedzieć, Ŝe prowadzimy swój rodzaj prac publicznych i interwencyjnych. Zatrudnianie 

przez 12 lat  opiekunek na okres 1 roku i zasiłek itd. nie wynika z faktu, Ŝe nam tak się 

podoba ale z tego, Ŝe staramy się za kaŜdym razem dać szansę innej osobie i dać 2 lata a 

dzisiaj 1,5 roku na poszukanie pracy. Te osoby chcą dość opornie z tego skorzystać a to jest 
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dla nich szansa. Często przyjmujemy osoby w bardzo trudnej sytuacji. Zresztą Pan 

Bartkowiak mówił o tym, Ŝe czasem podejmuje decyzje na krawędzi ryzyka z uwagi na 

sytuację socjalną danej osoby. My to robimy w oparciu o opiekunki, gońców, sprzątaczki. 

Robiliśmy to a dziś juŜ nie robimy, bo byłoby to powielanie funkcji Urzędu Pracy. Mieliśmy 

swoje centrum wspierania przedsiębiorczości. A więc w zasadzie jakby równoległą do Urzędu 

Pracy jednostkę, która zajmowała się aktywizowaniem bezrobotnych.  W ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Kapitał Ludzki  prowadzimy 

szkolenie, przekwalifikowania , naukę starania się o pracę. Z przykrością muszę stwierdzić, 

Ŝe największym problemem tych działań jest frekwencja. Dziwne przy rosnącej liczbie 

bezrobotnych. Ci ludzie automatycznie trafiają do Urzędu Pracy. Jesteśmy w zasadzie 

niewyczerpalnym miejscem gdzie zatrudnia się większość kierowanych osób na staŜe, roboty 

publiczne itd. Nie ukrywam, Ŝe czasem tych staŜystów mamy znacząco ponad to co 

potrzebujemy. Najlepszym tego przykładem jest biblioteka i ChOK. To nie wypływa z naszej 

potrzeby ale z potrzeby tych ludzi. My właściwie juŜ wychodzimy czasem poza nasze 

obowiązki ale nie moŜemy juŜ nic dołoŜyć, bo właściwie instytucją, która od początku do 

końca powinna zajmować się tym tematem jest Urząd Pracy. O 70 % są mniejsze środki na 

wszelkie formy aktywizacji zawodowej. Jak wszyscy przyjmiemy  ten cięŜar trudno mi 

powiedzieć. Liczę na to, Ŝe w którymś momencie rząd się zreflektuje i te środki się zwiększą. 

Naprawdę nasz urząd niewiele moŜe  a mimo to robimy co tylko jest w naszej mocy. To nie 

jest nic nadzwyczajnego, bo jesteśmy dla mieszkańców ale te działania są podejmowane, 

staramy się realizować te zadania.   

3/ „Aldom” wszedł na zieleń. Ma jeszcze na niektórych ulicach problem z zmarzliną. Staramy 

się to monitorować. Na pewno przekaŜę, Ŝeby Sadek, który jest rzeczywiście naszą 

wizytówką był traktowany w pierwszej kolejności. To jest tak, Ŝe w ciągu jednego dnia nie 

wykosimy trawy w całym mieście, nie sprzątniemy po psach. To w czasie jest rozłoŜone. 

Będziemy pilnować, Ŝeby wszelkie terminy było dotrzymane.  

4/ Zadano pytanie o nowych przedsiębiorców. Musimy sobie odpowiedzieć  na jedno pytanie. 

Jakich przedsiębiorstw ? Teren, który mógłby pozwolić na lokowanie przedsiębiorstw na 

terenie ChełmŜy praktycznie się wyczerpał. Ostatnią działkę na ulicy Polnej sprzedaliśmy w 

ubiegłym roku. Staramy się pielęgnować to co mamy na naszym terenie. Miedzy innymi 

staramy się znaleźć inwestora, przedsiębiorcy który wejdzie do Styl-Meble. Toczą się 

rozmowy. Przygotowujemy właśnie projekt uchwały dot. ulg podatkowych. Prowadzimy 

rozmowy na temat terenów prywatnych, które są przeznaczone pod aktywizację gospodarczą. 

