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P R O T O K Ó Ł  NR  XXIV/13 

z  sesji  Rady Miejskiej Chełmży 

 

XXIV sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 1 marca 2013 roku  

w godzinach od 12,00 do 14,30. 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 

Ponadto w  sesji udział wzięli  przedstawiciel  MMS Studio oraz mieszkańcy Chełmży. 

Proponowany porządek sesji : 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Pani 

Zdzisławy Krywalskiej do usunięcia naruszenia prawa – druk sesyjny nr 176. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 

rok – druk sesyjny  nr 181. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025 – druk sesyjny nr 182. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wartości 

majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – druk sesyjny nr 174. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wartości 

majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży – druk sesyjny nr 179. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i 

Turystyki w Chełmży – druk sesyjny nr 178. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego 

pomiędzy ul. Turystyczną i Słoneczną – druk sesyjny nr 173. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów na terenie gminy miasta Chełmży – 

druk sesyjny nr 177. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich – druk 

sesyjny nr 175. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Miejskiej Chełmży na rok 2013  - druk sesyjny nr 180. 

13. Interpelacje.  

14. Odpowiedzi na interpelacje. 

15. Wnioski i zapytania. 

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

17. Oświadczenia. 

18. Komunikaty. 

19. Zamknięcie sesji.  

 

Radny Janusz Kalinowski 

W imieniu władz miasta składamy Panu Jerzemu Więckowskiemu podziękowania za 

całokształt piętnastoletniej, aktywnej pracy na rzecz Oddziału Rejonowego Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmży. Proszę przyjąć wyrazy uznania za 

godną postawę społecznika. Jest Pan znany jako człowiek niezwykle czynny, o czym 

świadczą pańskie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia, organizowania życia kulturalnego, spotkań integracyjnych, upowszechniania sportu i 

turystyki dla członków Związku. Życzymy Panu dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na 

dalsze lata życia. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta Chełmży dokonali 

wręczenia okolicznościowego adresu wraz z kwiatami Panu Jerzemu Więckowskiemu.    

Pan Jerzy Więckowski 

Decyzję  o nie kandydowaniu na następną kadencję podjąłem 18 lutego b.r. ze względu na 

stan zdrowia. Związkiem zarządzałem przez 3 kadencje, czyli przez 15 lat. Współpraca 

między władzami miasta, między radą i radnymi układała się bardzo pomyślnie. Pozyskałem 

głównego sponsora na wszystkie nasze spotkania, posiedzenia, którym są Państwo  

Małgorzata i Lech Polikowscy. Wspierali nas swoimi wypiekami. Jest to firma „Tradycja”. Za 

to serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim radnym za pomoc jaką udzielaliście przez te 15 

lat. Dziękuję Panu Sekretarzowi Miasta, Pani Skarbnik za to co zrobiliście nie dla mnie ale 
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dla PZERiI. Byliście zawsze blisko ludzi potrzebujących. Emerytury nie są duże. Mamy to co 

mamy, żyjemy w takim państwie, w takim ustroju, że emeryci muszą oszczędzać. Jak mają na 

żywność to nie ma na lekarstwa. Takie jest życie naszego emeryta.To nie jest moja zasługa 

ale całego prezydium zarządu. Takimi osobami była Pani Jadwiga Perschke- sekretarz 

związku, Pani Halina Fiugajska – skarbnik związku i pozostali członkowie zarządu. Wspolnie 

tworzyliśmy ten związek, wspólnie pracowaliśmy, wspólnie nieśliśmy pomoc osobom 

starszym, niepełnosprawnym. Przy związku można było otrzymać stopień grupy 

niepełnosprawności, wyjazdy na turnusy profilaktyczno-lecznicze, wyjazdy na wczasy 

wielodniowe i jednodniowe oraz wycieczki, odbywały się spotkania przy kawie z  różnych 

okazji. Dla najbardziej potrzebujących osób związek przydzielał paczki z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia. Było ich 30. Były to paczki na niewielką kwotę. Zawsze pamiętaliśmy o 

osobach, które z uwagi na swój stan zdrowia i wiek nie mogły uczestniczyć w naszych 

spotkaniach. Na nasze spotkania zapraszaliśmy władze gminy, miasta, powiatu. Związek 

uhonorował kilka osób, w tym radnych. Serdecznie dziękuję za to spotkanie, za wyróżnienie. 

Jak mi wiadomo zarząd główny w Warszawie chce nadać mi tytuł honorowego prezesa. 

Będzie mnie to obligowało nieść pomoc tym osobom, którym niosłem ale również i 

zarządowi. Chciałbym dalej współpracować z władzami miasta, z Radą Miasta. To nie sztuka 

odejść po 15 latach  ale również i współpracować dalej.  

Radny Janusz Kalinowski 

Jeszcze raz w imieniu własnym jak i Rady Miejskiej dziękuję Panu Więckowskiemu. 

 

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 14. Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  wybrana została radna Małgorzata Polikowska w wyniku 

głosowania - za 13 , wstrz. 1. 

c)  

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę o uzupełnienie porządku obrad  projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi. Jak Państwo wiecie do ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, która moim 

zdaniem nie ułatwia zbiórki odpadów w mieście, a wręcz przeciwnie, komplikuje. Zostało 

zgłoszonych wiele poprawek, m.in. poprawek senackich. Wśród tych poprawek w lutym 

została przyjęta poprawka dotycząca zmiany ustawy o utrzymaniu czystości w kwestii 

związanej z obowiązkiem dla właściciela nieruchomości zaopatrzenia w pojemniki na śmieci. 

W związku z tym, że w tej pierwotnej wersji zapis był jednoznaczny, że jest to obowiązek 

właściciela nieruchomości, to siłą rzeczy pojawiałaby się dodatkowa opłata już w relacji 

odbiorca śmieci, a właściciel za dzierżawę lub sprzedaż tych pojemników. Zmiana w ustawie 

dopuszcza zobowiązanie do dostarczenia pojemników na nieruchomości przez firmę, która 

wywozi odpady. Chcemy taką próbę podjąć. To wcale nie znaczy, że wycena tejże czynności 

przez odbiorcę śmieci w ofercie, którą złoży w czasie postępowania przetargowego nie 

wpłynie na to. Zakładam, że chcąc robić wszystko, co nie będzie dawało możliwości odbiorcy 

śmieci podnoszenia ceny już u właściciela, który będzie uiszczał opłatę w mieście, proponuję 

wniesienie takiej poprawki i zapisanie w naszej specyfikacji. My właściwie już mamy to 

zapisane. Chcemy tylko, żeby ten akt prawa miejscowego był zgodny, że zobowiązujemy 

odbiorcę śmieci do zaopatrzenia nieruchomości we właściwe pojemniki do gromadzenia 

odpadów. Czemu w tej chwili, w takim trybie ? Ponieważ jest to świeży temat, który pojawił 

się w lutym. Podejrzewam, że wcześniej ogłosimy przetarg niż to zostanie opublikowane w 

dzienniku urzędowym. Kolizji prawnej w tym momencie nie ma żadnej.  

Proponuję projekt uchwały omówić w punkcie 13. 

Radny Janusz Kalinowski 

W porządku powinny znaleźć się sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej  

Chełmży. Tak się nie stało. W związku z tym proponuję, aby sprawozdania z pracy komisji 

rozpatrzyć w punkcie 14. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowaną przez Burmistrza Miasta  

poprawkę. Wszyscy radni głosowali za jej przyjęciem jednogłośnie. 

Następnie przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowaną przez siebie 

poprawkę. Wszyscy radni głosowali za jej przyjęciem jednogłośnie. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia wraz z 

powyższymi poprawkami. Wszyscy radni głosowali za.  

 

Przyjęty porządek sesji przedstawia się następująco : 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 
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    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Pani 

Zdzisławy Krywalskiej do usunięcia naruszenia prawa. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 

rok. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wartości 

majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wartości 

majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i 

Turystyki w Chełmży. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego 

pomiędzy ul. Turystyczną i Słoneczną. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów na terenie gminy miasta Chełmży. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Miejskiej Chełmży na rok 2013. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

14. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży za 2012 rok 

15. Interpelacje.  

16. Odpowiedzi na interpelacje. 

17. Wnioski i zapytania. 

18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

19. Oświadczenia. 
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20. Komunikaty. 

21. Zamknięcie sesji.         

   

    d)  Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 14 za. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 2. Jaki jest zakres uprawnień ? 

