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P R O T O K Ó Ł  NR  XXI/12 

z  sesji  Rady Miejskiej Chełmży 

 

XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński   - Burmistrz Miasta 

Pani Krystyna Lulka          - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński       - Sekretarz Miasta  

Pan Mariusz Sobiecki             - Komendant Komisariatu Policji w Chełmży 

Ponadto w  sesji udział wzięli radca prawny Urzędu Miasta, przedstawiciele prasy oraz MMS 

Studio. 

 

Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

    2. Spotkanie z nowym Komendantem Komisariatu Policji w Chełmży pod kątem omówienia 

priorytetów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.  

    3.  Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2013 rok. 

     5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 

podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku. 

     6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i 

kredytów krótkoterminowych na rok 2013. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012   

rok.  

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

Miasta Chełmży może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 
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      9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. 

     10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obwodów głosowania. 

     11. Interpelacje.  

     12. Odpowiedzi na interpelacje. 

     13. Wnioski i zapytania. 

     14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

     15. Oświadczenia. 

     16. Komunikaty. 

     17. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1 

a) Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz 

Kalinowski i na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum, gdyż na stan 

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

protokołu. 

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

Małgorzata Polikowska. 

      c)   Proponowany porządek sesji został przyjęty jednogłośnie – 13 za. 

      d)  Protokół z XX sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 13 za. 

 

    Ad. pkt 2 

          Spotkanie z nowym Komendantem Komisariatu Policji w Chełmży pod kątem 

omówienia priorytetów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.  

 

Radny Janusz Kalinowski 

Panie Burmistrzu! Wysoka Rado! 

12 listopada 2012 roku Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Antoni Stramek w 

obecności Burmistrza Miasta Chełmży Pana Jerzego Czerwińskiego oraz wójtów gmin: 

Chełmża, Łysomice, Łubianka i Zławieś Wielka, podziękował Komendantowi Komisariatu 

Policji w Chełmży podkom. Wojciechowi Zacharskiemu za wieloletnią, sumienną i oddaną 

służbę społeczeństwu miasta i gminy Chełmża. W tym samym dniu insp. Antoni Stramek na 

to stanowisko powołał nowego komendanta, którym został nadkom. Mariusz Sobiecki. Nowy 

komendant służbę w Policji rozpoczął w 1991r. W kolejnych latach nadkom Mariusz Sobiecki 
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służył na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji i kryminalnym. Doskonalił 

również swoje przygotowanie teoretyczne do pracy w tym obszarze działań Policji. Posiadana 

wiedza i wyniki uzyskiwane w pracy zawodowej oraz stosowne przeszkolenie resortowe 

spowodowało, iż przełożeni dostrzegli w nim potencjał, który należy odpowiednio 

wykorzystać. I tak: 

• w 2003 r. powierzono mu stanowisko Kierownika Referatu II Sekcji Kryminalnej 

Komisariatu Policji Bydgoszcz – Bartodzieje,  

• w 2006 r. po trzech latach zdobywania zawodowych doświadczeń został naczelnikiem 

tejże sekcji.  

• w 2007 r. został mianowany Naczelnikiem Sekcji Kryminalnej Komisariatu Policji 

Bydgoszcz – Śródmieście (największej jednostki w Bydgoszczy).  

• od 2009 r. do chwili obecnej pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału 

Kryminalnego Komisariatu Policji Bydgoszcz – Szwederowo.    

Jego receptą na najlepsze działanie policji jest maksymalna współpraca ze społeczeństwem.  

Wyrażam przekonanie, iż nowy Komendant Komisariatu Policji w Chełmży może liczyć na 

dobrą współpracę zarówno ze strony Burmistrza Miasta Chełmży Pana Jerzego 

Czerwińskiego jak również Rady Miejskiej Chełmży i poszczególnych radnych w zakresie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego miasta. 

 Panie Komendancie! Zdaję sobie sprawę z tego, iż w tak krótkim czasie nie zdołał Pan 

zapoznać się ze wszystkimi sprawami i tematami, którymi zajmuje się Komisariat Policji w 

Chełmży. Nie oczekuję również, że w tej chwili przedstawi nam Pan ocenę stanu 

bezpieczeństwa w mieście. Na to przyjdzie czas w późniejszym terminie. Natomiast pozwolę 

sobie zadać pytanie o priorytety w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

najbliższe miesiące. O ile pominąłem jakieś istotne szczegóły z Pańskiej kariery zawodowej 

to proszę o sprostowanie. 

Pan Mariusz Sobiecki 

Dziękuję bardzo. Nie wiedziałem, że tyle można o mnie powiedzieć. Bardzo dziękuję za 

zaproszenie. Rozmawiałem wcześniej z Panem Burmistrzem, Panem Wiceburmistrzem, z 

Przewodniczącym Rady Miejskiej. Moje zamierzenia są bardzo proste i transparentne. 

Uważam, że Policja w każdym miejscu w kraju, czy to jest duże czy małe miasto, powinna 

zajmować się przede wszystkim zwalczaniem przestępczości, głównie tej najbardziej 

dokuczliwej społecznie, czyli  w zakresie włamań, kradzieży, uszkodzeń mienia, bójek, pobić, 

rozbojów. Policja musi działać w taki sposób, aby przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa 
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na terenie miasta było w takim stopniu wysokie, żeby normalny obywatel nie bał się wyjść na 

ulicę. To przestępcy mają się obawiać Policji. I my jako Policja musimy być dwa kroki przed 

każdym z nich. Musimy być otwarci dla każdego obywatela. Taki jest mój cel. Jestem otwarty 

na współpracę, na wszelkie propozycje, które mogłyby usprawnić pewne rzeczy, jeżeli chodzi 

o zwiększenie bezpieczeństwa  w naszym rejonie. Nasz komisariat ma w swoim zasięgu 

terytorialnym 4 gminy i to jest bardzo duży obszar. Na pewno będę zwracał uwagę na to, aby 

Policja była postrzegana tutaj na terenie miasta Chełmży, żeby patroli pieszych było więcej. 

Jeżdżąc radiowozem nie wszystkie rzeczy się widzi. Gdy policjanci zaczną chodzić w 

patrolach pieszych, to mogą wejść do każdej bramy, mogą porozmawiać  z obywatelami. 

Policja sama w sobie nie może istnieć sama, w żadnym kraju na świecie nie funkcjonuje 

sama. Powinniśmy współpracować, mieć wspólne założenia.  Policja stosuje różne metody 

pracy w zakresie taktyki , co społeczeństwa nie interesuje. Interesują je uzyskane wyniki.  

