
PROTOKÓŁ NR XXII/05 

z sesji Rady Miejskiej Chełmży 

 

XXII sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 21 kwietnia 2005 roku 

w godzinach od 1600 do 1745. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży.  

_________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli: 

Pan Jerzy Czerwiński  - Burmistrz Miasta 

Pan Marek Kuffel  - Zastępca Burmistrza 

Pan Jerzy Szubrych  - Sekretarz Miasta 

Pani Krystyna Lulka  - Skarbnik Miasta 

Ponadto w sesji udział wzięli radca prawny Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych i Obywatelskich, przedstawiciele prasy i MMS Studio oraz mieszkańcy miasta. 

 

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 od 7 marca do 12 kwietnia 2005 r.. 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za rok 2004 

    a) stanowisko komisji planowania, budżetu i finansów Rady Miejskiej Chełmży. 

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży z 

wykonania budżetu gminy Miasta Chełmży za 2004 rok – druk sesyjny nr 199 

     a) uchwała Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy, 

      b) opinia komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta Chełmża w 2004 roku, 

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

Chełmża za 2004 rok, 

      d) uchwała Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2004 rok, 
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      e) dyskusja, 

      f) podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium. 

5. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 600.000 zł – 

druk sesyjny nr 198. 

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość i szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, a także nagród ze 

specjalnego funduszu – druk sesyjny nr 197. 

7. Interpelacje. 

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Wnioski i zapytania. 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

11. Oświadczenia. 

12. Komunikaty. 

13. Zamknięcie sesji. 

 

Przed rozpoczęciem sesji radni oraz osoby zgromadzone w sali mieszczańskiej minutą ciszy 

oddały hołd zmarłemu Papieżowi Janowi Pawłowi II. 

Ad. pkt 1. 

a/ Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Krzysztof Zduński i 

na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum, gdyż na ustawowy stan 15 radnych, 

obecnych na sesji było 13 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 12, wstrz. 1 wybrany został radny Jarosław 

Malczyński. 

c/ Proponowany porządek sesji przyjęto bez uwag, jednogłośnie. 

d/ Protokół z ostatniej sesji przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 2. 

        Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie od 7 marca do 12 kwietnia 2005 r.. 

 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Proszę o omówienie nieco szerzej punktu 1 i 4 informacji. 
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Radny Franciszek Kuczka 

Punkt 3 – na jakiej podstawie prawnej przekazano budynek właśnie temu współwłaścicielowi 

i czy istnieje możliwość uzyskania zwrotu wkładów, które miasto poniosło w trakcie 

zarządzania tą nieruchomością.  

Punkt 14 – wprawdzie o basenie mówiono tu już wielokrotnie ale ciągle mieszkańców miasta 

interesuje kiedy basen będzie oddany do użytku. W związku z tym czy Pan burmistrz mógłby 

powiedzieć co ogólnie zawiera wniosek dotyczący modernizacji basenu miejskiego ? 

Radny Jarosław Malczyński 

Proszę o wyjaśnienie punktu 10. 

Radny Marek Łubkowski 

Punkt 13 – tam prawdopodobnie jest gospodarz tego terenu, wydaje mi się, że to jest parafia. 

Uważam, że skoro jest gospodarz to w ich gestii powinno być utrzymanie porządku na 

cmentarzu. 

Punkt 5 – ilu było uczestników tego wiosennego sprzątania miasta i ile śmieci zebrano. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Punkt 13 – czy to oczyszczanie zostanie wykonanie w ramach istniejącej umowy, czy będzie 

to dodatkowe zlecenie i na jaką kwotę ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Pkt 1. Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia systemu służby stałych dyżurów na terenie 

Miasta Gminy Chełmży. Te działania wiążą się z zadaniami gminy w zakresie działania 

kryzysowego, obrony cywilnej kraju. W tym przypadku jest to kwestia powołania zespołów 

dyżurnych spośród pracowników urzędu. Są trzy takie zespoły po cztery osoby. Jest to 

wykonanie zadania zleconego przez wojewodę w zakresie reagowania kryzysowego i 

obronności. 

Pkt 3. Podjęcie decyzji w sprawie zwrotu nieruchomości o pow. 675 m2 położonej w Chełmży 

przy ul. Bł. Juty 3 na rzecz jednego z współwłaścicieli i zaprzestanie prowadzenia zarządu tą 

nieruchomością. Trwały zarząd to nie tylko zajmowanie się obiektami na terenie miasta, 

których właściciele się nie ujawnili, ale również obiektami, których właściciele nie chcą 

przejąć w zarząd. Jest to właśnie jeden z takich obiektów. Tam została przeniesiona 

nieruchomość na nowego właściciela. Ten nowy właściciel akceptował część lokali 

użytkowych i część mieszkalną ale zewnętrzną kamienicy, natomiast nie przejmował na 

własność części kamienicy, która znajdowała się w podwórzu. Prawnie jest to możliwe. W 