Pkt 24. Prosiłbym o przybliżenie przebiegu tego spotkania z punktu widzenia korzyści dla 

naszego miasta.  

Radny Janusz Mikołajczyk 

Pkt 23. Czy  rok 2013 będzie tym rokiem, który wpisze się w inwestycję remont linii 

kolejowej, tak bardzo oczekiwaną.    

Radny Jakub Ingram 

Pkt 16. W ubiegłym roku za konserwację zapłaciliśmy 180 tys.zł. Czym podyktowana jest tak 

duża różnica w tych kwotach ?  

Pkt 10. Czy to był jedyny podmiot, który zgłosił się do tego przetargu ?  Czy ta kwota była 

najniższa ? 

Radny Mariusz Kałużny 

Pkt 1. Czy na tym etapie można jeszcze dokonać zmian w projekcie ? Chodzi o zmiany 

radykalne. Czy w związku z tymi ewentualnymi zmianami, czy można wnioskować o 

dodatkowe środki ? Czy może ta kwota ogłoszona w konkursie jest stała  i nie można 

radykalnych ruchów robić ? Chodzi o to, aby nie zrezygnować z koncepcji, która jest a 

ewentualnie dodać coś jeszcze.   

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 1. Czy przetarg już się odbył, czy został rozstrzygnięty, kto wygrał i za jaką kwotę ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Macie Państwo materiał ale to nie jest wszystko co robię. Staramy się pokazywać w 

przedstawionej informacji najistotniejsze rzeczy, mające wpływ na to co dzieje się w mieście. 

Ad. pkt 1 

Podjęcie decyzji w sprawie zatwierdzenia istotnych warunków przetargu nieograniczonego 

na: „Budowę, przebudowę i rozbudowę infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim 
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będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i 

rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej”. 

To pomost, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy. To byłby trudny moment na jakiekolwiek 

zmiany. Byłoby to ryzykowne. Wprowadzając zmiany moglibyśmy się narazić na niezręczne 

kwestie przy rozliczaniu środków unijnych, które na to zadanie otrzymamy. Wnioskowanie o 

dodatkowe środki absolutnie nie wchodzi w grę. Cały etap konkursowy jest etapem 

zamkniętym. A tym bardziej radykalne zmiany. Jestem świadom, że na etapie budowy mogą 

pojawić się  trudności. Na pewno staną się one kosztem niekwalifikowanym. To sprawa 

istotna. Dotyczy 360 metrowego pomostu, który za Włókniarzem będzie łączył Bulwar z ulicą 

Plażową. Tak naprawdę jest to wyjście naprzeciw kilkunastoletnim oczekiwaniom 

mieszkańców co do obejścia wokół jeziora. My tego jeziora nie obchodzimy wokół z wielu 

powodów. Wywłaszczenia w terenie przyjeziornym są niezwykle trudne ale nie ze względu 

na opór właścicieli, bo on mógłby być różny ale przede wszystkim ze względu na poziom 

lustra wody, który się zmienia. Po drugie pas, który moglibyśmy wynegocjować to niestety 

pas w specyficzny w sposób ruchomy, znowu ze względu na poziom lustra wody. Po 

przeliczeniu tego wszystkiego, rozwiązanie pomostowe jest o wiele tańsze. My i tak nie 

poradzilibyśmy sobie z obejściem wokół jeziora, gdybyśmy załatwili sprawę nieruchomości 

przylegających do jeziora od strony ulicy Kościuszki, dlatego, że wciąż jest pobierana woda z 

jeziora do Cukrowni i po drodze znajduje się jej nieruchomość. Już w ogóle sobie nie 

wyobrażam jak miałoby wyglądać rozwiązanie. Ten pomost jest tańszy, rozwiązuje i 

wychodzi naprzeciw stawianym problemom a po trzecie jest atrakcją.  

Dzisiaj otworzono oferty. Ofertę złożyły dwie firmy. Skańska i firma AARSLEFF z 

Warszawy. Wartość kosztorysowa to 2,9 mln zł. Kwota jaką podała Skańska 2 792 222 zł, 

natomiast kwota podana przez firmę warszawską to 2 272 mln zł. Finansowanie jest 60%, a 

więc tych środków unijnych będzie do 60%. Zakładam, że naszych pieniędzy jest niecały 

milion złotych. Nie jesteśmy w stanie wybudować cokolwiek wokół jeziora za mniejsze 

pieniądze.  

Radny Mariusz Kałużny 

Sprecyzuję o co mi chodziło. Nie chciałem proponować radykalnych zmian. Miałem na myśli 

chodnik na ulicy Kościuszki w stronę Strużala. Rozmawialiśmy już kiedyś na ten temat. 

Zastanawiałem się czy byłaby możliwość to zadanie podjąć. Jak wiemy są to takie środki, że  

z budżetu miasta tego przedsięwzięcia teraz nie udźwigniemy. Stąd taka myśl. 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Poruszał Pan kiedyś kwestię wybudowania chodnika na ulicy Kościuszki w stronę osiedla 

pensjonatowego. Uważam, że jest to chodnik niezwykle ważny. Po wybudowaniu drogi na 

odcinku Kościuszki - Strużal są sygnały o wzroście natężenia ruchu i prędkości w sposób 

znaczący. Nie da się tych zadań żaden sposób powiązać. To temat, który nas czeka. Jest to 

spore przedsięwzięcie. Może 200 tys. zł nie wystarczyć.   

Ad. pkt 2 

Podjęcie decyzji w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planu 

wydatków Kierownikowi Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży. 

To normalne działanie, gdzie poprzez uchwałę rady ja otrzymałem delegację i przekazałem do 

OSiT-u. Wszystkie środki w ramach paragrafów mogą przesuwać, nie dotyczy to płac i 

pochodnych od płac.  

Ad. pkt 10 

Podpisanie umowy z p. Marią Łęcką i p. Krzysztofem Łęckim prowadzącymi działalność pod 

nazwą „Agencja Ochrony Osób i Mienia TAURUS s. c.” z siedzibą w Chełmży na strzeżenie 

obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmża. Umowa została zawarta 

na czas określony tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. Całkowita wartość usługi brutto wraz 

z podatkiem VAT wynosi 65.529,53 zł ( 6,49 zł/godz. brutto). 

Były dwie oferty. Podstawowym kryterium była cena. Oferta „Taurusa”  była ofertą  

najniższą.  

Ad. pkt 16 

Podpisanie umowy z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu na świadczenie   kompleksowej 

usługi oświetlenia na terenie gminy miasta Chełmży. Stawka ryczałtowa netto miesięcznie za 

jeden punkt świetlny wynosić będzie 13 zł. Łączny koszt za dostawę energii w 2013 r. wyniesie 

ok. 400.000,00 zł a za konserwację oświetlenia ok. 207.000,00 zł.   

Cena konserwacji w dużym przybliżeniu zamknie się kwotą 207 tys. zł. ale generalnie jest to 

wzrost o około 20 tys. zł rocznie przy ok.1200 punktach świetlnych, które objęte są tą umową. 

W porównaniu z bliskim nam regionem mamy relatywnie dobrą cenę. Wynika ona z dwóch 

przyczyn. Ceny są od 11 zł  do 20 zł. Wynika to ze stanu technicznego oświetlenia. W ramach 

tej konserwacji jest nie tylko wymiana żarówek, nie tylko usuwanie awarii ale również 

sukcesywna  wymiana opraw i żarówek na oprawy energooszczędne. Nie są to jeszcze ledy. 

My tu niestety nie mamy alternatywy. Lampy są Energii. Te, które wybudowaliśmy to 

musieliśmy do 2006 lub 2007 roku przekazać. Takich, które są na naszym stanie mamy chyba 

120. Wszystkie pozostałe stanowią własność Energii Oświetlenie. Możemy tylko negocjować 
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cenę. Jest to dobra cena na konserwację.  Odniosę się do zużycia energii. Kwota 400 tys. zł 

jest to zużycie energii, które miasta załatwiają w dwojaki sposób. Robią  sami przetarg  na 

oświetlenie, co niestety jest w świetle prawa podważane, bo oświetlenie stanowi własność 

Energii.Drugie rozwiązanie, to robią przetarg w ramach grup zakupowych. Gminy 

porozumiewają się ze sobą co do zadania i dokonują przetargu. Trzeci wariant to są 

negocjacje bezpośrednio z zarządem Energii w Sopocie. My należymy do takiej hybrydy. 

