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P R O T O K Ó Ł  NR  XXVIII/13 

z  sesji  Rady Miejskiej Chełmży 
 

XXVIII sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 24 października 2013 roku  

w godzinach od 12,00 do 14,10. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński   - Burmistrz Miasta 

Pan Marek Kuffel                    - Zastępca Burmistrza 

Pani Krystyna Lulka          - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński           - Sekretarz Miasta 

Pan Mariusz Sobiecki             - Komendant Komisariatu Policji w Chełmży 

Ponadto w  sesji udział wzięli: radcy prawni Urzędu Miasta, przedstawiciel  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. Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Chełmży w roku 

2013. 

     3. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

4. Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2013 roku. 

5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży 

na lata 2013-2025 za I półrocze 2013 roku. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok -  

druk sesyjny nr 206. 

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

rok – druk sesyjny nr 209.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025 -  druk sesyjny nr 210. 
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz 

Miasta Chełmży może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania – druk sesyjny nr 211.   

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na konserwację ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej 

Różańcowej w kościele p.w. Świętej Trójcy w Chełmży – druk sesyjny nr 207. 

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

oświatowych za rok szkolny 2012/2013 – druk sesyjny nr 208. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta 

Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2014 rok – druk sesyjny nr 204. 

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 – druk sesyjny nr 205. 

14. Interpelacje.  

15. Odpowiedzi na interpelacje. 

16. Wnioski i zapytania. 

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

18. Oświadczenia. 

19. Komunikaty. 

20. 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 15. Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  wybrana została radna Małgorzata Polikowska w wyniku 

głosowania - za 13, wstrz. 1 ( w głosowaniu udział wzięło 14 radnych). 

      c)   Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie -  14 za ( w głosowaniu  

udział wzięło 14 radnych).   

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

( w głosowaniu udział wzięło 14 radnych). 
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Radny Janusz Kalinowski 

Panie Burmistrzu! Wysoka Rado! Mieszkańcy Chełmży! 

30 października 1998 r. Rada Miejska Chełmży uchwałą nr I/4/98 stwierdziła, że na 

stanowisko Burmistrza Miasta Chełmża w wyniku głosowania radnych został wybrany Pan 

Jerzy Czerwiński. Był to ostatni wybór burmistrza dokonany w taki sposób. Zmiany w 

ustawie o samorządzie gminnym spowodowały, iż kolejne wybory w latach 2002, 2006 i 2010 

były już realizowane według nowych zasad w wyborach bezpośrednich. Wybory 

bezpośrednie pozwalają mieszkańcom dokonać świadomego wyboru osoby i programu. 

Budując relację – „mój burmistrz” wyzwalamy dodatkowe dobre emocje.   

Podczas swojej pierwszej kadencji na tym stanowisku Pan Jerzy Czerwiński dał się poznać 

jako człowiek zaangażowany w sprawy mieszkańców, a przede wszystkim jako człowiek 

niezwykle skuteczny w działaniu.  

Takie cechy osobiste oraz zaprezentowany mieszkańcom program działania został przez 

mieszkańców naszego miasta zaakceptowany i w każdych kolejnych wyborach 

samorządowych Pan Jerzy Czerwiński był wybierany na stanowisko Burmistrza Miasta 

Chełmża. 

Od 30 października 1998 r. minęło już 15 lat. W tym czasie Chełmża zmieniała swój 

wizerunek i osiągnęła bardzo wiele, korzystając z funduszy unijnych i innych środków 

zewnętrznych. Jest to piękna karta historii Pańskiej aktywności, jak również mieszkańców 

miasta Chełmża. Osiągnięcia te były prezentowane mieszkańcom naszego miasta z okazji 20 

lecia samorządu. 

Jestem pod wrażeniem ogromnego zaangażowania w rozwiązywanie problemów zwykłych 

ludzi, budowanie demokracji lokalnej i tworzenia warunków do podejmowania 

proinwestycyjnych działań w naszym pięknym mieście Chełmża.  

Szanowni Państwo! 

30 października 1998 r. Rada Miejska Chełmży uchwałą nr I/5/98 na wniosek Burmistrza 

Miasta Pana Jerzego Czerwińskiego, powołała Pana Marka Kuffla na stanowisko Zastępcy 

Burmistrza i od tego czasu, nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, w znakomity sposób wspiera 

on burmistrza w jego pracy na rzecz lokalnej społeczności. Wszystko, o czym wcześniej 

mówiłem odnosząc się do osoby Burmistrza Jerzego Czerwińskiego dotyczy również jego 

zastępcy. Przymioty Pana Marka Kuffla możemy ocenić w codziennych z nim kontaktach. 

Rzeczowy i praktyczny umysł pozwolił rozwiązać wiele problemów naszych mieszkańców. 

Ja osobiście nie spotkałem się z sytuacją, żeby Pan Marek Kuffel nie znalazł czasu dla 

potrzebujących jego pomocy. Jest również niezwykle skuteczny w działaniu. 
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Za dotychczasowe działania w imieniu Rady Miejskiej Chełmży oraz mieszkańców miasta 

składam Panom wyrazy uznania oraz życzę dalszych sukcesów w rozwoju i budowaniu 

samorządności, satysfakcji z pełnionej służby i życzliwości wśród mieszkańców, a także 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a od nas wszystkich proszę przyjąć te drobne 

podziękowania. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jestem  zaskoczony. Nie spodziewaliśmy się z kolegą  zarówno takiego momentu na tej sesji 

jak i tych niewątpliwie bardzo życzliwych i przyjaznych słów, które Pan Przewodniczący był 