Uważam, że część rzeczy w komisariacie na pewno dobrze funkcjonuje. Nie jestem 

zwolennikiem rewolucyjnych zmian ale na pewno  wykorzystam swoje doświadczenie 

życiowe i zawodowe, aby umiejętnie kierować podległym zespołem  ludzi w taki sposób, 

żebyście Państwo byli zadowoleni  z tego w jaki sposób funkcjonuje Policja na terenie 

chociażby miasta Chełmży. Rzeczywiście muszę poznać charakterystykę tego miasta i 

również i pozostałych gmin. Pracowałem w dużym mieście ale pochodzę z małej 

miejscowości. Nie wiem czy Państwo kojarzą Wągrowiec -  Gołańcz w woj. wielkopolskim. 

Znane są mi problemy małych miejscowości. Mam nadzieje, że nasza współpraca  będzie 

układała się bardzo dobrze. Ja jestem otwarty. Ze mną zawsze można porozmawiać. Jestem 

optymistą. Uważam, że narzekaniem nic się nie zmieni, a otwartym podejściem i 

zaangażowaniem można przenosić góry.  

Radny Mariusz Kałużny 

Często dyskutujemy z radnymi na komisjach i na sesjach o wykorzystaniu monitoringu. 

Byłem na komisariacie i widziałem jak ten monitoring działa. Uważam, że jest to urządzenie 

dobre technicznie, sprawne. Są to pieniądze naszych podatników. Mam prośbę, żeby zwrócić 

uwagę, aby ten monitoring był jeszcze bardziej wykorzystywany, w sposób maksymalny, 

żeby poświęcić mu więcej uwagi. Myślę, że nie problem jest w monitoringu ale w obsłudze.  

Radny Grzegorz Sosnowski 

Miło słyszeć Pana słowa. Pana priorytety są dosyć ambitne i atrakcyjne zarazem. Chciałbym 

życzyć z tego miejsca wytrwałości, szczególnie w dozorowaniu tej rzeczy, na którą zwrócił 

Pan uwagę w swoim słowie, mam na myśli piesze patrole. Poprzedni komendant to samo 
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bądź prawie to samo mówił. Natomiast z wcielaniem tego  w czyn było gorzej. Mam nadzieję, 

że uda się to Panu zrealizować i zobaczymy na mieście piesze patrole. Tego Panu życzę.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Społeczeństwo przede wszystkim oczekuje  od was skuteczności i aby przybliżyć to co się 

niekiedy u nas  zdarza, to chciałabym się cofnąć do niedalekiej przeszłości. Na Bulwarze 

doszło do incydentu. Młodzież urządziła w pewne popołudnie, pod samym nosem 

komisariatu, wyścigi motocyklowe. Nie dość, że bardzo głośno te motory pracowały i bardzo 

przeszkadzały mieszkańcom odpoczywającym na Bulwarze, to jeszcze używając nadmiernej 

prędkości stanowili zagrożenie dla osób przechadzających się pieszo. Pana priorytetem jest, 

aby ta współpraca z mieszkańcami układała się dobrze. Teraz dla odniesienia tej sytuacji z 

przeszłości powiem, że grupka mieszkańców zgłosiła telefonicznie na komisariat zaistniałą 

sytuację. Otrzymali odpowiedź, że na terenie komisariatu jest tylko jeden funkcjonariusz i nie 

może opuścić posterunku. Mimo tego,  że ta sytuacja dzieje się kilkanaście metrów od 

komisariatu, nie ma żadnej reakcji. A więc skuteczność była zerowa. Społeczeństwo bardzo 

się bulwersowało i powiedziało, że po co ma dzwonić na drugi raz, jak i tak żadnej 

interwencji nie będzie. Jak będzie Pan planował służby swoich pracowników, przy układaniu 

planu, proszę wziąć pod uwagę, aby nie dochodziło do tego, że na komisariacie zostaje jeden 

jedyny  funkcjonariusz i nic nie można zrobić.       

Radny Franciszek Kuczka 

Jaką rolę będzie odgrywać w Pańskiej pracy prewencja. Czy mógłby Pan powiedzieć o jej 

zakresie, o różnorodności. To co powiedziała radna Myszkowska akurat z tym się wiąże. 

Mamy sporo przykładów, kiedy działania prewencyjne prawie są niezauważalne, kiedy 

patrole chodzące po naszym mieście nie reagują na pewne sytuacje. I tak mieszkańcy 

zastanawiają się jaka jest rola Policji. Czy mógłby Pan szerzej się na ten temat 

wypowiedzieć? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Chciałabym zgłosić pewną sytuację, która dzieje się już od dłuższego czasu, a obecnie 

zauważamy jej nasilenie. Mianowicie budynki zamalowywane są pseudo grafiti. Szczególnie 

trudno pogodzić się z tym, że cierpią na tym nowo odnowione budynki. Przystanki 

autobusowe i wszystkie wolnostojące budynki są zamalowywane. Dzieje się  to nie tylko na 

terenie miasta ale i na terenie gminy. Najlepiej widać to we wsi Bielczyny, kiedy skręca się z 

drogi E1, wjeżdża się na Windak, podążając w kierunku Chełmży, w całej wiosce wszystko to 

co stoi przy drodze jako obiekt wolnostojący jest zamalowane brzydkimi bohomazami. Proszę 
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zwrócić na to szczególną uwagę. Jeżeli potrzebuje Pan konkretów to chętnie udzielę 

informacji.  

Pan Mariusz Sobiecki 

Wykorzystanie monitoringu jest ważnym narzędziem w pracy Policji. Nie wszystko widać. Z 

waszej perpektywy może to wyglądać tak, że Policja z tego nie korzysta. Niekoniecznie się z 

tym zgadzam. Ponieważ przez te parę dni jakie spędziłem w komisariacie, moim 

funkcjonariusze korzystali z monitoringu. Przeglądali go. Komfortową sytuacją jest jak 

monitoring zarejestruje sam fakt popełnienia przestępstwa. Monitoring wykorzystuje się na 

wiele sposobów. Kamera nie jest zamontowana w każdym miejscu ale Policja w różny sposób 

wykorzystuje ten materiał. Wskazuje nam drogę dojścia i odejścia sprawców zdarzenia i są to 

dane, z których Policja korzysta. Oczywiście zwrócę uwagę na to, żeby w sposób racjonalny 

korzystać na terenie komisariatu z tego monitoringu i zwracać uwagę co się dzieje. Czasami 

są symptomy, że wydarzy się coś złego. Idzie jakaś grupa po całej jezdni i już  dyżurny może 

wysłać patrol, aby wylegitymował te osoby. Nie będą już one anonimowe. Monitoring to 

bardzo dobre narzędzie i można z tego korzystać. 