Jesteśmy w grupie zakupowej, w której zrzeszone są prawie wszystkie gminy powiatu. 

Natomiast po raz drugi podjęliśmy rozmowy w trybie rokowań. Po raz pierwszy mamy 

zobowiązanie, że cenę utrzymamy przez 2 lata i spadek ceny za energię na oświetlenie 

wychodzi 8,5%. Z 266 zł za megawatogodzinę [MWh] udało nam się uzyskać 244 zł za 

MWh. Najlepszy wynik w kraju to chyba 241 zł w wyniku przetargu ale wszystkie następne 

przetargi to wynik powyżej 151 zł.  Rynek energii elektrycznej przy dużym wolumenie 

zamówień jest z tendencją w dół. Jak to długo potrwa nie wiem. Mówi się, że jest to 

spowodowane kryzysem gospodarczym. Producenci prądu walczą o rynek. 

Najprawdopodobniej zapotrzebowanie na dużą energię do przemysłu niestety może maleć. 

Jeżeli chodzi o wszystkie pozostałe zakupy energii poza oświetleniem, to jesteśmy w grupie 

zakupowej i mamy ogłoszony przetarg. Mamy umowę do kwietnia i prawdopodobnie od maja 

nastąpi rozstrzygnięcie kwestii związanej z zakupem energii w trybie przetargowym ale to 

jest na naszych urządzeniach. W tym są wszystkie nasze zakłady komunalne. Chodzi o to, aby 

wolumen był jak największy. Siłą rzeczy jesteśmy wtedy ciekawszym partnerem.        

Radny Janusz Mikołajczyk 

Wymienił Pan co wchodzi w skład konserwacji. Czy całe lampy betonowe, które były 

wymieniane na ulicy Polnej, 3-go Maja, Chełmińskim Przedmieście  też się mieszczą w tym 

zakresie ? Chciałbym zauważyć, że mamy bardzo ładne nowe lampy. Czy one też wchodzą w 

skład konserwacji ?    

Pan Jerzy Czerwiński 

W Energetyce to się nazywa oprawa. Wymieniają różnie. Czasem samą oprawę do żarówki, a 

w tym przypadku wymieniane są całe słupy betonowe. W żaden sposób dodatkowo za to nie 

dopłacamy. Jest to realizowane w ramach konserwacji punktu.  

Zakładane żarówki mają być jak najbardziej oszczędne ale przed ledami. Na temat ledów trwa 

jeszcze dyskusja. Niektóre miasta zakładają już ledy. Są one oszczędnością 50-60%. Problem 

polega na tym, że nikt jeszcze nie wie jaka jest ich trwałość. Mówi się, że są bardzo trwałe. 

Natomiast oprawy ledowe są niezwykle drogie. Zbilansowanie tego jest trudne. Mało tego, na 

rynku są ledy, które budzą emocje jeżeli chodzi o ich jakość. Są przypadki, że miasta ledy 
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pozakładały i bardzo dobrze to funkcjonuje. Jedna z gmin ledy założyła i po pierwszej zimie 

ledy  przestały świecić. Zaszkodziła im temperatura. Podejrzewam, że były produkowane w 

dużo cieplejszych krajach niż nasz. Stąd ta różnorodność towaru na rynku pod bardzo różną 

marką. Kiedyś zachłysnąłem się lampami, które mają dwa źródła generowania prądu. Jedno to 

solar, a drugie wiatrak. Wydawałoby się nic piękniejszego, świeci za darmo. I tu jest mylne 

pojęcie. Okazuje się, że co 3-4 lata trzeba baterie wymienić i to kosztuje więcej niż prąd  do 

tej lampy przez te 4 lata. Czasem nie świeci, bo nie ma pogody, bo było pochmurno itd. Nie 

neguję tego ale czasem coś wydaje się z wierzchu doskonałe, a tak nie jest.     

Ad. pkt 23 

W dniu 23 stycznia br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu 

w uroczystości podpisania umowy dotyczącej zaprojektowania  i wykonania robót 

budowlanych dla zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – 

Malbork na odcinku Toruń Wschodni – Grudziądz – etap I obejmujący odcinek Chełmża – 

Grudziądz”.      

My tam właściwie byliśmy gośćmi. Mówię my, bo zaproszono kilku wójtów i burmistrzów z 

regionu.  Umowa dotyczy rewitalizacji linii Toruń-Malbork. Sopocka firma NDI, wyłoniona 

oczywiście w przetargu przez PKP Inwestycje, podpisywała umowę na wykonawstwo 23 

stycznia b.r. Mają 22  miesiące od podpisania umowy do jej zrealizowania. Podpisywana 

umowa dotyczyła odcinka Chełmża-Grudziądz. Nastąpi wymiana całego podłoża pod torami, 

torowisk, torów, zmniejszanie promieni skrętu. Generalnie chodzi o zwiększenie prędkości na 

tym odcinku z 50 do 100 km/h. W tym są przejazdy kolejowe. Na przejazdach niestrzeżonych 

wprowadza się półrogatki. Jest to realizowane w metodzie zaprojektuj-zbuduj. A więc na tym 

etapie nie można było zobaczyć dokumentacji ponieważ praktycznie jej nie ma, poza 

oczywiście jakąś koncepcją. U nas chyba obejmuje przejazd na ulicy Bydgoskiej, co mnie 

bardzo cieszy, bo jest on w bardzo złym stanie. Nie obejmuje przejazdu w Grzywnie. 

Chcielibyśmy żeby ten odcinek w następnej kolejności był realizowany. Pozwoliliśmy sobie 

wystąpić do ministerstwa transportu z apelem o zabezpieczenie środków na realizację 

pierwszego etapu czyli Toruń-Chełmża. Pojawia się następny etap i dotyczy on terenu za 

Grudziądzem, gdzieś w województwie warmińsko-mazurskim. Będzie to porozumienie 

między marszałkami. Wartość inwestycji kosztorysowa to 116 mln zł, po przetargu 93 mln zł. 

To ogromna kwota. Do Grudziądza pojedzie nam się szybciej i łatwiej. Będzie bezpieczniej. 

Tak się powinno stać za 22 miesiące.       

Radny Arkadiusz Szwugier 

Czy była mowa o budynkach stacyjnych ? 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Słuszne pytanie. W tym są perony, natomiast nie mówi się o obiektach budowlanych.  W tym 

projekcie są perony, oświetlenia, system elektryfikacji natomiast samych budynków tam nie 

ma. 

Ad. pkt 24 

W dniu 1 lutego br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim  w spotkaniu 

Kolegium Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego organizowanego przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nt. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.         

Nie da się tego tematu powiedzieć tak ogólnie. Spróbuję przekazać najistotniejsze rzeczy. 

Temat jest ogromny. Należeliśmy kiedyś do bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego. 

Miał on się pojawić w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Miała być ustawa, 

była biała i zielona księga. Miały powstać obszary metropolitalne. To upadło. Dziś przy 

rozmowie o umowie partnerskiej, umowie rządu z Unią Europejską i przy kontraktach 

wojewódzkich, czyli umowie marszałka z rządem, co do nowej perspektywy unijnej (mówię o 

pieniądzach), ci którzy nad tymi tematami pracują posługują się pojęciem miejski obszar 

funkcjonalny. Jak gdyby w miejsce tych obszarów metropolitalnych pojawiły się miejskie 

obszary funkcjonalne. Nas regularnie zaprasza się na spotkania nazywane kolegiami 

dotyczącymi bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego. Mnie spotkało wyróżnienie, 

ponieważ reprezentuję powiat w czymś co nazywa się zintegrowane inwestycje terytorialne, 

czyli inwestycje, które będą realizowane w miejskich obszarach funkcjonalnych. Od samego 

początku naszych spotkań pojawił się pewien problem.  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

jak gdyby już zasugerowało miejskie obszary funkcjonalne i jest ich w Polsce 18. 