Nie z tymi prywatnymi właścicielami, bo nie taka nasza rola ale z przedsiębiorcą, który 
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rozwaŜa budowę bio-gazowni. Nie ukrywam, Ŝe mi serce bije, Ŝe za moment bio-gazownia 

moŜe być o 200 metrów dalej ale juŜ w gminie ChełmŜa. Cały temat załatwiłem sam, ale co z 

tego jak jest problem z terenami. To co moŜna w tej materii to się dzieje. Gmina ma tylko 

jeden instrument, za który jest zresztą karana. To jest zwolnienie lub umorzenie podatku. Za 

to ma mniejszą subwencję wyrównawczą. TakŜe tych instrumentów znowu jest niewiele. 

Czasami słyszę jak ktoś z rządu mówi co to gminy  powinny zrobić, Ŝeby zwiększyć swoje 

dochody. A prawda jest taka, Ŝe miasto o takiej powierzchni jak my, zamknięte gminą o 

ogromnych moŜliwościach terytorialnych, moŜe tylko czekać na subwencję wyrównawczą. 

Nic więcej nie da się zrobić. A po drugie czy my naprawdę chcemy przemysłu w mieście ? 

Chyba nie. Mamy strefę ekonomiczną i są róŜne opinie na ten temat. Musimy niewątpliwie 

pielęgnować usługi, dbać o wszystko co funkcjonuje. Pan radny wie doskonale ile ze mną 

godzin spędza  na temat rozwoju „Izolacji”, która dzisiaj ma szansę rozwoju. A co z tego 

wyjdzie, naprawdę trudno mi powiedzieć. Działań naprawdę jest sporo. Ktoś powie, Ŝe 

zawsze moŜna więcej ale chcę, Ŝebyśmy byli świadomi moŜliwości, instrumentów, które  

mamy.             

5/ Wiem, kiedy wykonawca ma zakończyć prace na Bulwarze.  To nas najbardziej interesuje. 

Wykonawca mówi, Ŝe w Ŝaden sposób nie jest zagroŜony termin. O ile dobrze pamiętam jest 

to październik 2011. Wykonawca jest świadom kar jakie zostaną na niego nałoŜone, jeŜeli nie 

zdąŜy zrealizować zadania.     

6/ Patrole StraŜy Miejskiej z Policją. Nie wiem jak jest teraz, kiedy komisariat tak się rozrósł. 

Patrole łączone były rzeczą normalną. Muszę sprawdzić jak jest obecnie i wówczas 

odpowiem. Natomiast to wszystko co dotyczy Policji przekaŜę komendantowi naszego 

komisariatu z prośbą o to, Ŝe oczekujecie Państwo stosowania tego. Patrole piesze Policji w 

mieście powinny się pojawiać. Nie mam co do tego Ŝadnych wątpliwości. Są tereny, gdzie 

kontroli bezpieczeństwa potrzeba więcej. Dziś Rynek nie jest miejscem gdzie dochodzi do 

wykroczeń lub przestępstw. Swoje robi monitoring. To nie jest tajemnica.  

7/ Temat parkowania na ul. Wyszyńskiego wraca jak bumerang. To jest dosyć ciekawy temat 

w dyskusji. Trzeba podjąć szybką decyzję. Wprowadzić zakaz zatrzymywania się i postoju. 

Problem będzie rozwiązany i przedsiębiorca zamyka sklep. A mówicie, Ŝe trzeba dbać o 

przedsiębiorców. Perspektywa jest taka, Ŝe podobno ten sklep ma być przeniesiony. To jest 

pierwsza sprawa, która jest bardzo waŜna. Po drugie sprawa blokowania bram przez 

parkujących kierowców jest zwykłym łamaniem przepisów kodeksu drogowego. Od tego jest 

Policja i StraŜ Miejska. Natomiast nie byłbym pochopny z wprowadzeniem zakazu 
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zatrzymywania się i postoju. Tym bardziej, Ŝe ona nie zaleŜy od nas, bo zarządcą drogi jest 

powiat. Chciałem pokazać, Ŝe tych sprzeczności w ciągu dnia jest kilkanaście.  

Zwrócimy uwagę patrolom Policji  co do tego czy tam nie ma ewidentnego łamania 

przepisów ruchu drogowego. Parkują na chodniku, we wjazdach do bram, w miejscach 

niedozwolonych.  