łaskaw przedstawić. Pewnie 15 lat to jest jakiś jubileusz. Strach pomyśleć ile przybyło ale ja 

myślę, że to wszystko co się przez te 15 lat wydarzyło, a zaczęło się na tej sali, pamiętam co 

powiedziałem. Nie stać mnie było wtedy na długą wypowiedź z różnych powodów i pewno z 

racji przygotowania, i z racji tremy jaka była ale cel był prosty - służyć miastu. I tak to chyba 

wtedy brzmiało. Natomiast ja myślę, że to nie miałoby szans powodzenia, jeżeli w ogóle 

można mówić o powodzeniu, bo jest to nasza codzienna praca i jesteśmy świadomi, że wiele 

dobrego się wydarzyło ale jeszcze więcej przed nami, to nie udałoby się to nigdy, gdyby nie 

fakt, że od samego początku udało nam się bardzo dobrze współpracować, skutecznie z 

kolejnymi radami, z radnymi. Ja tym wszystkim radom chcę w tym momencie za te 15 lat 

podziękować. Doskonale wiemy, że bez tej delegacji nie możemy mówić o sprawnym 

działaniu, ani o tym, aby tak naprawdę robić to czego oczekują nasi mieszkańcy. Muszę 

również podziękować razem z Panem Kufflem pracownikom, z którymi pracowaliśmy. Na 

wyniki pracujemy wspólnie. Podejmujecie Państwo decyzje, wspólnie inspirujemy pewne 

rzeczy ale tak naprawdę jest sztab ludzi w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych, 

który to wszystko realizuje. Jak się udaje to dobrze ale bywa i tak, że się nie udaje. To taka 

dziwna praca. Ja mogę to z perspektywy 15 lat powiedzieć, ponieważ jest oparta na 

olbrzymim kredycie zaufania mieszkańców. Nawet jeżeli wyniki wyborcze są dobre to i tak 

zawsze jest grupa ludzi, która nas tym zaufaniem nie obdarza i to jest normalne i wcale nie 

dziwi. Chcielibyśmy doskonale służyć całemu społeczeństwu. Tych którzy nas obdarzyli 

zaufaniem nie zawieść, a tych którzy nas nie obdarzają, chociaż nie czynić gorzej. O to chodzi 

tylko a nie o to, żeby zdobywać kolejne głosy. Ja wszystkim, z którymi zetknąłem się w pracy 

przez te 15 lat chce podziękować. Wśród tych osób są różne  osoby, również takie, z którymi 

już nie pracujemy, bo z różnych powodów przyszło nam się rozstać, a nie ukrywam, że 

czasem były to osoby, które uczyły nas bardzo wiele. To jest takie stanowisko, że chyba 

nigdy nie jest się przygotowanym do końca i na końcu też trzeba stwierdzić, że nie potrafimy 
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wszystkiego, bo nie ma takiej możliwości. Jest to dla mnie piękna niespodzianka. Dla nas obu 

to piękne wydarzenie. Dziękuję za pamięć. I powiem krótko „do roboty”.   

 

Ad. pkt 2. 

Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Chełmży 

w roku 2013. 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Panie Burmistrzu! Wysoka Rado! Pozwoliłem sobie na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej 

Chełmży zaprosić zgodnie z zapowiedzią złożoną przeze mnie w dniu 29 listopada 2012 r. na 

XXI Sesji Rady Miejskiej Chełmży, Pana Komendanta Komisariatu Policji w Chełmży 

nadkom. Mariusza Sobieckiego, w celu oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na terenie Chełmży. Spotkanie miało się odbyć pierwotnie we wcześniejszym czasie lecz 

uważam, iż przez to opóźnienie Pan Komendant miał większą możliwość zapoznania się z 

jednostką, rejonem działania, jak i miał możliwość wdrożenia swoich koncepcji w zakresie 

poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym rejonie. W dniu 17 

października b.r. Pan Komendant miał możliwość zapoznać radnych komisji spraw 

społecznych z taką oceną jak i wnioskami z tej oceny wynikającymi. W dniu dzisiejszym 

proszę Pana Komendanta o zapoznanie z oceną stanu bezpieczeństwa całą Radę Miejską 

Chełmży, a za pośrednictwem mediów również, a w zasadzie przede wszystkim mieszkańców 

naszego miasta. Przyjąłem taką formułę, że najpierw Pan Komendant zapozna nas z oceną 

stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, a następnie każdy z radnych oraz Pan 

Burmistrz będą zadawać pytania Panu Komendantowi, na które on zbiorczo udzieli 

odpowiedzi.   

Pan Mariusz Sobiecki 

Omówił przedstawione na piśmie sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Chełmży 

za okres od stycznia do sierpnia 2013 roku, uzupełniając je o miesiąc wrzesień. Omówione 

sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.   

Radny Janusz Kalinowski 

Dziękuję. Miałbym prośbę na przyszłość, abyśmy otrzymywali takie same materiały jakie Pan 

prezentował. Okazuje się, że dysponujemy różnymi danymi. Dane, które ja mam dotyczą 

stanu na dzień 31 sierpień, a Pan dysponuje danymi na koniec września. 

Podczas prezentacji poinformował Pan nas, że przestępczość na terenie miasta w zakresie 

rozbojów spadła z 7 do 4. I jak to się ma informacji jaka była na koniec sierpnia, że był to 
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stosunek 8 – w 2012 roku i 6 w roku bieżącym. Czy to coś spadło ? Rozbieżne dane były 

również w zakresie wykroczeń,  a nie bardzo jest wtedy jak dyskutować o tym. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Wyprzedził mnie Pan Przewodniczący. Chciałem zadać podobne pytanie. Rozumiem, że dane 

z tego roku mogą ulec zmianie. Natomiast rok 2012 nie jest zbieżny z tym co Pan 

prezentował. Mamy zupełnie inne dane. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. 

Radny Marek Wierzbowski 

Wymienił Pan miejsca zagrożone – Sienkiewicza, Paderewskiego itd. Mieszkam w zasobach 

spółdzielni i wiem, że są zgłaszane takie miejsca przy blokach, szczególnie przy ul. P.Skargi 

10. Ten blok połączony jest skarpą z boiskiem i garażami. Z tego co wiem jest to miejsce, w 

które warto posłać patrole piesze.   

Radna Krystyna Myszkowska 

Jaki termin obowiązuje zabezpieczenia materiału z monitoringu ? Jeżeli ktoś ma 

spostrzeżenia, że wydarzyło się coś złego i chciałby sprawdzić czy zostało to zarejestrowane 

przez monitoring. 