Województw jest 16, a te dwa dodatkowe to Gorzów z Zieloną Górą, podobny układ jak 

Toruń z Bydgoszczą. Jest więc 16 miast wojewódzkich oraz Gorzów i Toruń. Toruń z 

Bydgoszczą wciąż jeszcze nie może się dogadać. Natomiast zaznaczone są jako obszary, 

które niby są razem a osobno. Jedno jest pewne. Na te miejskie obszary funkcjonalne poza 

regionalnym programem operacyjnym znajdą się dodatkowe pieniądze. Mówi się jaka to 

będzie kwota w sensie procentowym. Z tych 105 mld euro, które mają do Polski trafić, mniej 

więcej jaki procent będzie przeznaczony. Siłą rzeczy uczestniczymy w tym wszystkim. 

Problem polega na tym, że są 4 koncepcje mówiące, które jednostki administracyjne mają do 

naszego miejskiego obszaru bydgosko-toruńskiego należeć. Jednak najbardziej lansowana 

przez Urząd Marszałkowski to jest koncepcja prof. Śleszyńskiego z Uniwersytetu 

Warszawskiego, która w oparciu o właściwe wskaźniki, oczywiście z odpowiednią 
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metodologią, wyznacza miejski obszar funkcjonalny składający się z Bydgoszczy, Torunia, 

powiatu  bydgoskiego, Nakła, Kowalewa-Pomorskiego, powiatu toruńskiego bez miasta i 

gminy Chełmża. Uczestnicząc w kolegium zabrałem głos i starałem się argumentami 

najlepszymi jakie mam zaprezentować swój pogląd.  Byłem do tego przygotowany, ponieważ 

wiedzieliśmy o koncepcji prof. Śleszyńskiego. Zabrałem głos również w imieniu gminy. 

Powiedziałem, że chcielibyśmy do tego obszaru należeć. Otrzymaliśmy odpowiedź, że Urząd 

Marszałkowski będzie dbał o nasze interesy. Prawdopodobnie stanie się tak, że koncepcja 

prof. Śleszyńskiego  zostanie poszerzona o gminę i miasto Chełmża. Prawdopodobnie tak się 

stało, ponieważ nie stanowimy z gminą jednej jednostki i te wskaźniki się nie wpisywały. 

Takie spotkania odbyły się dwa. Na obu prezentowałem podobny pogląd i otrzymałem 

podobne odpowiedzi. Za drugim razem otrzymałem zapewnienie, że inaczej się stać nie może. 

Ostatnio otrzymaliśmy pismo od Pana Marszałka, który prosił nas o pisemne uzasadnienie 

naszego stanowiska co do koncepcji przynależności do tego miejskiego obszaru 

funkcjonalnego miasta i gminy Chełmża. Takie pismo przygotowaliśmy. Przez to, że jestem 

przedstawicielem powiatu w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych muszę powiedzieć 

dwie niezwykle istotne rzeczy. ZIT  to nowy twór, który pojawia się jako podmiot, program i 

konkretne inwestycje, które będą wykonywane w miejskich obszarach funkcjonalnych. Ten 

zespół, w którym jestem ma najprawdopodobniej wytyczać  inwestycje. Założenia miejskich 

obszarów funkcjonalnych i ZIT-ów sprowadzają się do niezwykle dynamicznego rozwoju 

miast rdzeni, czyli Toruń i Bydgoszcz. Sprowadzają się właściwie do inwestycji, które mają 

integrować te tereny. Samorządowiec pomyśli sobie, że będą drogi czy też rury kanalizacyjne. 

To mylne pojęcie. Mówi się o bilecie sieciowym, który obsługuje wszystkie środki 

komunikacji w Bydgoszczy, Toruniu i po drodze. Są to sieci uczelni itd. Obawiam się czy my 

będziemy należeć, czy też nie, to i tak te dodatkowe pieniądze są dzisiaj wielką niewiadomą. 

Razem z Panem Wójtem prezentujemy stanowisko przynależności do tego. W międzyczasie 

mam jeszcze inną wiedzę, która mówi, że w ramach umowy partnerskiej, czyli umowy rządu 

z unią, będą funkcjonować miejskie obszary funkcjonalne regionalne, subregionalne i lokalne. 

Teraz jest pytanie. Jak będzie się należało do miejskiego obszaru funkcjonalnego - obszar 

wojewódzki, najprawdopodobniej nie będzie można należeć do regionalnego, 

subregionalnego lub lokalnego. Gdybym założył, że będziemy w obszarze lokalnym i jako 

Chełmża bylibyśmy tym rdzeniem, to może ten rozwój by szedł w naszym kierunku. 

Wszystko co mówię to czysta spekulacja. Tak naprawdę to tylko teoria. Część z tego będzie 

przekute w praktykę. Za pół roku niektóre rzeczy co do umowy partnerskiej między rządem i 

Unią Europejską powinny być jasne. Obawiam się, że w tych wszystkich środkach 
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dodatkowych, sama koncepcja wydawania nowych środków budżetowych jest na tyle inna, że 

na pewno duże ośrodki miejskie będą zasilane w  sposób dużo większy niż to co mogą dostać 

ośrodki miejskie mniejsze. Udało nam się wykonać z pomocą środków unijnych niezwykle 

ważne, znaczące dla miasta i gmin inwestycje, to teraz o te inwestycje może  być trudno. 

Założenie systemowe jest zupełnie inne. Mógłbym o tym mówić jeszcze dwie godziny ale 

myślę, że nie o to chodzi.  

                     

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Pani 

Zdzisławy Krywalskiej do usunięcia naruszenia prawa 

 

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 14 radnych –  za 13, wstrz.1. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIV/170/13 

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Pani Zdzisławy Krywalskiej do 

usunięcia naruszenia prawa 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2013 rok 

 

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

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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UCHWAŁA NR XXIV/171/13 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIV/172/13 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2013-2025 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia 

wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIV/173/13 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji w Chełmży  



15 

 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia 

wartości majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIV/174/13 

zmieniająca uchwałę 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 8  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku 

Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIV/175/13 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży  
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Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu 

położonego pomiędzy ul. Turystyczną i Słoneczną 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIV/176/13 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Turystyczną i 

Słoneczną 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów na terenie gminy miasta Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIV/177/13 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz 

granic ich obwodów na terenie gminy miasta Chełmży 
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Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast 

Polskich 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Jakub Ingram 

Czyli w tym roku nic nie musimy zapłacić z tytułu członkostwa ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

W tym roku będziemy musieli proporcjonalnie zapłacić za 2 miesiące, czyli z tej stałej stawki 

2/12. Tak naprawdę byliśmy w związku ponad 10 lat. Zapłaciliśmy kwotę wcale nie małą. Nie 

jest to powód do wyrzutu, bo naszym obowiązkiem  jest być w związku z tymi, którzy 

reprezentują interesy gminy.   

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIV/178/13 

w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miejskiej Chełmży na rok 2013 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXIV/179/13 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży 

na rok 2013 

 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Rozumiem, że ta uchwała nie zamyka drogi dla właścicieli nieruchomości, którzy chcą sami 

dokonać zakupu pojemników ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Właściwie na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Pojemniki muszą być dostosowane do 

samochodów, które odbierają odpady, ujednolicone co do koloru, czy oznakowane. Zabronić 

nie możemy ale nie wiem czy to w tym momencie byłoby celowe. My i tak poniesiemy jako 

miasto koszt, w żaden sposób nie zmniejszy to opłaty, którą mieszkaniec będzie musiał 

wnieść do gminy. Generalnie nie ma powodów, żeby zabronić ale to właściwie zwiększy 

koszt. Mógłby być to unik przed wysoką ceną dzierżawy za pojemnik, którą  narzuciłby 

odbierający odpady. Gdyby założyć, że pojemniki dostarczy odbiorca, to byłby to dodatkowy 

wydatek, który w żaden nie sposób nie byłby zbilansowany w opłacie śmieciowej.   