Patrole piesze. Powiedziałem, że takie patrole będą ale proszę nie oczekiwać ode mnie, że 

wszyscy wyjdą z komisariatu i będą tylko same patrole piesze. Ja po prostu będę kładł nacisk, 

żeby takie patrole były. Jest stan etatowy jaki jest ale na pewno skorzystam z tego, żeby takie 

patrole funkcjonowały, bo policjant bardzo dobrze zna swój rejon i może dotrzeć do każdego, 

porozmawiać  z obywatelami. Na pewno takie patrole będą i odczujecie to w najbliższym 

czasie.  

Skuteczność Policji i Bulwar. Trudno mi się wypowiadać o sytuacji, w której nie byłem. Nie 

będzie żadnej taryfy ulgowej na takie sytuacje, że ktoś sobie jeździ i robi wyścigi, a Policja na 

to nie reaguje. Być może zawiódł czynnik ludzki. Być może dyżurny powinien skonsultować 

z dyżurnym KMP w Toruniu. Nie ukrywajmy, że patrole wykonują też interwencje na terenie 

całego terenu podległego Komisariatowi Policji w Chełmży. Jeżeli jest taka sytuacja zawsze 

coś można  w wyniku aktywności dyżurnego zorganizować. Można wspomóc się działaniem 

jednostki z Torunia. Wiadomo, wówczas czas przeprowadzenia tej interwencji się przedłuży 

ale zawsze można z takiego rozwiązania skorzystać.  Trzeba rozsądnie podejść do tematu. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Nie to miałam na myśli. To był tylko przykład. Chodziło mi dokładnie o sposób prowadzenia 

rozmowy przez dyżurnego, że on jest bezsilny i nie ma nikogo wokół. Ja rozumiem, że 

dyżurny nie może opuścić posterunku. Dlatego musi być ktoś jeszcze oprócz tego dyżurnego. 
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Jeśli dzieje się coś złego 100 metrów od komisariatu, a cała Policja będzie zaangażowana w 

innych rejonach, tu  już nie zrobi się nic jak nawet kogoś zamordują. Planując służby należy 

zostawić przynajmniej jedną taką osobę, która podejmie interwencję w odległości tych 100 

metrów od razu.  A Bulwar to był tylko przykład. 

Pan Mariusz Sobiecki 

Odpowiedziałem na konkretne zdarzenie. Patroli będzie znacznie więcej w godzinach 

popołudniowych i nocnych. Na pewno sytuacja będzie lepsza. Z mojej perspektywy rozmowa 

dyżurnego z petentem powinna być na trochę wyższym poziomie.  

Rola prewencji. To jest szeroki zakres. To nie jest tylko zapobieganie popełnianiu przestępstw 

i wykroczeń, analiza stanu zagrożenia  w rejonie i działania profilaktyczne. Policja 

przeprowadza interwencję, zatrzymuje sprawców, wykonuje czynności w formie asysty dla 

komorników, wykonuje czynności zlecone przez sąd. Także rola prewencji jest nieoceniona. 

Jest to jedno z najtrudniejszych form pracy Policji ponieważ dotyczy pracy w terenie. 

Policjant nigdy nie wie na jakie zdarzenie jedzie i wiąże się to z zagrożeniem bezpieczeństwa 

funkcjonariuszy. Nigdy nie doceniałem w jakiś sposób negatywnej roli prewencji. Uważam, 

że rola prewencji ma znaczenie pierwszorzędne, bo skuteczne działania prewencji zwiększają  

ilości zatrzymanych sprawców, dokonane są dalsze ustalenia dla wydziału kryminalnego, 

także prewencja jest dla mnie oczkiem. Będę kład nacisk na to, żeby rzetelnie i efektywnie 

rozliczać funkcjonariuszy z zakresu pełnionej służby.  

Odnośnie grafiti, to zlecę zadania doraźne, żeby policjanci zwrócili uwagę na to.  Jeżeli są 

jakieś informacje na ten temat, to na pewno je wykorzystamy. Nikogo nie satysfakcjonuje taki 

widok. Tym bardziej, że budynki są świeżo odmalowane. Na pewno taryfy ulgowej na takie 

zachowania nie dam nikomu. Stosowne zadania doraźne przekażę policjantom, aby zwrócili 

uwagę na osoby, których zachowanie w jakiś sposób może wskazywać na to, że mogą 

dopuszczać się uszkodzeń mienia, że posiadają farbę w sprayu przy sobie. 

Radny Franciszek Kuczka 

Spodziewałem się szerszej wypowiedzi dotyczącej zapobiegania. To jest działka pracy 

Policji, o której mówi się w ustawie, która może w znacznym stopniu poprawić 

bezpieczeństwo. Nie tylko wtedy gdy wezwany jest radiowóz na miejsce zdarzenia. Chodzi 

mi o to jakie działania prewencyjne Policja chce prowadzić, żeby do tych przestępstw lub 

wszelakich wykroczeń w ogóle nie dochodziło lub dochodziło w najmniejszym zakresie. 

Jeżeli w tym zakresie działalność Policji byłaby dobrze prowadzona to sądzę, że mieszkańcy 

Chełmży czuliby się bardziej bezpieczni.      
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Pan Mariusz Sobiecki 

Każda dyslokacja patroli jest oparta na analizie zagrożeń. Nie wierzę w taką sytuację, że 

obudzimy się o takim czasie i nie będzie żadnego przestępstwa. To jest niemożliwe. Na 

pewno każda dyslokacja służby jest oparta o analizę zagrożeń i policjanci mają przekazane 

konkretne zadania doraźne w oparciu o zaistniałe zdarzenia. Także uważam za bardzo 

skuteczną metodę właśnie poprzez analizę i umiejętne dyslokowanie patroli w tych miejscach, 

gdzie to zagrożenie jest największe.  