Radny Franciszek Kuczka 

Cieszy to, że spada dynamika przestępstw, wykroczeń na terenie miasta. Dobrze byłoby 

usłyszeć tą informację w porównaniu z danymi na przestrzeni 5 lat. Gdyby wtedy ta tendencja 

była taka jak między rokiem 2012 i 2013, to oznaczałoby, że widać bardzo skuteczną pracę 

komisariatu. 

Chciałbym zadać pytanie dotyczące ruchu drogowego. Jakie działania prewencyjne 

podejmuje komisariat  w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Chełmży w rejonie 

ulicy Kopernika, Rynek, Tumskiej ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Powielę fakt, o którym mówiłam już wcześniej na spotkaniu z Panem. Przez to, że spada 

dynamika przestępstw różnego rodzaju, które Pan przedstawił, chciałabym zaproponować, 

żeby wytoczył Pan walkę z graficiarzami i wandalami, aby nie niszczyli elewacji budynków 

w naszym mieście. Poprawi to estetykę naszego miasta.  

Prosiłabym, aby wzmóc patrole przy ulicy Bydgoskiej, a dokładnie przy zakładzie Matizol. 

Zauważono, że w okresie jesiennym dokonywane są w tym miejscu napady na samotnie idące 

kobiety. Wyrywane są torebki. Do takiego zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu.  
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Radny Franciszek Kuczka 

Wnioskuję o skierowanie patroli w rejon Bulwaru 1000 lecia, ulicy Strzeleckiej, jeżeli chodzi 

o schody, ulicy Łaziennej i Żeglarskiej. Tam co roku pod koniec września ale i wcześniej 

gromadzi się znaczna ilość młodzieży, która zakłóca ciszę nocną.   

Radna Małgorzata Polikowska 

W materiale podano, że ujawniono poszukiwanych rzeczy 12. Chciałabym, żeby Pan odniósł 

się do tego ile zostało zgłoszonych. Czy te 12  mamy uważać jako liczbę zadowalającą ? Czy 

to jest 100 % ? Czy raczej liczba niewielka ?  

Pan Mariusz Sobiecki 

Rzeczywiście w sprawozdaniu wyszła rozbieżność ale to tylko dlatego, bo chciałem Państwu 

jak najbardziej rzetelnie przygotować informację na podstawie wygenerowania danych z 

KSIPu.  Jeżeli chodzi o rozbój to wytłumaczenie tej kwestii jest proste. Pierwsze zestawienie 

dotyczyło przestępstw wszczętych. Uważam, że w zakresie wszczęcia postępowania nie 

oddaje to w pełni obrazu przestępczości. Dopiero czyny stwierdzone wskazują rzeczywistą 

liczbę tych zdarzeń. Do 2 rozbojów nie doszło, czyli czyn taki nie zaistniał. Stąd różnica. 

Ponieważ trudno mówić, że jest zagrożenie przestępczością w zakresie rozboju, jeżeli ktoś 

zawiadamia o przestępstwie, które w ogóle nie zaistniało. A taką sytuację mieliśmy na 

Chełmińskim Przedmieściu. Krajowy System Informacji Policji  kształtuje się i jest 

modyfikowany, co umożliwiło mi wygenerowanie takich danych.  

W zakresie patroli przy ul. P. Skargi ręczę, że  policjanci wielokrotnie w ten rejon się udają. 

Jeżeli chodzi o Bulwar, ulicę Strzelecką, Żeglarską i Łazienną to praktycznie co dzień 

policjanci są zadaniowani w tym miejscu. Z tymże Bulwar to nie jest jedyne miejsce  na 

terenie miasta. Tych ulic jest znacznie więcej. Przeglądam raporty z odpraw do służby i sam 

zresztą sam odprawiam i nie pamiętam sytuacji, żeby w ciągu dnia  nie było tam policjanta. 

Są takie ulice, gdzie policjanci muszą być z uwagi na analizę zagrożeń. W okresie letnim były 

rzeczywiście zgłaszane do nas interwencje, że młodzież grupuje się, zwłaszcza w rejonie 

ulicy Łaziennej, że spożywa alkohol. W tym miejscu nakładano mandaty za spożywanie 

alkoholu i legitymowano osoby.   

Jeżeli chodzi o monitoring, to nie chciałbym się pomylić ale dane w systemie zachowane są 

tydzień lub dwa tygodnie.  Jednak ostatnio nie mogliśmy wygenerować zdarzenia sprzed 2 

tygodni. Nie wiem czy to jest błąd techniczny. Zainteresuję się tym i dam Państwu znać.  

Dane z 5 lat. Powiem od razu, że będzie to mało prawdopodobne. Wymagałoby to syzyfowej 

pracy, ponieważ nie wszystkie dane były wprowadzane do systemu KSIP. Zresztą ten system 

KSIP się zmienił. Jest to do poszukania  ale będzie to syzyfowa praca. Możemy się nad tym 
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zastanowić, żeby chociaż zrobić ogólne porównanie przestępczości. Mamy statystykę. Nie 

wiem czy Panu chodzi konkretnie o przestępstwa czy wykroczenia. Jeżeli chodzi o 

wykroczenia to naprawdę byłaby to syzyfowa praca. Do przestępstw możemy się odnieść na 

przestrzeni 5 lat na podstawie statystyki. Jestem w stanie odnieść się do czynów 

stwierdzonych i do dynamiki przestępstw na przestrzeni 5 lat.  

W zakresie ruchu drogowego to policjanci na bieżąco są zadaniowani. Kontrolują prędkość, 

kontrolują przede wszystkim, prawie co dzień, bezpieczeństwo pieszych w obrębie ulic 

Hallera, Mickiewicza i Paredewskiego.  Są to  jedne z ważniejszych zadań w okresie 

szkolnym. Zwracamy na to szczególną uwagę. Jeżeli chodzi o  parkowanie pojazdów w 

miejscach zabronionych to muszę przyznać, że musimy nad tym trochę bardziej popracować. 