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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UCHWAŁA NR XXIV/180/13 

zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14  

Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży za 2012 rok 

   

      a) komisja gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego, 

 

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

sprawozdanie z pracy  komisji za 2012 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

     b) komisja planowania, budżetu i finansów, 

 

Radny Krzysztof Zduński – przewodniczący komisji planowania... – odczytał sprawozdanie 

z pracy  komisji za 2012 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

     c) komisja oświaty, kultury i sportu, 

 

Radny Marek Wierzbowski – przewodniczący komisji oświaty… – odczytał sprawozdanie z 

pracy  komisji za 2012 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

     d) komisja polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego, 

 

Radny Jarosław Malczyński – przewodniczący komisji polityki ... – odczytał sprawozdanie z 

pracy  komisji za 2012 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

     e) komisja rewizyjna 
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Radny Janusz Mikołajczyk – przewodniczący komisji rewizyjnej – odczytał sprawozdanie z 

pracy  komisji za 2012 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15 

 Interpelacje 

 

Radny Mariusz Kałużny 

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo ! 

 Pan Burmistrz dzisiaj powiedział, że świat coraz bardziej się przekonuje do tego, że 

najwyższą wartością jest człowiek. I dlatego o tym człowieku teraz będę mówił. Proszę 

wybaczyć, ponieważ moje wystąpienie będzie dzisiaj nadzwyczaj polityczne i emocjonalne. 

Będzie takie, gdyż chciałbym zabrać głos w sprawie bezrobocia w naszym mieście ale i w 

kraju. Jak tu mówić o bezrobociu nie mówiąc o naszym rządzie i politykach. Jak tu nie mówić 

emocjonalnie jak tysiące ludzi każdego dnia traci pracę. Tysiące ludzi, tysiące tragedii. W 

kraju zamyka się kolejne fabryki. Rodzimy przemysł upada. Bezrobocie w Polsce w miesiącu 

styczniu sięgnęło 14,2 % według Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast w rocznikach 

do 25 roku życia sięga 30 %. W naszym powiecie również nie jest za wesoło. Mówi się nawet 

o 18%. Ta dramatyczna sytuacja spotyka również nasze miasto. Kolejne fabryki w Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej zwalniają setki pracowników. Jak donoszą media i związki zawodowe, 

w najbliższym czasie zostanie zwolnionych w Sharpie kolejnych 211 osób. Orion i Sumika 

już praktycznie nie istnieją. Hucznie otwierano fabryki i hucznie je się zamyka. Z tym, że ten 

huk nie jest już tak akcentowany przez tych, którzy te fabryki otwierali. Jest to huk ludzkiej 

biedy i rodzinnych dramatów. Można by się zastanowić gdzie są dziś politycy, którzy tak 

chwalą się wszelkimi wskaźnikami ekonomicznymi. Podobno jesteśmy zieloną wyspą. Jak 

tak dalej będzie to staniemy się bezludną wyspą. Do tego małe sklepy i przedsiębiorstwa 

upadają każdego dnia.  

Szanowni Państwo, proszę mi wybaczyć te słowa ale nie mogę uczciwie podchodzić do 

swojej pracy radnego nie mówiąc o bezrobociu. Uczciwość wymaga, abym grzmiał w tym 

temacie wszędzie gdzie tylko mogę i jak tylko mogę. I tu pojawia się problem, bo jako 

samorząd – co należy mocno podkreślić – nie mamy prawie żadnych narzędzi, aby temu 

zapobiec. Nie możemy wpływać na to, aby powstrzymać falę bezrobocia. Nie mamy po 

prostu takich narzędzi. Bardzo często uśmiechamy się gdy słyszymy barwne przemówienia 

radnego Sosnowskiego na temat tego rządu. Jednak w tych wypowiedziach wyłania się 

sprawa kluczowa. Nie można uczciwie mówić o działaniach i pracy samorządu nie łącząc 
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tego z tym co robi rząd. To ten rząd ma wszelkie instrumenty, aby walczyć z bezrobociem. To 

oni odpowiadają za podatki i  koszty pracy, które są bardzo wysokie. Jednak ten rząd woli 

zajmować się tematami zastępczymi, niż po prostu zapewnić ludziom podstawowe dobro 

jakim jest godziwa praca. Ludzie nie chcą zasiłków, łaski od państwa – ludzie chcą godnie i 

na dobrym poziomie zarabiać.  

Szanowna Rado! Nie można pozostawić Pana Burmistrza samego z problemem bezrobocia. 

Pan Burmistrz pewnie sam najlepiej wie jak dramatyczny to jest problem widząc kolejki 

bezrobotnych każdego dnia pod swoim gabinetem. Jak już wspomniałem, niestety w praktyce 

nie mamy wystarczających instrumentów, aby ten problem zwalczyć. Nawet Urząd Pracy jest 

w kompetencji powiatu i nam nie podlega.    

W związku z tym, Szanowni Państwo, wystosowałem list w swoim własnym imieniu do 

Ministra Gospodarki Wicepremiera Pana Janusza Piechocińskiego. Wiem, że Pan Minister 

włączył się czynnie, aby w upadłych fabrykach fiata, czy w Zachemie w Bydgoszczy pojawił 

się nowy podmiot gospodarczy. Być może zechce pomóc również nam. Ktoś może 

powiedzieć, że to bez sensu, że ministrowie nie czytają listów obywateli, że zostanie to 

odłożone na półkę i nikt tym się nie zajmie. Nie wiem. Być może. W obecnej sytuacji każde 

działanie w tym zakresie dla mnie jest ważne. Nawet to, które z pozoru uchodzi za 

bezsensowne. W najbliższym czasie mam również zamiar skierować podobne listy do 

wszystkich posłów z naszego regionu. Te działania mają na celu przede wszystkim nagłośnić 

problem i poruszyć osoby, które mają możliwość pomóc Specjalnej Strefie Ekonomicznej w 

Łysomicach ale i też małym i średnim przedsiębiorstwom.  

Panie i Panowie Radni!  

Szukam również sposobów jak my moglibyśmy pomóc tym zwolnionym na dużą skalę 

pracownikom. Nie upieram się, że mój pomysł jest bardzo dobry i musi być wprowadzony. 

Chciałbym to wspólnie z Państwem ustalić. Jeśli mój pomysł jest zły, to czekam na pomysły 

pozostałych radnych. Wielość opinii i doświadczeń jest dla mnie cenna. Mianowicie 

chciałbym osobom zwolnionym pomóc poprzez częściowe zwolnienie z opłat czynszu w 

mieszkaniach komunalnych. Oczywiście pod określonymi warunkami. Zwolnienie 

dotyczyłoby osób, które : 

- zostały zwolnione w ostatnim kwartale (co wyeliminuje tych, którzy nie pracowali w okresie 

nawet jak ta praca była),  

- współmałżonek bezrobotnego również jest bezrobotny, 

- posiadają dzieci niepracujące w wieku szkolnym, 

- nie korzystają z dodatku mieszkaniowego.  
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Procent ulgi i czas jest do uzgodnienia. Może to być 30 % , może być 50 %  lub na czas od 3 

do 6 miesięcy. Ktoś może powiedzieć, przecież jest dodatek mieszkaniowy. Otóż uważam, 

zupełnie inaczej. Trzeba spojrzeć na problem całościowo. Są osoby, które całe życie 

pracowały i nie chcą korzystać ze świadczeń socjalnych. My również nie powinniśmy ludzi 

przyzwyczajać to socjalnego stylu życia. Te działania nie mają być skierowane do etatowych 

bezrobotnych. Mają one być tak skonstruowane, aby pomogły ludziom, którzy znaleźli się w 

wyjątkowo trudnej sytuacji w ostatnim czasie w związku ze stratą pracy. Tym ludziom trzeba 

pomóc wrócić na rynek pracy, a nie zaspakajać ich potrzeby MOPS-em. Dlatego prosiłbym, 

Pana Przewodniczącego, o skierowanie mojej propozycji do wszystkich komisji, szczególnie 

do komisji polityki społecznej i do przedyskutowania propozycji. Ewentualnie jak ktoś ma 

lepszą propozycję to jestem na nią otwarty. Być może w wyniku prac w komisjach powstanie 

jakiś projekt uchwały, który pomoże bezrobotnym w Chełmży. 

Radny Janusz Kalinowski 

Przypominam, że jesteśmy w punkcie interpelacje i chciałbym, żebyśmy się na tym skupili. 

Wysłuchałem ze zrozumieniem tego wszystkiego i wniosek zostanie przekazany na wszystkie 

komisje. Natomiast w tej chwili zajmijmy się interpelacjami. 

Radny Mariusz Kałużny 

Konsultowałem się z radnymi i pracownikami urzędu. Uważam, że mój wniosek powinien 

być w punkcie interpelacje. 