wyniku negocjacji został podpisany protokół i w zasadzie sprawa już jest zakończona. Od tej 

chwili my schodzimy z przymusowego zarządu i tym samym schodzą koszty, które w 
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związku z tym były. Natomiast nie ma podstaw prawnych, które delegowałyby nas do 

roszczeń z tytułu poniesionych w czasie trwania zarządu nakładów. Nie mamy wiele trwałych 

zarządów w przypadkach gdy jest ujawniony właściciel, są 2 lub 3 takie przypadki. W sumie 

jest 11 budynków, gdzie trwały zarząd trwa. Tu musze dopowiedzieć również, że prowadzimy 

procedury przejęcia na własność. Wychodzimy tu przede wszystkim naprzeciw tym 

najemcom lokali, którzy chcieliby te mieszkania wykupić. W tej chwili prowadzimy dwie 

takie sprawy.  

Pkt 4. Podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia kontroli przychodów i wydatków za okres 

od 1.01.2004 r. do 18.03.2005 r. związanych z całokształtem gospodarki finansowej w 

Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmży. To nie jest nic innego jak nasze 

rutynowe kontrole.  

Pkt 5. Zatwierdzenie harmonogramu „Akcji Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży – 2005 

r.”. Na ten moment mogę powiedzieć tyle, że w akcji uczestniczyły wszystkie nasze placówki 

oświatowe. Nie jest to światowa akcja sprzątania, która jest organizowana na jesieni, my 

robimy to również na wiosnę, żeby „odświeżyć” te najbardziej zaśmiecone miejsca. 

Natomiast w szczegółach o ilości osób uczestniczących, ilości zebranych śmieci poinformuję 

Pana radnego na piśmie, ponieważ dopiero zaczynają spływać sprawozdania z tej akcji.  

Pkt 10. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego 

nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Moniuszki 39 i 41 oraz Piastowskiej 34. Są to 

trzy działki budowlane, które do tej pory były dzierżawione przez rolnika, a nie były ostatnio 

uprawiane. Są bardzo dobrze położone, zamkną niejako taki ciąg budowlany.  

Pkt. 13. Podjęcie decyzji o zleceniu oczyszczania skarpy od strony Jeziora Chełmżyńskiego 

przy „nowym” cmentarzu parafialnym Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.. Przede 

wszystkim to wygląda tak, że to sprzątanie musi być przeprowadzone. Pani radna zapytała też 

o koszty. Jest to dodatkowa umowa na sprzątanie dwa razy w miesiącu za kwotę 450 zł 

miesięcznie. Pan radny o tej sprawie mówił już na komisji i my spróbujemy się tym zająć. 

Rzeczywiście cmentarz ma gospodarza, ale nie łapiąc tego gospodarza na popełnieniu 

wykroczenia polegającego na wyrzucaniu śmieci, nie możemy wyegzekwować kar. Natomiast 

polecimy Straży Miejskiej by zwracała uwagę na ludzi, którzy są na cmentarzu i zaśmiecają 

ten teren. Szczególnie skarpa jest zaśmiecana w okresie zimowym i wtedy na wiosnę ta 

sytuacja jest bardzo zła. Jest to skarpa od strony jeziora i chcielibyśmy, żeby to dobrze 

wyglądało.  

Pkt 14. Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim wniosków o dofinansowanie z funduszy 

strukturalnych m.in. zadania „Modernizacja basenu miejskiego”. Projekt, który został 



 5 

złożony wraz z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o środki unijne jest projektem, który 

kompleksowo rozwiązuje wszystkie sprawy, a więc modernizację niecki basenowej, 

modernizację ogrzewania, całe zaplecze, które częściowo jest wykonane wraz z instalacjami, 

wymiana stolarki okiennej, także utworzenie kawiarni. Ja myślę, że to co będziemy 

realizować jest uzależnione od tego jakie otrzymamy środki. W tym miejscu mogę jeszcze 

powiedzieć, że w zasadzie wnioski na basen idą w trzy miejsca. Dwa już zostały złożone tj. 

Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. To byłyby środki 

wynikające z rozporządzenia a oprócz tego będzie jeszcze złożony wniosek na kontrakt 

wojewódzki. Ten projekt jest to pełen zakres, który stworzy obiekt nowoczesny, spełniający 

wszelkie wymogi sanitarne. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Panie Burmistrzu chciałabym prosić o sprecyzowanie odpowiedzi dotyczącej przejęcia 

budynków  na własność. W stosunku do których budynków dokładnie trwa ten proces ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

To są budynki przy ulicach Skargi 11 i Chełmińskiej 27. 