Radny Janusz Kalinowski  

Pozwolę sobie dopowiedzieć, do tego co Pan komendant mówił, bo padły słowa, że nowy 

komendant obiecuje zwiększenie liczby patroli pieszych, że poprzedni obiecywał i nie 

dotrzymał słowa w tym zakresie. Ocena stanu bezpieczeństwa będzie w podsumowaniu jaki 

otrzymamy z komisariatu w przyszłym roku, na przełomie stycznia i lutego. Będziemy mogli 

się wówczas dogłębnie zapoznać z jakimi problemami borykała się jednostka. System patroli 

pieszych powiązany jest z patrolami zmotoryzowanymi. Jeżeli nie będzie miał kto pełnić 

służby, to komendant może obiecywać złote góry, a i tak nie będzie takich patroli. To jest 

jedna rzecz. Pani radna wspomniała o tym, żeby zaplanować tak służbę, żeby chociaż jeden 

policjant był w rezerwie. Nie ma takich możliwości, żeby pan komendant posadził jednego 

człowieka, aby ten czekał na jedno konkretne zdarzenie. Te służby muszą być maksymalnie 

wykorzystywane, bo z tego komendant jest rozliczany przez swoich przełożonych. To 

wszystko jest w policyjnym systemie komputerowym. Takiej opcji nie będzie. To jest kwestia 

czynnika ludzkiego. Jeżeli będzie pełna obsada jednostki, to uda się ułożyć służbę tak, aby 

wszystkie zagrożone miejsca były patrolowane przez policjantów, żeby mogli prewencję 

uskuteczniać. Zadaniem Policji nie jest to, aby sprawnie obsłużyć zdarzenie ale zapobiec jego 

popełnieniu. Do tego każdy policjant dąży. Lepiej jest zapobiegać niż później ścigać. 

Zapobieganie to jest wpis w notatniku, że nic się nie wydarzyło. Natomiast jeżeli jest 

zdarzenie, to jest cała masa dokumentów, które trzeba wypełniać i to absorbuje czas i ludzi 

przede wszystkim. Myślę, że na pełną ocenę stanu bezpieczeństwa Pana komendanta 

poprosimy w lutym na sesję poświęconą tylko temu zagadnieniu. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chcę powiedzieć o faktach, które dzieją się od miesiąca. A więc przekazanie komisariatu 

przez komendanta Pana Zacharskiego właściwie było takim początkiem, kiedy mieliśmy 

pierwsze spotkanie. Myślę, że te wszystkie rozmowy, przekazane informacje, z którymi ja się 

stykam przez kontakt z Państwem oraz uwagi, jakie dzisiaj przekazaliście, będą dobrym 
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wskazaniem na to, że będzie to efektywna i sprawna służba. Dobrze by się stało, gdybyśmy 

umówili się na przykład za jakieś pół roku i mogli porozmawiać o pewnych sprawach, może 

nawet o tych samych, o których dziś mówiliśmy. Wtedy łatwo będzie porównać ten materiał. 

Być może łatwiej będzie nam ocenić, mówić o pewnych sprawach, w sposób jasny i 

precyzyjny się odnieść do konkretnych zdarzeń jakie miały miejsce. Miejmy nadzieję, że tych 

złych zdarzeń będzie jak najmniej. Wspomniana ocena skuteczności Policji za rok 2012 na 

pewno nie będzie oceną pracy Pana komendanta ale jego poprzednika. Oczywiście to wcale 

nie znaczy, że nie będzie dobrym materiałem wyjściowym do tego, aby porozmawiać co 

będziemy oczekiwać potem. Ja mogę mówić o dobrych kontaktach i o tym, że to o czym 

wielokrotnie mówimy na komisjach, za każdym razem przekazuję Panu komendantowi i 

oczywiście wierzę, że są to tematy, które będą wdrażane i realizowane. Tyle mogę tylko 

powiedzieć, życząc skutecznej służby, dobrego samopoczucia u nas w mieście. A 

oczekiwania wobec Pana są duże. 

Pan Mariusz Sobiecki 

Jeszcze raz dziękuję. Udam się do swoich obowiązków, aby to poczucie bezpieczeństwa było 

jeszcze lepsze. Tak jak Pan Burmistrz powiedział oceny mojej pracy będzie można dokonać 

za jakiś czas. Pan Burmistrz pewne problemy, bolączki mi przekazał. Biorę sobie do serca te 

uwagi. Dokonam stosownej analizy stanu faktycznego i podejmę odpowiednie kroki.                            

     

    Ad. pkt 3  

     Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

      

     Radna Małgorzata Polikowska 

     Pkt 2 „ Podjęcie decyzji w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 

położonej w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 11”. 

     Proszę o wyjaśnienie punktu. 

     Radny Mariusz Kałużny 

     Pkt 11 „Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie aktualizacji Programu 

Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008 – 2015”. 

     Co to jest za aktualizacja ? Na jakim etapie jest ten program ? W sensie fizycznym to ja to 

widzę, ale chodzi mi o dokumentację, sprawy finansowe. Uczestniczy Pan w różnych 

spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim. Czy ma Pan jakieś sygnały, że te programy w 

dalszych latach  będą kontynuowane i będzie możliwość zdobycia tak dużych środków ? 

Każde miasto jeszcze ma obszary, który wymagają odnowienia i ożywienia społecznego. 
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     Radny Franciszek Kuczka 

     Pkt 13 „W dniu 14 listopada br. w sali mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmży Burmistrz 

Miasta spotkał się ponownie z przedstawicielami Energa Oświetlenie. W spotkaniu 

uczestniczyli również przedstawiciele gminy Łubianka, Łysomice, gminy Chełmża, Wielka 

Nieszawka, Zławieś Wielka. Tematem spotkania były kontynuacja spraw dotyczących 

kosztów konserwacji oświetlenia drogowego jak również koszty zakupu energii elektrycznej 

na potrzeby oświetlenia drogowego”. 

    Pan Jerzy Czerwiński 

    Ad. pkt 2 

    To działka „Izolacji” odsprzedana Panu Krutelewiczowi. Oczywiście chodzi o prawo 

wieczystego użytkowania. Działka jest przedłużeniem nieruchomości p. Krutelewicza, działki 

przy czerwonym budynku, w którym prowadzi działalność gospodarczą, zaraz za przejazdem 

kolejowym. Trudno mi powiedzieć jaka jest wielkość działki. Chyba około 3 tys. metrów ale 

nie chciałbym zgadywać. Jest to transakcja między „Matizolem” a firmą „Frank”. Nie 

byliśmy zainteresowani tą nieruchomością. Dlatego ta decyzja, żeby umożliwi ć podpisanie 

aktu notarialnego.  

    Ad. pkt 11 

    My w  rewitalizacji mamy przewidziane pewne zadania w perspektywie do roku 2015. Część 

tych zadań przesuwa się w czasie, a w rewitalizacji są również opisane, jak chociażby sam  

pomost. Aktualizacja tego programu ma dwa kierunki. Raz,  że jesteśmy ustawowo 

zobowiązani go uaktualniać, a dwa, że dostosowujemy go do planów inwestycyjnych, które 

jeszcze w ramach rewitalizacji mamy. Było pytanie o środki unijne na rewitalizację. 