8/ To ładnie, Ŝe Pan Zduński zaapelował do wszystkich, bo wszyscy wybierali radnych 

powiatowych, a więc niech z radnymi powiatowymi rozmawiają. MoŜe jest jakaś szansa dla 

nas przy wykonywaniu inwestycji, w której mamy niemały udział, bo ponad 200 tys. zł. Tymi 

pieniędzmi załatwilibyśmy w mieście kilka chodników. Załatwiamy waŜny chodnik na 

Trakcie. Wystąpimy do starostwa w sprawie odzyskania frezowiny. JeŜeli będzie taka 

moŜliwość i nie zostało to w jakiś sposób przekazane umową, to postaramy się to załatwić. To 

dobry pomysł.  

Radny Krzysztof Zduński      

Taki wniosek został wysłany do radnych powiatowych.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Tym bardziej uwaŜam, Ŝe jest to fajne działanie. Powinniśmy aktywizować wszystkich tych, 

którzy nasze miasto reprezentują. 

Radny Mariusz KałuŜny 

Moje pytanie wynikało z troski. Ja wiem, Ŝe bezrobocie to jeden z najtrudniejszych 

problemów  społecznych. Wiem, Ŝe nie poradzi sobie z tym Urząd Pracy i MOPS. Tu 

potrzeba skoordynowanych działań wszystkich jednostek. My jako rada musimy o tym 

rozmawiać, Ŝeby mieszkańcy wiedzieli, Ŝe rozumiemy ten problem i próbujemy go rozwiązać 

w naszym zakresie, przy pomocy naszych instrumentów. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ani przez moment tego pytania inaczej nie przyjąłem jak troskę o sprawę i konieczność 

mówienia o tym. Natomiast  chciałem pokazać co robimy i pokazać tę beznadzieję.  

 

Ad. pkt 16 

            Oświadczenia 

 

Radny Arkadiusz Szwugier 

Chciałbym przekazać Państwu krótką informację z posiedzenia komisji polityki społecznej i 

bezpieczeństwa, na którym to analizowaliśmy temat bezrobocia w naszym mieście. Kolega 

poruszył juŜ ten temat. Nie chciałbym więc pewnych rzeczy powielać. Dopowiem tylko, Ŝe 
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od marca do grudnia ubr. poziom bezrobocia malał. Wiele osób zatrudnionych było w 

budownictwie, transporcie, korzystano z dotacji na otworzenie własnej działalności  

gospodarczej. Nastąpił spadek bezrobocia. W naszym mieście od pewnego momentu zasiłek 

dla bezrobotnych wypłacany jest tylko przez pół roku.  

Aktualnie stopa bezrobocia dla powiatu toruńskiego wynosi 18%, w mieście ChełmŜa 20,3%.  

W roku 2011 środki na aktywizację zawodową znacząco zmniejszono do kwoty 4,1 mln zł. 

Jest to kwota o 21,4 mln zł. niŜsza w stosunku do roku ubiegłego. ObniŜone zostały równieŜ 

środki, które PUP pozyskuje z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego Pan Waldemar Bartkowiak na 

posiedzeniu komisji poinformował nas, Ŝe w budŜecie ministerstwa jest jeszcze ok. 1 mld zł 

do uruchomienia. Uruchomiona została kwota 400 mln zł. Pozostałe 600 mln zł zostanie 

rozdzielone na urzędy pracy, które wykaŜą się najwyŜszą efektywnością. Z tego co Pan 

dyrektor mówił, to stara się bardzo, Ŝeby takie środki pozyskiwać.  W miesiącu kwietniu 

Urząd Pracy ma otrzymać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.800 tys. 

zł, które będą przeznaczone na: staŜe – 1mln zł, szkolenia – 400 tys. zł, prace interwencyjne – 

400 tys. zł.   

Tak drastyczne zmniejszenie środków finansowych spowodowało wygaszenie niektórych 

umów z bezrobotnymi i pracodawcami, ograniczone jest zawieranie nowych. Wpłynęło to juŜ 

równieŜ znacząco na wzrost poziomu bezrobocia w naszym mieście. Środki, którymi obecnie 

dysponuje PUP nie wystarczyły nawet na pokrycie zobowiązań ubiegłorocznych. Podobna 

sytuacja jest w całym kraju. Do Pana Burmistrza przychodzi wiele osób o pracę i nie tylko. 

Wiem, Ŝe stara się on im pomagać.  

W składzie naszej rady jest dwóch przedsiębiorców, czyli Małgorzata Polikowska oraz ja. 