Przyznaję, że muszę uczulić moich policjantów na zdecydowaną reakcję, ponieważ  niestety 

zdarzają się przypadki, że coraz więcej osób nie dostosowuje się do obowiązującego 

oznakowania. A tłumaczenie naszych obywateli jest różne. Zwrócę na to szczególną uwagę, 

bo w mojej ocenie zaczyna stanowić to duży problem.  

Walka z graficiarzami. Jak najbardziej podpisujemy się pod tym i zadaniujemy policjantów. 

Takie przestępstwo należy ścigać. Aczkolwiek tak jak mówiłem na komisji zgłoszonych 

zdarzeń nie ma tak dużo. Potrzebujemy sygnałów.  

Radna Małgorzata Polikowska 

Gdybyście zagwarantowali anonimowość, to zgłoszeń być może byłoby więcej. 

Pan Mariusz Sobiecki 

Jako policja możemy zagwarantować anonimowość każdej osobie, oczywiście  osoba może 

być świadkiem w danej sprawie. Jeżeli chce zachować anonimowość to może przekazać nam 

każdą informację. Dewastacja mienia jest przestępstwem ściganym nie z urzędu, a na 

wniosek. Dlatego takie wnioski należy składać. Daje nam to podstawę do podjęcia działań. 

Aczkolwiek w zakresie prewencyjnym policjanci są i będą zadaniowani pod kątem 

zwalczania przestępczości i wykroczeń w tym zakresie. 

Ulica Bydgoska. Miałem dwa, trzy wystąpienia pisemne, żeby zwiększyć ilość patroli w tym 

miejscu i tak też zrobiłem. Będę zadaniował tam swoich policjantów. I po to są właśnie nasze  

spotkania, żebyśmy zwrócili uwagę na te miejsca.  

Przepraszam, że wyszła taka rozbieżność w sprawozdaniu. Moglibyście Państwo w sposób 

bardziej konkretny odnieść się do niego ale tak jak powiedziałem wygenerowałem wszystkie 

dane z systemu KSIP, żeby były jak najbardziej aktualne. Są one danymi rzeczywistymi, 

obrazującymi zaistniałe czyny, czyli czyny stwierdzone, przestępstwa wykryte i przestępstwa 

niewykryte. 
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Odzyskane rzeczy. Są to odzyskane rzeczy, które były zarejestrowane w systemie KSIP po 

indywidualnym, jednorodzajowym numerze, które możemy z systemu wygenerować i podać 

w liczbach. Jednak tych rzeczy mieliśmy znacznie więcej, ponieważ na szereg przeszukań w 

toku prowadzonych postępowań mieliśmy odzyskane elektronarzędzia, które niekoniecznie 

były w systemie zarejestrowane jako utracone, a które pokrzywdzeni rozpoznali jako własne. 

Także w sprawozdaniu są tylko te rzeczy, które były zarejestrowane jako utracone, 

począwszy od dokumentów, po telefony. Korzystając z tego, że będzie to nagranie medialne 

apeluję do mieszkańców, aby zapisywać wszystkie przedmioty, które posiadają numery 

identyfikacyjne, bo w przypadku przestępstwa czy wykroczenia możemy taką rzecz 

zarejestrować. Często takich rzeczy nie gromadzimy, nie zapisujemy, wyrzucamy instrukcje, 

a to jest bardzo ważne. Tak jak powiedziałem już na pierwszym spotkaniu, jeżeli 

wykonujemy czynności procesowe z udziałem osób zatrzymanych, dokonujemy przeszukań 

nie tylko pod kątem rzeczy, których zaboru dokonał sprawca czy pod kątem ujawnienia 

mienia, które podlega zajęciu na poczet kar, to także sprawdzamy inne mienie, które posiada 

podejrzany. Każda rzecz, która posiada cechy trwałe wprowadzana jest do systemu i 

sprawdzana. Także apeluję do wszystkich mieszkańców, aby takie rzeczy sobie zapisywać, 

apeluję też o to, aby zabezpieczyć w sposób właściwy mienie, zamykać mieszkania. Często 

się zdarza, że mieszkań nie zamykamy, następuje kradzież na tzw. śpiocha, gdzie sprawca 

podchodzi w nocy do poszczególnych drzwi i dokonuje zaboru rzeczy w zasięgu ręki pod 

obecność domowników w trakcie snu. Także jeżeli gdzieś wyjeżdżamy należy o tym 

poinformować sąsiadów, ponieważ jak wiadomo sąsiad jest najlepszym strażnikiem, 

oczywiście oprócz funkcjonariusza policji. Kiedy wyjeżdżamy na dłużej nie należy zostawiać 

korespondencji w skrzynce pocztowej. Także w tym zakresie stosujmy szeroko rozumianą 

profilaktykę i dbajmy o swoje mienie. Interesujmy się osobami obcymi i zgłaszajmy 

bezpośrednio do dyżurnego. Dyżurny będzie mógł wtedy w sposób jednoznaczny 

zareagować. Spisujmy obce osoby, które kręcą się wokół naszych domostw, podjeżdżają 

obcymi samochodami. Nic nam nie zaszkodzi spisać np. numerów tablic rejestracyjnych. Nie 

musicie być świadkiem w sprawie ale możecie pomóc nam w zakresie procesu wykrywczego, 

bo tak jak już powiedziałem na początku policja sama nie może funkcjonować bez Państwa 

pomocy a ręczę, że anonimowość takich osób będzie na pewno zachowana. Korzystając 

jeszcze z okazji uczulam Państwa na oszustwa na tzw. wnuczka, a były takie zdarzenia na 

terenie miasta Chełmży. Przestępcy wybierają sobie osoby starsze na podstawie imion, 

których obecnie już się nie nadaje i sprawca dzwoni do potencjalnego pokrzywdzonego 

wywołując w słuchawce babciu, dziadku. Osoba z drugiej strony słuchawki często mówi to co 
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sprawca chce usłyszeć np. tak wnuczku, tak Pawle. Sprawca wtedy nawiązuje kontakt z 

pokrzywdzonym i wymyśla, że np. uczestniczył w kolizji, wypadku, był w stanie 

nietrzeźwości, musi szybko zapłacić pokrzywdzonemu 5 tys. zł, żeby sprawy nie było lub ma 

okazyjnie do zawarcia transakcję, do kupienia walutę, wymyśla sobie różne inne sytuacje, 

które wymagają natychmiastowego przekazania gotówki i pokrzywdzony zazwyczaj wierząc, 

że dzwoni wnuczek czy wnuczka, przekazuje pieniądze. W tym miejscu do działań 

przystępuje drugi współsprawca. Sprawca mówi, że on jako wnuczek nie może przyjechać, bo 

go tu trzymają na miejscu aż przekaże pieniądze i dlatego przyśle kolegę lub koleżankę. 