Założeniem rewitalizacji, która pojawiła się  w czasie kształtowania RPO była ciągłość tego 

procesu. Co roku Urząd Marszałkowski  wręcz deklarował, że jeżeli nie będzie środków 

unijnych to na rewitalizację będą pojawiać się środki z budżetu marszałkowskiego. Tak 

naprawdę jeszcze tego nie wiemy. Okres do roku 2013 jest okresem, w którym ta 

rewitalizacja działa przy wsparciu środków unijnych. O programowaniu na lata 2014-2020  

nic jeszcze nie wiemy. Są wstępne zasady RPO ale obawiam się, że takich wprost pieniędzy 

na rozwój infrastruktury może nie być. Mówi się o dużych przedsięwzięciach 

komunikacyjnych, a więc rozwiązaniach drogowych. Marzy mi się nasza obwodnica, bo to 

mógłby być dobry temat. Do strategii województwa, która jest w tej chwili opracowywana ta 

uwaga nasza jako główna o obwodnicy była, chodziło również o komunikację z autostradą 

A1.  Nie mam wiedzy o zadaniach rewitalizacyjnych. Więc nie odpowiem na Pana pytanie. 

Zakładam, że ona mając wymiar techniczny i społeczny, powinna się dziać. Dopiero jak 
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będziemy widzieć nowe RPO będę mógł w tej sprawie powiedzieć więcej. W tych 

spotkaniach, które ostatnio miały miejsce, właściwie nie było rozmów na temat rewitalizacji. 

Uaktualniamy ten program, żeby być w sensie projektowym przygotowanym.  

     Ad. pkt 13. 

     To jest temat, który Państwo znacie. Chodzi o sposób działania związany z zakupem energii. 

My właściwie mając grupę zakupową, a więc gminy powiatu prawie wszystkie, z wyjątkiem 

Lubicza, tworzymy grupę mającą większy wolumen. Mówiąc normalnym językiem, ma 

większą moc, która jest zapotrzebowaniem na energię i siłą rzeczy występując w grupie 

jesteśmy atrakcyjniejszym klientem. To oczywiście powoduje, że rozmowy z nami pozwalają 

na jakieś negocjacje. Robimy to od ubiegłego roku. Nie ukrywam, że wprowadzone tematy 

były przez Pomorską Grupę Konsultingową. Państwo mieliście okazję ją poznać, kiedy 

mówiliśmy o weryfikacji umów na zakup energii, a  więc o parametrach stałych, które w 

sposób naturalny wpłynęły na obniżenie opłat za prąd z racji tego, że zostały zmniejszone 

zamówione moce. Teraz przy współpracy z tą grupą od ubiegłego roku prowadzimy dwa 

działania. Z jednej strony jest przetarg na zakup energii dla całej gospodarki komunalnej w 

mieście. Mam tu na myśli urzędy, zakłady budżetowe, szkoły itd. a więc wszystkie jednostki, 

które  wprost należą do samorządu. I drugi tor działania to jest zakup energii elektrycznej do 

oświetlenia ulicznego. Bardzo wiele samorządów toczyło walkę o możliwość zakupu w trybie 

przetargu energii elektrycznej na oświetlenie. Problem był w tym, że Energa-Oświetlenie się 

nie zgadzała. Jest to spółka, która tym zarządza. Tak naprawdę  Energa-Oświetlenie w 

znakomitej większości miast jest właścicielem tych urządzeń. Był spór prawny. Wypowiadało 

się URE i różne trybunały. Dziś jest sytuacja taka, że wiele samorządów ogłosiło przetarg i 

Energa-Oświetlenie tych przetargów nie zaskarżyła. Doświadczenie nasze z ubiegłego roku 

jest takie, że mimo, iż nie ogłosiliśmy przetargu a poszliśmy w trybie negocjacyjnym, to 

uzyskaliśmy bardzo korzystną taryfę. Wynosiła ona 261 zł od MWh. Muszę to porównać z 

rokiem 2011 lub 2013. Mieliśmy energię elektryczną 268 zł za MWh albo nawet 272 zł za 1 

MWh. W wyniku negocjacji udało nam się uzyskać 261 zł. Powód do radości nie był taki 

pełen dopóki nie wiedzieliśmy jaka jest wartość zakupu energii po przetargach w innych 

gminach. Muszę Państwu powiedzieć, że najlepsze przetargi  na rok 2012 było 263 i 264 zł. 

Okazało się, że negocjacje były dobre, dla nas niezwykle korzystne. W tym roku spotkaliśmy 

się z Energą-Oświetlenie i to jest to co mamy. Nie mówię o zakupie energii elektrycznej na 

gospodarkę komunalną, bo w  ramach grupy zakupowej będziemy ogłaszali przetarg. I to już 

robimy sami, bez grupy konsultingowej. Po przetargu będziemy znali wysokość taryfy. 

Wracając do oświetlenia, poprosiliśmy przedstawicieli z Sopotu, wiceprezesa zarządu tej 
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Energi-Oświetlenie, która się tym zajmuje i złożyli nam propozycję na 256 zł za MWh. 

Działanie w grupie powoduje to, że jest nam się jeszcze łatwiej przygotować. Mieliśmy 

wiedzę o innych podmiotach i grupach zakupowych między innymi z południa Polski. 

Czasem to nie jest tak, że jak jest bardzo duża grupa to ona jest najatrakcyjniejsza. Tak 

naprawdę wolumen energii musi być wypośrodkowany. My nie jesteśmy mocną grupą ale i 

nie słabą. Okazało się, że po tych przetargach cena MWh w najlepszym wariancie wyniosła 

243 zł. Co prawda nie dała jej Energa. Energa-Oświetlenie bierze od Energi. Mówimy, że 

jesteśmy w stanie zejść z pewnej ceny i nie ogłaszać przetargu, chociaż nigdy nie wiadomo 

jaka będzie następna wartość w tym przetargu. I propozycja 256 zł była propozycją nie do 

przyjęcia. W tej chwili, po następnym spotkaniu zaproponowano nam 248 zł. To jest cena, 

którą przyjęliśmy. Ktoś powie, że tam była cena niższa. To jest ryzyko, bo były również 

przetargi, gdzie jest 272 zł. Tych podmiotów na rynku produkujących prąd jest ponad 50. 