Radny Franciszek Kuczka 

Chciałbym wypowiedzieć się w kwestii, którą poruszył radny Kałużny.  Nie od tego roku 

wiemy, że sytuacja w naszym mieście jest trudna. Każde rady podejmowały tą tematykę. 

Każdy z burmistrzów, w tym Burmistrz Czerwiński wielokrotnie zajmował się tym 

problemem. Były prowadzone rozmowy z Urzędem Pracy, a w przeszłości z wojewodą.  Były 

działania zmierzające do ściągnięcia inwestorów ale w tej chwili sytuacja w kraju jest bardzo 

trudna. Jakie są działania rządu to wiemy. Czy możemy w tym zakresie coś zrobić ? Na to 

pytanie trudno jest odpowiedzieć. Sądzę, że temat jest tak ważny, że warto nim się zająć ale 

nie na wszystkich komisjach. Dobrze gdyby tematem zajęła się komisja branżowa i zaprosiła 

do współpracy radnych chcących pracować nad tym wnioskiem. Wtedy gdy komisja 

wypracuje konkretne wnioski, sugestie oparte o podstawy prawne i sytuację panującą w 

regionie to przedstawi te wnioski  radzie, która dopiero wówczas będzie mogła podjąć 

stanowisko lub uchwałę. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć co to by mogło być. 

Propozycja radnego jest trudna jeżeli chodzi o jednoznaczną ocenę. Wiemy jakie są 

należności na rzecz miasta, wiemy ile miasto powinno ściągnąć środków i wiemy, że 
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większość to są środki naszych mieszkańców. Chcąc utrzymać zasoby komunalne 

mieszkaniowe na określonym poziomie miasto musi posiadać pieniądze. Zwolnienie byłoby 

dobre, gdyby miasto było bogate.  Jest szereg problemów, dość trudnych i uważam, że trzeba 

się nimi zająć. Chociaż na dzień dzisiejszy nie widzę jednoznacznego rozwiązania.  

Radny Janusz Kalinowski 

Chciałbym przypomnieć wszystkim, że jesteśmy w punkcie interpelacje. Nie chciałbym 

przypominać wszystkim co to jest interpelacja. Powiedziałem już, że wniosek zostanie 

przekazany na komisje i to będzie właściwe miejsce do tego, aby dyskutować o tym, co 

należy dalej zrobić.        

 

Ad. pkt 16 

Odpowiedzi na interpelacje 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Absolutnie nie uzurpuję sobie prawa odpowiedzi na pytanie ale w uzupełnieniu wypowiedzi 

moich przedmówców chciałbym powiedzieć, że oczywiście stan rzeczy jest znany. Diagnoza 

jest taka, że liczba bezrobotnych w Chełmży wzrosła w porównaniu z końcówką roku 2012 a 

styczniem 2013 roku o 400 osób. W tej chwili mamy 1748 osób bezrobotnych. Jest to stan , 

który jednoznacznie można nazwać złym. Historycznie patrząc było gorzej, co oczywiście nie 

jest powodem do lżejszego traktowania tego tematu. Nie mogę nie odnieść się do 

poruszanych tutaj spraw. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że w jakimś sensie z delegacji rady 

pewne działania prowadzimy permanentnie mimo, iż rzeczywiście ustawowo 

przeciwdziałanie bezrobociu i wszystko co jest z tym związane, przypisane jest Urzędowi 

Pracy. Te nasze działania to między innymi uchwała o ulgach podatkowych dla 

przedsiębiorców. Była stosowana. Ona wciąż funkcjonuje. Aktualnie są prowadzone 

rozmowy z firmą Styl-Meble. Jest mowa o tej uldze i oczywiście o wzroście zatrudnienia. 

Muszę powiedzieć, że wszystkie formy ulg podatkowych są naszym działaniem skierowanym 

do pomocy przedsiębiorcom.  Umorzenia rezerwujemy dla tych, którym się udało. Stosujemy 

przesunięcia terminów płatności, rozłożenia na raty a przez to nie obciąża się odsetkami. 

Wszystko po to, żeby ratować miejsca pracy. Od 15 lat zatrudniamy w ramach robót 

interwencyjnych, a tak właściwie naszych lokalnych, zawsze wspieranych przez Urząd Pracy 

po to, żebyśmy mogli osobom w najtrudniejszej sytuacji doraźnie zaproponować pracę 

opiekunki. I tak naprawdę powinniśmy już dawno je zatrudnić na stałe. Nie robimy tego 

dlatego, że są nasze roboty interwencyjne. Podobnie dzieje się gońcami. A więc mimo, iż 
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praktycznie nie mamy instrumentów, to te rzeczy się dzieją. Nie chcę mówić o wszystkich 

formach zasiłków. Pan radny nawiązał do rzeczy, która moim zdaniem jest wykonywana w  

zakresie obowiązującego prawa. Chodzi o czynsze mieszkaniowe. Od nastu lat rozkładamy 

czynsze na raty, które są symboliczne, a chodzi o to, żeby stworzyć warunki do płacenia na 

bieżąco, do wychodzenia z dołu. My nie wykonujemy wyroków eksmisyjnych nawet w 

stosunku do tych, których Pan radny nazwał etatowymi bezrobotnymi. Tacy są i się z tym 

zgadzam. Natomiast nie jestem przekonany, czy mechanizm zwolnienia z czynszów mieści 

się w granicach prawa. Działają wspólnoty mieszkaniowe, a my chcielibyśmy traktować 

wszystkich mieszkańców równo. Jak to się przeniesie  do wspólnot ? My i tak tam mamy 

długi z powodu milionów, które nie wpłacają nasi mieszkańcy z powodu ubóstwa. A 

przyczyny tego ubóstwa są różne. A więc działania, o których Pan radny powiedział już się 

dzieją. Zwolnienie z czynszów byłoby niczym innym co już dokonujemy. Nie odnoszę się do 

wymiaru politycznego, bo nie jestem za tym, aby tutaj upolityczniać temat. Natomiast jest to 

ogromny problem i niezwykle ważny społecznie. Jest problemem postępującym. Jest tak jak 

Pan radny mówił, że z wielkim hukiem otwierano zakłady obiecując nam złote góry. W tej 

chwili je się zamyka. Jestem otwarty na wszystko. A po drugie wszystko co robię to robię w 

Państwa imieniu. Inaczej sobie tego nie mogę wyobrazić. 

Jest jeszcze jedna kwestia, o której Pan radny nie powiedział. To jest to co robi się z różnego 

rodzaju zasiłkami. Wciąż gonimy za pieniędzmi. Ostatnio pożyczyliśmy 12 tys. zł z budżetu 

miasta  na zasiłki do MOPS-u. Tego robić nie wolno. To jest naruszenie dyscypliny 

finansowej i wcale nie wiem czy na tę dyscyplinę z tego powodu nie pójdę. Nikt nie jest 

sentymentalny. Jest rozprawa sądowa, są całkiem wymierne kary. Natomiast sytuacja była 

taka, że niestety budżet państwa nie przekazał środków.  Tego zrozumieć nie mogę, bo na 

koniec roku te pieniądze zawsze się znajdą.  A dlaczego ich nie ma w terminie nie wiem. 

Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest terminowość kiedy mówimy o kwotach 300-400 zł. Są 

to kwoty bez których trudno żyć, bo taka jest po prostu prawda. My nie będziemy ludzi 

aktywizować gospodarczo w mieście Chełmża, bo my nie mamy na czym. Nie mamy 

majątku, nieruchomości a zresztą miasta tego nie stanowią. Jak patrzę na mapę Chełmży i 

widzę ten dziwny układ terytorialny to przyznam, że mistrzem świata był ten, który nas 

wykroił z gminy Chełmża nie myśląc o czymś takim jak elementy rozwojowe miasta. Dziś 

mówi się o tym, że małe gminy, gdzie jest układ odrębny będą łączone. A kiedy to nastąpi ? 

Żeby wprowadzać instrumenty, to trzeba mieć warunki. Jaki instrument podatkowy możemy 

wprowadzić w stosunku do Adpolu, gdyby pojawił się podmiot, bo jego już nie ma, czy też do 

Styl-Meble, bo ten podmiot upadł ?  Nie ma nowych terenów. Na pewno nie będziemy 
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stosować ulg do małych marketów, punktów usługowych, które same w sobie są konkurencją 

i  sobie radzą a są potrzebne, co do tego nie mam wątpliwości.  