Przyjeżdża kolega lub koleżanka i odbiera pieniądze od osoby pokrzywdzonej. Oczywiście 

żaden wnuczek nie dzwonił. Mało tego sprawcy są na tyle bystrzy, że dzwonią co chwilę do 

pokrzywdzonego, żeby nie dać tej osobie pomyśleć racjonalnie. Poza tym inna osoba dzwoni 

czy pan, pani zgłaszała coś na policję. To dzwoni sprawca, żeby się upewnić, czy nie 

zgłoszono tego na policję. Nie musze Państwu mówić, że takie sygnały trzeba od razu 

przekazać do nas, abyśmy mogli skutecznie przeciwdziałać takim przestępstwom. Powiem 

więcej, tych przestępstw na tzw. fachowca, gdzie osoby podają się za pracowników chociażby 

spółdzielni, wodociągów, rzekomo wymieniają wodomierze, angażują w to osobę 

pokrzywdzoną, gdzie każą jej udać się do łazienki, odkręcać wodę, a drugi sprawca w tym 

czasie penetruje mieszkanie. Apeluję do mieszkańców – nie wpuszczajmy żadnych osób, 

których nie znamy, a jak jesteśmy sami i nie wiemy kto to jest, to poprośmy sąsiada o taką 

przysłowiową asystę. To są działania typowo profilaktyczne z naszej strony, do których 

mieszkańcy powinni się dostosować.  

Radny Janusz Kalinowski 

Panie Komendancie, ja w dalszym ciągu wrócę do tego o czym wspominałem. Dla mnie nie 

ma pomyłki, bo jeżeli jest przestępczość, to nie jest to postępowanie tylko coś stwierdzonego. 

Trochę się na tym znam. Prosiłbym bardzo pilnować tego, bo to jest czasami błąd w druku i 

tyle. Należałoby wpisać, że to są postępowania wszczęte albo postępowania stwierdzone, 

wtedy wszyscy wiemy w obrębie jakich liczb się obracamy.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Jeżeli są patrolowane ulice przylegające do komisariatu, to czy są to patrole piesze czy 

samochodowe ? 

Pan Mariusz Sobiecki 

Z uwagi na fakt, iż pełnimy zazwyczaj służbę w patrolu pieszym z wykorzystaniem pojazdu, 

w wszelkich miejscach zagrożonych funkcjonariusze pełnią patrol pieszy. Ich obowiązkiem 

jest wyjść w miejscu zagrożonym, dokonać obchodu i dokonać lustracji danego miejsca pod 
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kątem zaistniałych zagrożeń. Bulwar – tylko patrol pieszy, nie ma innej możliwości. Chyba, 

że byłby to stan wyższej konieczności, wiązałoby się to z zagrożeniem życia i zdrowia, czy z 

pościgiem za sprawcą. Nie było jednak takiej sytuacji, by ktoś jechał po Bulwarze 

radiowozem.         

Radny Janusz Kalinowski 

Szanowni państwo zanim podziękujemy Panu Komendantowi, chciałbym zacytować pewne 

słowa. Chciałem zadać pewne pytanie ale myślę, że z treści tego, co mówił tu Pan Komendant 

będzie to wynikało:  

 „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 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.”  

Myślę, że tę publiczną deklarację złożoną tu, w tej sali w dniu 29 listopada 2012 roku przez 

Pana Komendanta Sobieckiego, chyba w pełni udało się zrealizować. Czego życzyć ? Chyba 

tego, żeby w następnym roku o kolejne 50% wskaźniki zjechały. Wiem, że to jest życzenie 

może trochę w sferze science fiction, ale myślę, że składając życzenia można sobie tego 

życzyć, bo jest to w ogólnie pojętym interesie wszystkich mieszkańców naszego miasta. 

Dziękuję Panu Komendantowi za przybycie.  

 

Ad. pkt 3. 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 23.  W dniu 3 października br. Burmistrz Miasta uczestniczył w posiedzeniu Konwentu 

Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. 

Proszę o szerszą informację na ten temat. 

Radny Jarosław Malczyński 

Pkt 17. Podpisanie umowy z Multi Decor Sp. z o.o. z Piastowa na dostawę 4 sztuk elementów 

oświetleniowych. Przedmiotowe zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 

29.11.2013 r. za kwotę 10.282,80 zł brutto z VAT.  
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Gdzie te elementy zostały umiejscowione ?  

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 16. Podpisanie umowy z p. Eugeniuszem Tchórzewskim prowadzącym działalność pod 

nazwą Przedsiębiorstwo Handel – Usługi – Produkcja z Łubianki na wykonanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na 

terenie miasta Chełmży”. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi 

do dnia 10.12.2013 r. Za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości 162.241,53 zł. łącznie z podatkiem VAT. 

Proszę, żeby Pan Burmistrz przedstawił mieszkańcom dokładnie, co będzie wyremontowane 

w ramach programu w przedszkolach, w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum. 

Pkt 17. Uzupełniając pytanie radnego Malczyńskiego. Co to jest ? Czy to chodzi o lampy ? 

Radna Irena Szubrych 

Pkt 15.Podpisanie umowy z Firmą AARSLEFF Sp. z o.o. z Warszawy na zadanie inwestycyjne 

pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim 

będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i 

rekreacji. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 

31.08.2014 r. Za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości 2.605.277,78 złotych wraz z podatkiem VAT. 