Zwyciężających w przetargach jest około 10. Uważamy, że to jest dobra cena. Podpisaliśmy 

ją ze wskazaniem być może na dwa lata. Nikt nie wie jakie są tendencje jeśli chodzi o energię 

elektryczną. Tak naprawdę spadek o 13 zł na MWh to jest duży spadek. Dziś ci panowie z 

Energii twierdzą, że sami nie wiedzą, w którym kierunku to pójdzie. To jest spowodowane 

kryzysem i brakiem zakupu energii elektrycznej przez duże podmioty. Te podmioty chcą mieć 

za wszelką cenę określoną ilość klientów i stąd te ceny. To jest dobre. Radny Kuczka zapytał 

ile można na tym zarobić. Na oświetleniu można by zarobić gdyby porównać cenę 261 zł, bo 

nie mam w tej chwili porównania z rokiem 2011 a z rokiem 2013 przy tej cenie 248 zł to jest 

około 20 tys. zł To wcale nie mała kwota. Mówię w tym momencie tylko o oświetleniu. 

Drugim tematem jaki robimy razem ale będziemy znać później, bo umowę mamy chyba do 

stycznia, jest zakup energii dla gospodarki komunalnej.   W przetargu uzyskaliśmy gorsze 

warunki energii niż  w wyniku porozumienia. Oczywiście zakup energii na komunalkę nie 

może być w trybie negocjacyjnym. Tu jest zupełnie inna sytuacja. Po przetargu będziemy 

wiedzieli jak to wygląda. Jeżeli by się okazało, że oszczędności są i po zatwierdzeniu budżetu 

ta kwota przeznaczona na zakup energii na oświetlenie byłaby około 20 tys. zł. to 

podjęlibyśmy rozmowy z Energą-Oświetlenie, czy by nie zwiększyć opłaty za konserwację 

ale tym samym spowodować budowę kolejnych  punktów świetlnych przez Energę-

Oświetlenie. Ten budżet będzie trudny i nie zakładam budowy w ramach nowych środków 

inwestycyjnych, tylko gdyby ewentualnie to się w ten sposób bilansowało, to z tej kwoty 

oszczędności wynikających z zakupu energii na oświetlenie. Może to być zawiłe. Mnie jest 

łatwiej mówić, bo ja w tym siedzę ale starałem się przekazać sprawę najjaśniej, jak tylko 

potrafię.                
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     Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od środków transportowych na 2013 rok 

 

     Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski 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 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXI/149/12 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na 2013 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

   

Ad. pkt 5 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 rok 

 

    

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski 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 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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UCHWAŁA NR XXI/150/12 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę  

obliczenia podatku rolnego w 2013 roku. 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

       

    Ad. pkt 6 

      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości 

pożyczek i kredytów krótkoterminowych na rok 2013 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXI/151 /12 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów  

krótkoterminowych  na rok 2013 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

   

    Ad. pkt 7  

      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2012 rok 

     

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Pani Krystyna Lulka przedstawiła proponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków. 
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Radna Krystyna Myszkowska 

W dziale 926 „kultura fizyczna” – zwiększono o 30 tys. zł wynagrodzenia pracownicze. 

Prawdopodobnie dotyczy to OSiT-u. Czy stworzono nowy etat ? To dosyć duża kwota.   

Pani Krystyna Lulka 

Nie zaplanowano wcześniej środków na wypłatę nagród jubileuszowych, które były 

wypłacone w tym roku plus jedna odprawa rentowa. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXI/152/12 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

     Ad. pkt 8 

      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której 

Burmistrz Miasta Chełmży może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 

      

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXI/ 153 /12 

w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Chełmży  

może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania 

 

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 zwiększenia wartości majątku 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. 

      

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXI/ 154 /12 

w sprawie w sprawie zwiększenia wartości majątku  

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Chełmży 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

    Ad. pkt 10 

       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obwodów głosowania. 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXI/155/12 

w sprawie obwodów głosowania 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 11 

 Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 12  

Odpowiedzi na interpelacje 

W związku z tym, iż radni nie zgłosili interpelacji, punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 13 

Wnioski i zapytania 

Radny Franciszek Kuczka 

Na rogu ulicy Browarnej i Sikorskiego znajduje się studzienka telekomunikacyjna. Tak się 

nieszczęśliwie stało, że jest ona położona blisko jezdni i co pewien czas ulega zniszczeniu. 

Czy nie można by postawić w pobliżu gazon, aby skierować samochody ciężarowe w taki 

sposób, by nie zjeżdżały na teren chodnika  i nie niszczyły studzienki ? 

Na jakim etapie są prace związane z budową spopielarni zwłok ?   

Radny Mariusz Kałużny 

Dlaczego na ulicy Tumskiej na pewnym odcinku postawiono znak zakazu parkowania na 

wysokości przedszkola ? Nie było tam wcześniej tego znaku i można było parkować. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Zakończono budowę kolejnej inwestycji w naszym mieście, a mianowicie oddano do użytku 

drugie boisko Orlik. Znajduje się ono przy ulicy Wyszyńskiego za blokami. Proszę Pana 

Burmistrza, żeby podał całkowity koszt tego przedsięwzięcia, sposoby jego finansowania oraz 

organizację pracy na tym obiekcie. Pojawiły się wśród mieszkańców wątpliwości, czy 

rzeczywiście obiekt ten będzie bezpłatny. Myślę, że Pan to potwierdzi. 

Radny Arkadiusz Szwugier 

Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku pracy w naszym mieście ? 

Radny Krzysztof Zduński 

Od 1 lipca 2013 roku będą obowiązywały nowe zasady gospodarki odpadami. Mają one być 

dostosowane do rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej. Czy już jakieś prace nad tym 

tematem w Urzędzie Miasta zostały podjęte ? 
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Ad. pkt 14 

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Studzienka. Oczywiście możemy coś  takiego rozważyć. W tej chwili nie odpowiem na 

pytanie, ponieważ musimy sprawdzić czy nie wprowadzimy zagrożenia w ruchu itd. W tym 

miejscu są gazony, więc nie powinno być większego problemu. Ze studzienkami jest taki 

problem, że my reagujemy od razu, a w przypadku Telekomunikacji trwa to w 

nieskończoność. Te studzienki są tak usytuowane, że bardzo często są narażane na 

uszkodzenie. 

Budowa spopielarni. Według mojej wiedzy sam budynek łącznie z przyłączami, urządzeniami 

medialnymi dobiega końca. Tematem w tej chwili w ogóle nie zaczętym jest temat pieca. Jest 

to temat, który będzie się przesuwał w czasie. W tej chwili nie można mówić o oddaniu 

obiektu do użytku. 