Przeraża mnie możliwość osiągnięcia liczby bezrobocia, którą pamiętam z roku 2006 lub 

2007 to jest 2300.  Nigdy się Państwu nie zwierzałem jak wygląda praca w urzędzie. Ja się 

bezrobotnemu nie dziwię, że przychodzi do urzędu. My nie ograniczamy listy stażystów  w 

urzędzie i w naszych jednostkach. Tak naprawdę my już nie mamy ich gdzie sadzać. Oni są 

stypendystami Urzędu Pracy i za odbyty staż mają swoje własne  pieniądze. Jeżeli powstanie  

na komisjach jakaś nowa propozycja to dobrze ale musi się mieścić w granicach prawa. 

Słusznie radny powiedział, że te nasze instrumenty są słabe ale problem jest niezwykle 

ważny.    

 

Ad. pkt 17 

Wnioski i zapytania 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Moje zapytanie będzie związane z rozmową, gdzie grupa użytkowników ogródków 

działkowych zarzuciła nam jako radnym, że nic się nie robi w tym temacie, aby rowy 

melioracyjne były systematycznie czyszczone. Znając nowego wykonawcę usług 

melioracyjnych na rzecz miasta, czyli firmę BIOS i kwotę jaką poświęcamy temu tematowi 

około 79 tys. zł, chciałam prosić, żeby na piśmie było złożone jakie prace  będą wykonane w 

związku z tą usługą melioracyjną. Wiadomo, że wszystkie rowy danego roku nie są 

pogłębiane, bo nawet nie ma takiej potrzeby ale które z tych rowów, które są objęte usługą 

będą odmulone, pogłębione, koszenie skarp i wywożenie zielska, bo wiadomo, że nie może 

gnić i te odpady nie mogą być ponownie wprowadzone do rowów. Proszę żeby taki 

harmonogram na dany rok został przedstawiony na piśmie. Wtedy będę umiała sprecyzować 

w jakim okresie będzie to robione i których miejsc będzie to dotyczyło.  

Radny Franciszek Kuczka 

Panie Burmistrzu, wspomniał Pan dzisiaj o tym, że na 1800 osób, które powinny złożyć 

deklaracje zrobiło to zaledwie 100 osób. Dzisiaj w skrzynce pocztowej znalazła się 

informacja dot. selektywnej zbiórki odpadów, a obok tejże informacji oświadczenie do 

wypełnienia. Zaskoczyło mnie to, ponieważ deklaracja przez moją wspólnotę została już 

złożona. Mnie interesuje dlaczego tak późno te oświadczenia maja być składane przez 

mieszkańców ? 
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Jeżeli wysłane zostały bardzo późno, to bardzo późno mogą spłynąć i do 15 marca 

odpowiednie dokumenty nie zdążą dotrzeć  do urzędu. Na jakim etapie jest wdrożenie uchwał 

śmieciowych ?     

Radny Jakub Ingram 

Chciałbym ponowić swój wniosek dot. zakupu pakietów dla zwierząt oraz zainstalowanie ich 

na osiedlu Jana Pawła II. 

Małymi krokami zbliża się koniec zimy. Dlatego proszę o skierowanie wniosku do gminy 

Chełmża o wypełnienie ubytków na ulicy Górnej na odcinku od wjazdu  w ul. 

Poniatowskiego do skrzyżowania z ul. Broniewskiego.  

Radny Krzysztof Zduński 

W informacji z pracy Burmistrza Miasta jest zapis, że podpisaliśmy umowę z Panią 

Agnieszką Wiśniewską jeżeli chodzi o schronisko dla bezdomnych psów. I tutaj określono 

kwotę. W budżecie miasta w dziale 700 w § 4300 mówi się o podpisaniu umowy ze 

schroniskiem w Toruniu.  

Pani Krystyna Lulka 

To jest to samo. 

Radny Krzysztof Zduński 

1/ Moje kolejne pytanie dotyczy wycen mieszkań komunalnych i sporządzania operatów 

szacunkowych. Jest taka procedura, że jeżeli jest osoba chętna na zakup lokalu mieszkalnego 

to osoba upoważniona, z uprawnieniami przygotowuje operat szacunkowy. U nas jest to Pan 

Zawiszewski. Z nim mamy podpisaną umowę. Za wykonanie operatu opłatę uiszcza osoba, 

która chce kupić mieszkanie. Czy jest możliwe, aby wnioskodawca dostarczył  wraz z 

wnioskiem operat szacunkowy przygotowany przez innego rzeczoznawcę, oczywiście 

takiego, który znajduje się na liście rzeczoznawców majątkowych. Chodzi mi o kwestie 

finansowe. Jest wolny rynek i ceny operatów są różne. Nie wiem czy to jest możliwe. Myślę, 

że nie możemy nikogo zmuszać, żeby korzystał tylko i wyłącznie z operatów wykonywanych 

przez Pana Zawiszewskiego. Czy jest taka możliwość ? Czy to było już kiedyś 

praktykowane? Chciałbym coś odpowiedzieć mieszkańcowi. 

2/ Dożywianie dzieci w szkołach. Dużo ostatnio się czyta w prasie i słyszy w telewizji na 

temat niewykorzystywanych środków z tytułu dofinansowania dożywania dzieci. Środki te są 

przekazywane przede wszystkim przez urzędy wojewódzkie. Czy my zwracaliśmy coś za rok 

ubiegły ? Wiem, że podstawowym warunkiem otrzymania tej pomocy jest spełnienie kwestii 

dochodowości. Często jest tak, że ze względu na to, że nie spełnione są te warunki, to należy 

środki zwrócić. Czy coś się zmieniło ? Czy dużo oddaliśmy ? W związku z sytuacją na rynku 
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pracy dochodowość w rodzinach zapewne jest zdecydowanie mniejsza i większa ilość dzieci 

skorzysta z tego dożywiania. 

Radny Janusz Kalinowski 

W ostatnim czasie było trochę opadów śniegu. Niestety mieszkańcy Chełmży narzekali na to, 

że chodniki były nieodśnieżone. Czy firma, którą wyłoniliśmy do utrzymania dróg ma 

również za zadanie odśnieżanie chodników ? 

 

Ad. pkt 18 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

     

Pan Jerzy Czerwiński 

Odpowiedzi na temat melioracji oczywiście udzielę na piśmie. Nie podejmuję tematu. 

Wniosek jest jasny. 

Radny Franciszek Kuczka pyta się mnie o oświadczenie, które złożył Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej. Ono jest wewnętrznym działaniem ZGM. Służy do rejestru, który zakład 

potrzebuje jako zarządca mieszkań. Nie ma to związku z wdrażaniem naszej uchwały o 

gospodarce odpadami tylko urządzeniu sobie systemu zarządzania odpadami w budynkach 

wielorodzinnych administrowanych przez ZGM. Jakie to ma znaczenie, że oświadczenie 

pojawiło się dzisiaj ? Myślę, że dla ZGM sprawa funkcjonowania w nowym systemie 

odpadów to jest 1 lipca. Oni sobie ustalają harmonogram i treść działań, które ma ich do tego 

przygotować. Chciałbym, żeby Pan sprecyzował pytanie. Pytania dotyczą wszystkiego co 

dotyczy wdrażania systemu związanego z odpadami i dotyczy oczywiście miasta. ZGM jest 

naszą jednostką ale nie my będziemy im dyktować jak ma się urządzić, żeby sprawnie mógł 

rozliczać mieszkańców. Pokazuje mi Pan deklarację i pyta, dlaczego dotarła ona tak późno.  

Ona nie jest późna dla ZGM ale bardzo wyprzedzająca. Precyzyjnie oni będą dopiero 

wiedzieć, gdy my wdrożymy system.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Prowadzimy całą ewidencję i to jest tylko jej uaktualnienie. Deklaracje na pewno będą 

złożone w terminie. A jeżeli będzie zachodziła taka konieczność, to mamy dwa tygodnie na 

jej poprawienie. Chodzi nam o uaktualnienie danych.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Prawda jest taka, że ta deklaracja im jest później tym jest bardziej aktualna. Nie mam uwag 

do Pana pytania. Widzę jednak, że są emocje, dlaczego tak późno. Pani Myszkowska 

wyjaśniła to. W ich przypadku im później tym precyzyjniej. Tak mi się wydaje. Mogę podać 
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przykład Wąbrzeźna. Dziennie mają 15 wniosków o zmianę deklaracji. Ludzie walczą o 

swoje pieniądze.  