Wiemy, Ŝe nie jest ciekawie. Osoba, która nie prowadzi działalności nie zawsze wie co to 

znaczy. DuŜa grupa społeczeństwa nie wie z jakimi problemami się borykamy. Wkłada się 

prywatnych przedsiębiorców do jednego pudełka i uwaŜa, Ŝe oni muszą mieć. A jest trochę 

inaczej. Mimo to staramy się jakoś sobie radzić.  

Radny Grzegorz Sosnowski 

W pytaniu do Pana Burmistrza być moŜe nie określiłem wyraźnie  o co mi chodziło. 

Panie Burmistrzu, nie wnioskuję o łączenie patroli StraŜy Miejskiej z Policją ale Ŝeby Policja 

uzupełniała w niektórych momentach patrole straŜy.  Ponadto zwracam uwagę na 

konieczność równowaŜenia potrzeb mieszkańców z potrzebami przedsiębiorców. Nie 

wnioskuję oczywiście o zamknięcie sklepu, czy utrudnienia w prowadzeniu działalności. 

Wnioskuję o znalezienie złotego środka.  
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Radny Janusz Kalinowski  

Chciałbym przypomnieć, Ŝe jesteśmy w punkcie „oświadczenia” . Więc trzymajmy się ściśle 

tego. Radziłbym przypomnieć sobie co to jest oświadczenie, komunikat, interpelacja, wniosek 

i zapytanie.  

Radny Arkadiusz Szwugier 

Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat działalności kulturalnej w naszym mieście. 

Ostatnio bardzo duŜo dobrego dzieje się w tej dziedzinie. A to dzięki temu, Ŝe angaŜują się w 

to szkoły. NaleŜy tutaj wymienić działalność kulturalną w Zespole Szkół, gdzie dyrektorem 

jest Pani Janina Nowacka. Od kilku lat obserwuję ile dobrego się dzieje w tej szkole. Apeluję 

do radnych, do mieszkańców, Ŝeby uczestniczyć w imprezach organizowanych przez szkołę. 

Są to koncerty, spotkania itd. Cofnę się do 9 stycznia, kiedy odbyła się XIX edycja Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo fajnie to zafunkcjonowało. Znalazły się w tym 

wszystkich szkoły, straŜ poŜarna, policja. Mieszkańcy byli zadowoleni.  

Warto wymienić Szkołę Podstawową nr  2, w której pani Matyasik bardzo duŜo robi. W 

Szkole Podstawowej nr 3 organizowane są koncerty „Przyjaciele trójki”. Uczniowie 

gimnazjum udzielają się w uroczystościach związanych z rocznicami historycznymi. 

Uczniowie naszego gimnazjum są w trudnym wieku. Nauczyciele pracują z nimi. Biorą z 

uczniów to co wartościowe, a to procentuje w szkole średniej. Apeluję do nauczycieli, Ŝeby 

swoją pracę kontynuowali. Pochwalam ich za to. Apeluję równieŜ do Pana Burmistrza, Ŝeby 

nadal wspierał takie akcje.   

 

Ad. pkt 17  

            Komunikaty 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałbym coś powiedzieć, Ŝeby to wzruszyło i spowodowało pewną zmianę podejścia do 

porządku z tego względu, Ŝe są pewne reguły, o których mówił Pan Przewodniczący jeŜeli 

chodzi o pytania, interpelacje, oświadczenia. Trzeba je przypomnieć sobie i stosować, gdyŜ 

wtedy lepiej będzie brzmiała ta wypowiedź i z lepszym odbiorem się spotka ze strony 

mieszkańców. Sądzę, Ŝe do tych mieszkańców jest kierowana. Bardzo proszę, Ŝeby pewne 

sprawy umieszczać w interpelacjach. Dzisiaj na przykład tematyka w zapytaniach niektórych 

radnych klasycznie nadawała się do interpelacji. Mogła być pięknie  przedstawiona, tylko 

troszeczkę rozszerzona. To pokazałoby równocześnie, Ŝe nasza rada bardzo aktywnie pracuje, 

podchodzi niezwykle uwaŜnie do problemów miasta i chce jak najszybciej je rozwiązać. 
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Przepraszam za moja wypowiedź, to nie był komunikat ale nie było innej moŜliwości, Ŝeby 

się wypowiedzieć w tym temacie.   

 

Ad. pkt 18 

Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia VI sesji Rady 

Miejskiej ChełmŜy. 
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