Znak zakazu postoju i zatrzymywania. Znak się pojawił ale nikt go nie przestrzega. I to jest 

większy problem. Problem wynika  z tego, że mieszka tam osoba, która ma niepełnosprawne 

dziecko, a nie miała możliwości nawet wjechać na swoją posesję. Przez cały czas parkowały 

w tym miejscu samochody. Być może będą mogły z tego skorzystać osoby  niepełnosprawne, 

które mogą być zwolnione z przestrzegania tego znaku. Nie ukrywam, że będziemy chcieli w 

sposób bardzo konsekwentny egzekwować przestrzeganie tego znaku. Kiedyś Pan radny 

wspominał o oponie, o innych urządzeniach, którymi ktoś po prostu blokował miejsce. To 

forma niedopuszczalna, bo taka przeszkoda na drodze może spowodować kolizję. A więc taka 

była przyczyna oznaczenia określonego odcinka drogi.  

Radny Mariusz Kałużny 

Jest to rzeczywiście problem, jeżeli osoba niepełnosprawna nie może dojechać do posesji. 

Można ten problem rozwiązać w ten sposób, że zrobić jedno konkretne miejsce dla osób 

niepełnosprawnych. Blisko jest kościół i byłoby to zasadne.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Niczego tym nie zmienimy. Miejsca dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy kościele i 

są oznakowane. Tutaj między tymi znakami mogą stanąć 3 samochody. Ulica Tumska i 

Chełmińska, która moim zdaniem powinna być otwarta, są to ulice, które powinny być objęte 

strefą płatnego parkowania. Ulica Sądowa również. Nawet nie chodzi o to, że będą jakieś 

szczególne dochody. Temat parkingów pojawił się na jednej z ostatnich komisji. Takie same 

były wnioski radnych. Nie uzurpuję sobie prawa własności wniosku. Ja nad tym tematem 
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siedzę od dwóch lat, bo za tym poszłoby prawdopodobnie wprowadzenie parkometrów. 

Mielibyśmy tyle parkujących pojazdów na terenie miasta, że wprowadzenie parkometrów 

byłoby opłacalne. Dziś to jest niemożliwe. Chcę podkreślić w tym miejscu, że wcale nie 

byłaby to utrata miejsc pracy. Przy parkometrach praktycznie pracowałoby tyle samo osób, co 

obecnie obsługujących parkingi. Potrzebne są osoby nadzorujące prace parkometrów. To jest 

temat na rok 2014-2015. Natomiast koniecznością jest poszerzenie strefy płatnego 

parkowania. Taka Tumska jest ulicą gdzie ucieka się ze strefy płatnego parkowania. 

Nieprzestrzeganie znaku zakazu parkowania jest normalnym łamaniem kodeksu drogowego. 

Wniosków na ten temat było wiele. Musimy usiąść i dokładnie to przemyśleć. Do niedawna 

nie mogliśmy brać pod uwagę ulicy Sądowej  i terenu przy „Włókniarzu” ponieważ była 

kwestia trwałości projektu. Dziś to zostało przez Komisję Europejską wyjaśnione. Jeżeli 

dochody z takiej strefy nie są większe przez 5 lat niż wartość dofinansowania z unii to mimo, 

że jest to projekt  unijny, to można czerpać z niego tego typu pożytki. 

Orlik. O tym, że Orlik jest bezpłatny chyba nie muszę informować, bo z założenia już Orliki 

są obiektami bezpłatnymi. Zresztą nie było takiej sytuacji na Orliku na stadionie, który dla 

ułatwienia  nazwę jako nr 1. Orlik na osiedlu nazwę jako nr 2. Jest to Orlik, który jest 

nowocześniejszy. Firmy mają większe doświadczenia po tych 2-3 latach. Na tym etapie 

możemy jego jakość ocenić dobrze. Jak będzie w eksploatacji, to czas pokaże. Oczywiście 

mamy właściwe umowy gwarancyjne. Ten Orlik jest wybudowany w zdecydowanie lepszym 

montażu finansowym. Po pierwsze był tańszy, bo nie kosztował 1,6 mln zł., bo na tamtym 

potrzebne było usypanie skarpy itd. Kosztował 1,08 mln zł, z czego 500 tys. zł to była kwota 

z ministerstwa sportu. To był bonus jaki udało nam się uzyskać. 300 tys. zł uzyskaliśmy z 

budżetu województwa i 255 tys. zł  to nasz wkład. Orlik jest odebrany. Nie jest jeszcze 

rozliczony. My właściwie jeszcze nie wiemy kiedy rozpocznie się jego funkcjonowanie. Tak 

naprawdę zacznie działać dopiero na wiosnę.  To jest na pewno właściwy moment. Chociaż 

nie wykluczam korzystania z boiska teraz przy tej pogodzie, bo młodzież czeka. Zapewne za 

chwilę dostanie go OSiT i uruchomi. Kadrowo chcieliśmy go obsadzić jednym pracownikiem 

obsługi i animatorem na pół etatu. Przy czym ten animator ma pół etatu to przez 9 miesięcy 

bonus  z ministerstwa sportu, który razem tworzy etat. Oczywiście  plus siły dodatkowe z 

OSiT-u. W takiej obsłudze kadrowej zakładam, że  zupełnie bezpłatnie z tymi boiskami, które 

tam są  będzie funkcjonował. Niedokończone prace, jak zieleń zostaną zrobione na wiosnę. 

Mamy drobne uwagi, które zostaną usunięte jak pogoda pozwoli lub usuną się same, bo 

również o tym się mówi.  
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Ocena sytuacji na rynku pracy. To Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe jest tym organem, 

które bezpośrednio za to odpowiada ale trudno nie czuć się odpowiedzialnym za to co się 

dzieje. Liczba bezrobotnych na m-c październik to 1387 osób. 266 osób jest z prawem do 

zasiłku. Dominującą grupą są kobiety. To też wypływa z trochę innych powodów. Nie jest to 

dobry stan, bo trudny. To oczywiście powoduje wzrost wypłat różnego rodzaju świadczeń z 

MOPS-u. Najbardziej obawiam się, że jeszcze nie dotknęła nas fala dużego uderzenia ze 

strefy ekonomicznej. To jest liczba, która waha się od roku o 100-150 osób. Dla porównania 

powiem, że dobry stan to jest znacząco poniżej 1000.  Ktoś powie 900 bezrobotnych, 

dlaczego ma być dobry stanem. Są to osoby zarejestrowane z Urzędzie Pracy, w większości 

kobiety, których model życia rodzinnego jest taki, że pracuje mąż, a żona zajmuje się 

gospodarstwem domowym oraz ileś osób, które z jakiegoś powodu nie pracują. Tragiczny 

stan w naszym mieście to jest ponad 2000. Pamiętam liczbę 2300. To jest stan bardzo zły. A 

obecny uważam, za niedobry i mam pewne obawy, że ten rynek pracy może nie kształtować 

się w  kierunku jaki oczekiwalibyśmy. Dla wyjaśnienia powiem, że w powiecie oczywiście 

nie  jest to stopa bezrobocia, która daje nam na rok 2013 roczny zasiłek. Nie jest ona wyższa 

niż 150% krajowej stopy bezrobocia. Krajowa stopa bezrobocia to 12,6%. Jest to stan na 

pewno budzący niepokój. Doskonale Państwo wiecie jakie są tendencje na rynku pracy. Do 

tego jeszcze dochodzi zima, która zawsze jest gorszym okresem. Mówiąc tak bardzo 

kolokwialnie, to nawet nie da się wtedy dorobić, bo nie ma gdzie. To szczególnie trudny 

okres dla rodzin dotkniętych bezrobociem.  