Wdrożenie uchwał śmieciowych.  Znacie Państwo podjęte uchwały. Trochę je już 

modyfikujemy. Jesteśmy na etapie opracowywania specyfikacji dot. wyłonienia firmy, która 

będzie odbierała odpady. I drugi temat jaki prowadzimy równolegle, to jest temat 

zapewnienia sobie jako miastu miejsca, w którym mógłby być usytuowany punkt selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. Proszę mi wierzyć trzy osobowy zespół robi to 8 godzin 

dziennie. A i tak nie wiemy jaki będzie finał. Uchwały, które mieliśmy wprowadzić to mamy. 

Chcielibyśmy rozstrzygnąć przetarg relatywnie wcześnie, ale nie za wcześnie. Jeżeli 

czulibyśmy, że konkurencja nie jest taka jak trzeba  to wyznaczymy kwotę, która będzie 

wysokością zamówienia i jesteśmy skłonni nawet przetarg powtórzyć. Naszym podstawowym 

interesem jest interes naszego mieszkańca.  

Zakup pakietów. Nie odpowiem, bo to są sprawy budżetowe. Jeżeli się okaże, że wystarczy 

pieniędzy to temat zostanie zrealizowany. 

Ubytki w drodze. Tematu będziemy pilnować. Nie wystąpimy do gminy szybciej niż sami nie 

zaczniemy łatać dróg. Ta zima jeszcze nie ustąpiła. Ja wiem, że jest bardzo źle i być może 

podejmiemy  jakieś doraźne kroki. Obiecuję, że jak tylko rozpoczniemy akcję to zwrócimy się 

do gminy, aby odcinek Górnej stanowiący część gminy był również zrobiony. 

Pan radny Zduński zadał trudne pytanie. Uzurpowaliśmy sobie prawo opracowywania 

operatów szacunkowych  na nasze zlecenie. Robi to Pan Zawiszewski, bo złożył najlepszą 

ofertę. W tym roku były 4 oferty. Ja myślę, że to prawo wynikało z faktu, iż to my jesteśmy 

właścicielem nieruchomości i to my tę nieruchomość sprzedajemy.  Wykluczenie wyceny 

biegłego rzeczoznawcy, który znajduje się na liście biegłych nie wiem czy nie byłoby jakimś 

naruszeniem prawa. Nasz biegły rzeczoznawca ustala cenę minimalną. My ją możemy 

podnieść. Do tej pory tego nie stosowaliśmy. Czyli w momencie wyceny, która by odbiegała 

zostaje nam instrument podnoszenia ceny. Do tej pory ten mechanizm nie był stosowany.  

Czytałem o oddawaniu środków na dożywianie. Ja mam do tego trochę luzu. Dożywianie w 

szkołach jest ściśle powiązane z kryterium dochodowym. Były przypadki, że gminy 

asekurując się składały zapotrzebowanie większe. Istnieje jeszcze coś takiego jak pomoc 

państwa w zakresie dożywiania i nie dotyczy tylko szkół ale osób dorosłych. Wypłaca się 

tyle, ile się dostanie pieniędzy. U nas nie było takiego przypadku, żeby oddawać. Próbowano 

nam przekazać pieniądze po 22 grudnia ale ich skonsumowanie wtedy jest niemożliwe.  

Pan radny poruszył istotną kwestię. Wszyscy mamy dosyć zimy, która w tym roku jest 

wyjątkowo długa i nie szczędzi nam śniegu i gołoledzi. Jesteśmy zasypywani uwagami  
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i pytaniami, czasem bardzo cierpkimi co do jakości odśnieżania. Chcę z całą stanowczością 

powiedzieć, że nie próbujemy udowodnić, iż wszędzie będzie czarno. Nie ma takiej fizycznej 

możliwości. Jestem najbardziej zaskoczony kiedy jesteśmy atakowani przez osoby, które 

odpowiadają za odśnieżanie. Jakoś wciąż pokutuje niewiedza, że chodnik odśnieża właściciel 

lub zarządca nieruchomości. W wyjątkowych sytuacjach kiedy do chodnika przylega pas 

zieleni robi to firma. To, że my odśnieżamy ul. Sikorskiego to wcale nie znaczy, że 

zwalniamy z obowiązku właścicieli i zarządców nieruchomości. To się dzieje. Chciałbym 

zaapelować do tych ludzi. Mamy przykłady, że przychodzi właściciel, który mówi, że koło 

niego nie jest odśnieżone, albo ktoś się poślizgnął, a on nie był ubezpieczony. Taki przypadek 

też mieliśmy. My za tę zimę, co najmniej na chodnikach, odpowiadamy razem. Jest to dla 

mnie niezwykle ważne i chciałbym zaapelować, żebyśmy razem próbowali z tym walczyć. 

Nie prowadzimy niezdrowych oszczędności na zimie. Wydatki są na poziomie 200 tys. zł. 

Nie zakładam, że jest to koniec. Jeszcze jest grudzień 2013r. Nie ma śladów oszczędności. 

Były zimy kiedy wydawaliśmy 100-120 tys. zł. Do dnia dzisiejszego mamy do zapłacenia 200 

tys. zł. Jest to jeden z bardziej kosztownych okresów w ciągu ostatnich lat. Staramy się 

pilnować tego odśnieżania. Na pewno  w wielu miejscach nie sprawdziliśmy się. Mówię o 

firmie, o naszym nadzorze. Apeluję, żebyśmy razem za to odpowiadali, bo za chodniki 

odpowiadamy wspólnie. 

Radny Franciszek Kuczka 

Dwa zdania na temat odśnieżania przez firmę, która zajmuje się zimowym utrzymaniem 

placów i ulic. Kilkakrotnie w przeszłości zwracałem uwagę, że na niektórych ulicach gdzie są 

bardzo wąskie chodniki odśnieżający, nie dba o to, że chodnik jest odśnieżony. Zasypuje 

śniegiem wjazd, zasypuje chodnik i nic sobie z tego nie robi. To jest coś co nie powinno mieć 

miejsca. Mówię o tym przynajmniej od kilku lat. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Od kilku lat odpowiadam podobnie. Jezdnię odśnieżamy mechanicznie. Dziś mechanicznie są 

nawet odśnieżane chodniki. I robimy coś takiego, że po tym jak przejeżdżają to robi się 

przejścia dla pieszych itd. Natomiast wjazdów do posesji się nie robi. Nie wierze, żeby w 

ciągu najbliższych lat było inaczej. Jest to temat taki trochę nie do rozwiązania. Za maszyną 

musiałoby iść kilku pracowników. Mamy jeszcze większy problem z przejściami dla 

pieszych. Podobna historia pojawia się na przejściach i oni to robią. Sam doświadczam tego, 

że przejeżdża spych i wjazd jest zasypany. Nie jestem wyjątkiem. Robimy to mechanicznie i 

nie da się inaczej. Pługi jeżdżą z określoną prędkością i zasypują wjazdy. Nie pozbędziemy 

się tego problemu. 
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Ad. pkt 19 

Oświadczenia 

Radna Krystyna Myszkowska 

Chciałabym odnieść się do interpelacji radnego Kałużnego. Wszystkim leży na sercu 

bezrobocie a tym bardziej, że dotyka nas bezpośrednio lub kogoś z rodziny, sąsiadów, 

znajomych. Komisja rewizyjna ujęła temat bezrobocia w swoim planie pracy w miesiącu 

marcu. Otrzymamy materiały i będziemy się nad tym problemem zastanawiać. Nie jest 

możliwe, aby jakikolwiek mieszkaniec Chełmży nie zastanawiał się nad problemem 

bezrobocia.    

Pan Jerzy Czerwiński 

Jedna z komisji w roku ubiegłym zajmowała się tym tematem i bardzo precyzyjnie go 

analizowała. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście z Powiatowego Urzędu Pracy.              

 

Ad. pkt 20  

Komunikaty 

Punkt nie został zrealizowany. 

Ad. pkt 21  

       Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXIV sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 
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