Czy pieniądze, które były z zewnątrz na ten pomost na ten rok, czy na pewno otrzymamy w 

przyszłym roku ? Wiadomo, że termin realizacji zadania został przesunięty na sierpień 2014 

roku. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 16. Termomodernizacja. Przedszkole nr 1 to jest sprawa elewacji i oczywiście 

ocieplenia oraz wymiana części okien. Przedszkole nr 2 to jest centralne ogrzewanie i 

modernizacja, termomodernizacja szczytów. Szkoła Podstawowa nr 2 to jest wymiana okien i 

termomodernizacja czyli ocieplenie sali gimnastycznej. Gimnazjum nr 1 chodzi o strop na sali 

gimnastycznej. Prace zostały już rozpoczęte. 

Ad. pkt 15. Firma AARSLEFF Sp. z o.o. z Warszawy. Mamy zabezpieczone finansowanie w 

ramach tej pierwszej umowy do końca 2014 roku. Nawet w sytuacji kiedy powstało 

zachwianie w kwestii skutecznego realizowania umowy, to wyjaśnialiśmy to, utwierdzając się 

w tym, że nie ma zagrożenia jeżeli chodzi o finansowanie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego czyli z Regionalnego Programu Operacyjnego. Natomiast jest kwestia 

kredytu w EBI. Ten kredyt jest do końca roku. Z marszu dyrektor Banku Gospodarstwa 

Krajowego nie potrafi odpowiedzieć, co by było gdybyśmy nie przerobili określonej kwoty, 
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którą moglibyśmy zapłacić kredytem z BGK. Wydaje mi się, że jak pogoda pozwoli to 

powinniśmy taką kwotę przerobić jeszcze w tym roku. Jeżeli nie, to będziemy prowadzić 

rozmowy.  Wtedy jedynie byłby możliwy taki wariant, że zamiast kredytu z EBI, 

musielibyśmy w to miejsce zaciągnąć inny kredyt. Nie miałoby to związku z utratą 

dofinansowania, ewentualnie z jakimiś nieco wyższymi odsetkami. Chociaż to też nie jest 

żadna pewność, bo to zależy od tego jak by się ułożyła sytuacja na rynku. Natomiast co do 

finansowania, mamy potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego, że nie ma żadnego 

zagrożenia. 

Ad. pkt 17. To są elementy oświetlenia świątecznego. Tych elementów mieliśmy dziewięć. 

Po takiej weryfikacji, naprawie systemem gospodarczym, zostało 5 starych, a 4 wejdą 

zupełnie nowe. Te 4 będą w ciągu ulicy Sikorskiego. Zacznie się napisem „Wesołych świąt” 

koło poczty. Na pozostałej części czyli ulicy Chełmińskiej będą te z ubiegłego roku. Myślę, 

że te nowe elementy są dosyć atrakcyjne, miałem okazję oglądać je na wizualizacji, oparte na 

ledach. Nie wiem na ile  będą trwalsze. W odpowiednim okresie wraz z choinką pojawią się 

w mieście.  

Ad. pkt 23. Te spotkania w ramach konwentu burmistrzów odbywają się regularnie. Czasem 

kilka razy w miesiącu, a czasem dwa razy kwartał i zawsze mają jakieś określone problemy 

plus sprawy ogólne. To konkretne spotkanie dotyczyło Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020. Teraz toczy się bardzo ożywiona dyskusja o jego kształcenie, 

możliwościach, o beneficjentach. Na tym etapie wygląda to bardzo różnie. Daleki byłbym od 

relacjonowania jakie mamy szanse na pieniądze i kto w ogóle będzie miał szanse na te 

pieniądze z UE, jakie będą relacje finansowania, a więc czy to będzie 70 na 30, czy 85 na 15. 

To jest materiał zmieniający się. Np. omawialiśmy pewną wersję 3 października, a tydzień 

później na konwencie już omawialiśmy wersję  nowszą. Tu jest okazja do wymiany 

poglądów, bo my tam zgłaszamy swoje uwagi. Między innymi na tym spotkaniu było poza 

RPO nasze stanowisko w sprawie umarzania pożyczek z WFOŚiGW za okres 2008-2012, 

ponieważ tam w umowy nie wpisywano możliwości umorzenia tych 30% części pożyczki z 

WFOŚ. Tłumaczono to tym, że pomoc i tak idzie ze środków unijnych. Mówię tylko o tych 

zadaniach, które były realizowane ze środków unijnych. Próbujemy to odkręcić, ponieważ się 

okazało, że już potem w latach 2012-2013 ta sytuacja wróciła do tego co było przed rokiem 

2008. Myślę, że siła konwentu jest większa ale trudno mi mówić o szansach. Jest to nasze 

stanowisko  i ono zostało przez cały konwent jednomyślnie poparte. Podejrzewam, że jest 

wiele samorządów miejskich i wiejskich, które z tej sytuacji by skorzystały. Powiem szczerze, 

że im mniej tych gmin by było, to nasze szanse byłyby większe, bo mówimy w końcu o 
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pieniądzach. W naszym przypadku jest kwestia realizacji kanalizacji z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a więc  mówimy o pokaźnej kwocie, bo znacząco 

ponad 1 mln zł.   

Radna Krystyna Myszkowska 

Chciałabym dowiedzieć się odnośnie termomodernizacji w Przedszkolu nr 2, dotyczącej 

centralnego ogrzewania. Czy tam jest robione centralne gazowe ? Przedszkole nr 1 na pewno 

ma ogrzewanie gazowe.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Z tego co wiem w ramach remontu jest zmiana instalacji sieci c.o. a nie źródła zasilania, czyli 

jeszcze pozostalibyśmy na tym etapie jeszcze na paliwie stałym. 

 

Ad. pkt 4. 

           Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2013 roku. 

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał uchwałę Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o 

przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chełmża informacji o przebiegu wykonania budżetu 

miasta za I półrocze  2013 roku. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I 

półrocze 2013 roku. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5. 

         Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta 

Chełmży na lata 2013-2025 za I półrocze 2013 roku. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jest to dokument, który jest integralną częścią tego sprawozdania tyle, że rozpatrującym nasze 

możliwości  finansowe do roku 2025.   

 

Ad. pkt 6.  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 

2014 rok.  
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie 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 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/200/13 

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok 

 

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 2013 rok.  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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

Radny Jacek Kałamarski 

W dziale 854 Edukacja i opieka wychowawcza, wynagrodzenia osobowe pracowników 

zwiększono o 11,5 tys. zł. Czy kogoś zatrudniono ?   

Pan Jerzy Czerwiński 

To nie jest zatrudnienie kogokolwiek i tworzenie nowych etatów. Kiedy układamy budżet to 

stosujemy pewne ograniczenia, również po to, żeby trzymać pewną dyscyplinę finansową. 

Nie zwiększamy ilości etatów, a one wręcz maleją. Tak naprawdę od września nigdy nie 

wiemy jakie będą ruchy kadrowe w oświacie. I troszeczkę to planowanie środków jest w dół. 

Ktoś powie, że można by planować z pewnym zapasem ale o zapasy nie chodzi, bo one nie 

tworzą korzystnej sytuacji w budżecie. Dlatego planujemy oszczędnie a bywa, że pod koniec 

roku trzeba te kwoty uzupełnić. Natomiast nie było żadnych ruchów kadrowych, które 

polegałyby na zwiększeniu zatrudnienia w oświacie, zarówno jeśli chodzi o nauczycieli jak i 
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pracowników obsługi. Wręcz przeciwnie, od września były w tej materii kilkuosobowe 

redukcje.  

   

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/201/13 

zmieniająca  uchwałę w sprawie w sprawie budżetu miasta na 2013 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8.  

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 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/202/13 

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 9.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której 

Burmistrz Miasta Chełmży może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 

 



17 

 

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 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/203/13 

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. 

 

Ad. pkt 10.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na konserwację ołtarza 

bocznego p.w. Matki Bożej Różańcowej w kościele p.w. Świętej Trójcy 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 15 radnych –  za 13, wstrz.2. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/204/13 

w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja 

Biskupa w Chełmży na konserwację ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej Różańcowej w 

kościele p.w. Świętej Trójcy w Chełmży  

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 11.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu 

realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

W punkcie 9 - dotacje dla przedszkoli niepublicznych, jest wymieniona kwota 90.474,31 zł. 

Jak zmienialiśmy budżet to uzupełnialiśmy tę kwotę o 25 tys. zł. Wyczytałam też w 

materiałach, że dotyczy ona 14 dzieci. Jest to dotacja dla przedszkoli niepublicznych z 

naszego budżetu. Czy te dzieci, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli czy rodzice 

składali wnioski o przyjęcie do naszych przedszkoli i nie znalazły tam tego miejsca ? Czy to 

nie jest tym uwarunkowane ? Z kolei patrząc już w przyszłość, w 2014 roku wszystkie 6-latki 

będą na pewno uczęszczały do szkół. Czy to spowoduje zwiększenie ilości wolnych miejsc w 

przedszkolach dla grup niższych wiekowo ? 

Radna Irena Szubrych 

Ciągle będę wracała do zajęć dodatkowych w szkołach. Rozmawialiśmy już o tym na 

komisjach ale nie było ostatecznej odpowiedzi. Dlaczego Szkoła Podstawowa nr 3 ma tak 

mało zajęć dodatkowych typu koło matematyczne, przyrodnicze, historyczne ? We 

wszystkich innych szkołach jest tego naprawdę dużo. A tutaj są tylko koła typu turystyczno-

krajoznawcze, jakieś artystyczne zajęcia. Skąd to się bierze ? Czy nie ma takiej potrzeby, czy 

nie ma chętnych dzieci ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Jeżeli chodzi o zajęcia to nie odpowiem na to pytanie, ponieważ dopiero co zleciłem  

zbadanie sprawy po tym jak pani zgłaszała wniosek na komisji. W najbliższym czasie 

będziemy mieli informację, którą przekażę na piśmie.   

Przedszkole niepubliczne. Rodzice mają możliwość wyboru przedszkola. Jednego od 

drugiego nie wolno w żaden sposób uzależniać. Jeżeli rodzice chcą, żeby dziecko uczęszczało 

do przedszkola niepublicznego, jeżeli w tym przedszkolu jest miejsce i dziecko się dostanie, 

to gmina nie ma wyboru, musi przekazać dotację do każdego dziecka. Nie mamy na to 

żadnego wpływu. Czy rodzice składali wniosek do naszych przedszkoli ? Myślę, że nie mamy 

takich przypadków, gdzie odmówilibyśmy przyjęcia dziecka, a potem to dziecko poszło do 

przedszkola niepublicznego. Jest to dokładnie inaczej. Pojawiła się nowa jednostka, w 

zasadzie gminna. Taka była idea tego przedszkola. Jeżeli są wolne miejsca to niektórzy 
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rodzice z jakichś powodów wolą, żeby ich dziecko uczęszczało do tego przedszkola.  Mają do 

tego pełne prawo, a my mamy obowiązek przekazywać dotację.  

Czy przybędzie miejsc w przedszkolu ? To jest logiczne, ponieważ praktycznie odszedłby 

jeden rocznik. Nie wiemy tylko czy pójdzie do szkoły połowa rocznika czy cały ? Znowu 

toczy się dyskusja jak to ma wyglądać i czy aby na pewno zależy nam na tym, żeby 6-latki 

rozpoczęły normalną edukację  w szkole a  nie  w przedszkolu. Wtedy jak gdyby z automatu 

jeden rocznik przejdzie do szkoły. I w przedszkolach będziemy mieli dzieci od 3 do 5 lat. 

Średnio mamy 105 dzieci w roczniku. Jakby założyć, że jakiś procent chodzi do przedszkola, 

to o ten procent w roczniku zwiększyłaby się liczba miejsc. 