Gospodarka odpadami. Przyjdzie taka sesja, na której będziemy musieli o gospodarce 

odpadami dużo powiedzieć. Raz, że jesteśmy zobowiązani przekazać mieszkańcom 

informacje w tym zakresie. A po drugie, że będziemy musieli uchwalić i opublikować 6 albo 

7 uchwał ściśle z tym związanych. Nie ukrywam, że mam przed sobą regulamin ale bez opinii 

Sanepidu. Nie mam odwagi z tego powodu wprowadzić go dziś na sesję. Regulamin będzie 

uchwalony jeszcze w tym roku. Blisko 8 miesięcy temu powołaliśmy zespół zajmujący się 

całą sprawą ustawy śmieciowej. Zespół ten już wyszedł na zewnątrz. Wysłał ankiety do 

mieszkańców chcąc rozeznać co najmniej pewne elementy, które są nam niezbędne, żeby cały 

system wdrożyć. Zainteresowanie ankietami było niewielkie ale to już jest wola 

mieszkańców. Moglibyśmy dziś powiedzieć, że jesteśmy przygotowani. Oczywiście Państwo 

na ten temat macie ode mnie na bieżąco informacje na posiedzeniach komisji. Problem polega 

na tym, że damy sobie pół roku na przyjrzenie jak to będzie funkcjonowało gdzieś indziej. 

Zakładam, że uchwalimy pewne dokumenty. Jedne będą zmienialne w okresie krótszym niż 

rok a inne nie będą. Dopiero od lipca będziemy to próbowali wprowadzić. Staram się nie 
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mówić w tej chwili o cenie mimo, że przybliżoną cenę śmieci znam. Mogłaby ona okazać się 

zupełnie mylna. System ma nieść pewną doskonałość jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami 

wynikającą z tego, że mają zniknąć dzikie wysypiska. Powiem szczerze, że ja nie jestem taki 

optymistyczny. Po drugie system na pewno spowoduje, że śmieci zdrożeją. Robimy wszystko, 

żeby ten wzrost opłat był minimalny. A tak naprawdę do przetargu nie będziemy tego 

wiedzieć, bo 70% kosztów w stawce, jaką my planujemy, to są ceny wywozu śmieci, a to jest 

jedna wielka niewiadoma na ten moment. Trzeci element, jaki mnie bardzo niepokoi to fakt, 

że gospodarkę śmieciową  w mieście do tej pory trochę mamy nieuporządkowaną. To 

absolutnie nie jest zależne od gminy. Nasza rola była na ustaleniu górnej ceny śmieci, 

natomiast nie mieliśmy wpływu na umowy między tymi, którzy śmieci produkują  i 

zakładem, który je wywozi. Te umowy tworzą takie sytuacje, że ja dzisiaj nie mógłbym 

powiedzieć czy za osobę jest  9, 10 czy 6 zł, bo z takimi cenami się spotykamy. Z czego to 

wynika ? Na pewno z wielu powodów ale i z tego, że nie aktualizowano umów na śmieci. To 

był błąd. Będzie to moment uporządkowania. Śmieci mogą wzrosnąć o 10% a może i nie ale 

zależy od której kwoty będziemy liczyć. Ta sytuacja jest łatwiejsza w domkach 

jednorodzinnych a trudniejsza w domach wielorodzinnych. W większości domów 

wielorodzinnych ta cena jest na poziomie 8,90 zł. Na razie nie odbiegamy daleko od tej ceny 

ale jest to wróżenie z fusów, dlatego ja jej nie wymienię. Chcielibyśmy, żeby to była cena jak 

najniższa, żeby wzrost był jak najmniej odczuwalny. Tak naprawdę pojawia się nam kolejna 

opłata, która będzie miała wymiar. Kiedyś właściwie patrzyliśmy ile płacimy np. za prąd. 

Woda i ścieki obecnie to nie jest temat tani i nie będzie. Dziś oczyszczalnie ścieków mają 

takie obowiązki jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów stałych, że ponoszą kilkadziesiąt 

milionowe nakłady na to, żeby sobie z tymi  odpadami poradzić. Takie są wymogi unijne. To 

powoduje wzrost kosztów. Ktoś zapyta, czy nas to dotknie. My już wiemy, że nas nie 

dotknęło, a Toruń ma już tę inwestycję za sobą. Duży może więcej. Ten koszt jednostkowy 

się rozkłada na m3 i jest łatwiej. To kolejne potwierdzenie tego, co by było gdybyśmy mieli 

swoją oczyszczalnię. Temat śmieci planuję omówić w grudniu. Mogłaby spotkać się cała 

rada, bo będą tematy dotyczące wszystkich komisji. Zakładam 6 -7 uchwał śmieciowych oraz 

temat wody i ścieków. Mógłbym mówić długo o szczegółach związanych z ustawą śmieciową 

ale myślę, że nie o to chodzi. Zespół pracuje już ponad 8 miesięcy. Są to 4 osoby. Jedna osoba 

została oddelegowana do wykonywania tego zadania. Natomiast o ile wzrośnie i czy w ogóle 

wzrośnie zatrudnienie  dziś nie odpowiem. Mam różne pomysły. Jestem tym szczególnie 

zainteresowany, bo wiąże się to ze wzrostem kosztów. Trudności mamy bardzo wiele. 
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Chociażby punkt selektywnej zbiórki odpadów nazywany PSZOK. Właściwie nie wiemy 

gdzie i jak, nie wiemy czy ustawa pozwala, żeby to robił odbiorca śmieci itd.   

 

Ad. pkt 15 

 Oświadczenia 

 

Radni nie złożyli oświadczeń. 

 

Ad. pkt 16 

 Komunikaty 

 

Nie zgłoszono komunikatów. 

 

Ad. pkt 17 

                  Zamknięcie sesji                 

    

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXI sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:      Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 

 

                              Sekretarz obrad :  

                                        Małgorzata Polikowska 

 

 