   

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/205/13 

w sprawie  przyj ęcia informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2012/2013 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy 

Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 

 

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 15 radnych –  za 15. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/206/13 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Chełmży z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2014 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. pkt 13.  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. 

 

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 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/207/13 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2014 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14. 

Interpelacje. 

Interpelacji nie złożono. 

 

Ad. pkt 15.  

Odpowiedzi na interpelacje. 
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W związku z tym, iż nie zgłoszono interpelacji, punkt nie został zrealizowany. 

 
Ad. pkt 16. 

     Wnioski i zapytania. 

 
Radny Mariusz Kałużny 

Na posiedzeniu komisji składałem zapytanie odnośnie wyprawki szkolnej. Uzyskałem 

odpowiedź dlaczego ona jest wypłacana w późniejszym terminie. Wiadomo, że zakupy trzeba 

dokonać we wrześniu, a wyprawka jest wypłacana później. Dlatego proszę, żeby Pan 

Burmistrz tutaj na sesji powiedział kilka słów tytułem wyjaśnienia. Sprawa ta dotyczy 

szerszej grupy mieszkańców. Miałem wiele zapytań i nie do wszystkich jestem w stanie 

dotrzeć z odpowiedzią.   

Radna Krystyna Myszkowska 

W informacji z realizacji budżetu w części dotyczącej inwestycji jest dotacja inwestycyjna na 

zadanie, które będzie realizowane z powiatem i dotyczy poprawy bezpieczeństwa na drogach 

publicznych. Chodzi o ścieżki rowerowe. Podano informację, że to zadanie będzie 

realizowane w II połowie 2013 roku. Czy już jest znany termin realizacji zadania ? 

Właściciele nieruchomości w pobliżu ścieżek mają jakieś plany inwestycyjne. A w związku z 

tym, że ta ścieżka będzie graniczyła bezpośrednio z ich nieruchomościami, oni muszą 

ograniczać swoje działania i czekać aż ta inwestycja zostanie przeprowadzona. W związku z 

tym czy można już określić przybliżony termin realizacji inwestycji ?    

 

Ad. pkt 17. 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 
Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Nie wiem czy  moja odpowiedź będzie satysfakcjonująca, bo  nie pamiętam dat. Natomiast 

co do zasady, to jest taki układ, że my musimy najpierw zebrać zapotrzebowanie. Następnie z 

tym zapotrzebowaniem występujemy do kuratorium. Otrzymujemy część środków. Mało 

tego. Mamy osoby i placówki spóźnione. Możemy wystąpić powtórnie jeżeli mamy 

informacje, że na przykład jest rezerwa powstająca ze zwrotu pieniędzy w innych gminach. 

Myślę, że to jest główna przyczyna. Przyznam się, że dokładnie nie czytałem materiału, który 

Pan otrzymał z ZEAO ale taka jest istota rzeczy dla całej procedury związanej z wyprawką. 
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2/ Tu są dwie różne rzeczy. Ścieżki rowerowe to jedno ale przy realizacji jakiejkolwiek 

inwestycji nie może być naruszania interesu osób trzecich bez ich powiadomienia lub bez 

zawarcia z nimi właściwej umowy. Nie ma nigdzie tak, że możemy ścieżką rowerową komuś, 

coś ograniczyć. Zakładam, że na etapie uzgodnień to już  doprowadzono do końca. Te ścieżki 

rowerowe przeciągają się. Jesteśmy partnerem ale realizatorem i koordynatorem jest powiat. 

Odbył się przetarg ale z przyczyn proceduralnych, które z tego co wiem wiążą się z kwestiami 

środowiskowymi w Łysomicach, przetarg został unieważniony. Przetarg ogłoszono po raz 

drugi. W tym przetargu na pewno jest zawarta data realizacji zadania. Oczywiście można to 

sprawdzić i poinformować Panią. Znowu nie ma gwarancji. W naszym przypadku te ścieżki 

rowerowe wzbogacą chodniki, po których będzie możliwa komunikacja rowerowa. Nie chcę 

tego oceniać. Technicznie nie wykonujemy tam żadnych czynności. Jesteśmy stroną, a 

właściwie to czekamy na realizację zadania.       

 
Ad. pkt 18.  

Oświadczenia. 

 

Oświadczeń nie złożono.  

 
Ad. pkt 19. 

Komunikaty.  

 
Radny Janusz Kalinowski 

Zgodnie z art. 24 h ust.8 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  dokonałem analizy złożonych przez radnych oświadczeń 

majątkowych. Analizie podlegały wszystkie elementy oświadczenia, dane dotyczące 

poszczególnych składników majątkowych, dochodów, zobowiązań lub wierzytelności 

pieniężnych. 

Po dokonaniu analizy stwierdziłem, co następuje : 

Radni oświadczenia  majątkowe złożyli  w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2013 

roku, wg stanu na dzień 31 grudnia  roku poprzedniego. W złożonych oświadczeniach nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Przedłożone oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Chełmży. 
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     Przewodniczący obrad odczytał pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 

prawidłowości oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży oraz 

Burmistrza Miasta Chełmża, pismo Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Toruniu w sprawie 

prawidłowości oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej Chełmży oraz pismo 

Burmistrza Miasta w sprawie prawidłowości oświadczeń majątkowych złożonych przez 

pracowników urzędu, dyrektora ZWiK, kierownika OSiT, prezesa Zarządu ZGM sp. z o.o., 

dyrektora PiMBP, kierownika MOPS, kierownika ZEAO, dyrektorów szkół i przedszkoli. 

     Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym zaprosić wszystkich Państwa na uroczystości związane z obchodami Święta 

Niepodległości w dniu 11 listopada. Jak co roku odbędzie się przemarsz ulicami miasta 

poprzedzony  Mszą Świętą za Ojczyznę o godz. 900 w Bazylice. 

 
 
Ad. pkt 20. 
           Zamknięcie sesji. 

 

           Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXVIII sesji 

Rady Miejskiej Chełmży. 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

Małgorzata Karpińska 

      Sekretarz obrad :  

 Małgorzata Polikowska 

 

 

 

 

 

 