Radny Franciszek Kuczka 

Ja mam prośbę, żeby poinformować mieszkańców tych domów, które są w trwałym zarządzie 

miasta, a w których jest planowana zmiana właściciela, o tym fakcie. Przez to samopoczucie 

mieszkańców może się troszeczkę poprawić. Będą wiedzieć, że czeka ich zmiana właściciela. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Myślę, że na tym etapie jakieś specjalne informowanie i robienie nadziei nie jest celowe, 

dlatego że wcale nie jest to łatwa sprawa. Natomiast muszę powiedzieć, że z drugiej strony 

ludzie wcale  informacji nie potrzebują bo wiedzą, że takie procesy się toczą i sami o to 

zabiegają. Jeżeli więc jakiekolwiek ruchy wykonujemy to oni o tym wiedzą. Natomiast nie 

chcemy informować w szczegółach, ponieważ ja chciałbym pewnego dnia tych ludzi 

powiadomić, że budynek stanowi własność gminy Miasto Chełmża i co za tym idzie, mogą 

złożyć wnioski o wykup mieszkania. Do tego jednak jest jeszcze daleko.  

Radny Franciszek Kuczka 

Ja w 1996 roku na posiedzeniu zarządu miasta składałem taki wniosek, aby wyjaśnić sprawę 

zarządu budynków gdzie nie ma właścicieli. Część mieszkańców chciała żeby im powiedzieć 

kiedy będzie to sfinalizowane.  

Pan Jerzy Czerwiński 

My te procedury prowadzimy chyba od trzech lat, w niektórych przypadkach trochę dłużej. 

To są procesy bardzo długotrwałe.  
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Ad. pkt 3. 

                 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chełmży za rok 2004. 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta Chełmży omówił sprawozdanie z wykonania 

budżetu miasta za 2004 rok. 

 

a/ stanowisko komisji planowania, budżetu i finansów 

Radny Jarosław Malczyński – przewodniczący komisji planowania, budżetu i finansów 

przedstawił stanowisko komisji w sprawie sprawozdania, które stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

 

Ad. pkt 4. 

                 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

Chełmży z wykonania budżetu gminy Miasta Chełmży za 2004 rok. 

 

a/ uchwała Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 

Sekretarz obrad odczytał powyższą uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

b/ opinia komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta Chełmży w 2004 roku 

Radny Jacek Habant - przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię 

komisji o wykonaniu budżetu miasta w 2004 roku. 

 

c/ wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Chełmża za 2004 rok 

Radny Jacek Habant przedstawił wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie burmistrzowi 

absolutorium za wykonanie budżetu w 2004 roku. 

Wniosek stanowi załącznik do protokołu. 

 

d/ uchwała Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2004 rok 
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Sekretarz obrad odczytał powyższą uchwałę, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

e/ dyskusja 

Radny Jacek Habant - Przewodniczący klubu radnych „Ruch Samorządowy dla Chełmży” 

przedstawił stanowisko klubu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chełmży 

absolutorium za wykonanie budżetu za 2004 rok. 

Stanowisko stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Andrzej Kłopotek 

Po raz kolejny w tej kadencji zebraliśmy się tutaj, aby głosować nad udzieleniem 

absolutorium wykonawcom przyjętego rok wcześniej budżetu. Absolutorium jest tez aktem 

społecznym udzielenia zaufania władzom miasta za wykonanie nakreślonych rok wcześniej 

zadań. Jako radny uważam, że w minionym roku nasza rada jak i pan burmistrz mimo 

trudności obiektywnych wykonała postawione sobie wcześniej zadania. Z uwagi na wagę 

społeczną problemu braku mieszkań w naszym mieście wspomnieć musze o realizacji od lat 

zgłaszanego wniosku budowy nowych mieszkań dla najbardziej potrzebujących rodzin z 

naszego miasta. Dokonany przełom w tej dziedzinie pokazuje, że warto było wreszcie to 

zadanie zacząć realizować na miarę na jaką było nas stać, traktując to jako początek dalszych 

starań o kontynuację w następnych latach tego pozytywnego trendu. Warto tu zastanowić się 

czy przeznaczona część środków na podniesienie standardu technicznego starszych mieszkań 

nie zmniejszyłaby kolejki oczekujących na nowe mieszkania, przy znacznie mniejszych 

kosztach budżetowych. Udzielając absolutorium warto postawić pytanie czy wszystko czego 

się podejmowaliśmy lub mieliśmy wykonać możemy uznać za wykonane ? Nigdy nie jest tak 

dobrze, jak mówi powiedzenie, by nie mogło być lepiej. Stąd uwaga zasadnicza do minionego 

roku działalności budżetowej, odnosząca się do stwierdzenia, że i ten budżet, który 

zamykamy naszym głosowaniem pokazał, że w zakresie osiągania dochodów własnych po raz 

kolejny nie osiągnęliśmy założonych celów. Dotyczy to szczególnie uzyskania podatków 

należnych miastu jak i sprzedaży mienia komunalnego, która to sprzedaż miała 

zagwarantować nam inne zupełnie od osiągniętych dochodów. Skoro problem ten pojawia się 

w każdym budżecie, stąd pytanie czy może organizacyjnie należałoby coś zrobić, np. 

wzmocnić dział windykacji podatków czy dział zajmujący się sprzedażą mienia 

komunalnego, po to by skuteczność w tych dwóch płaszczyznach była zdecydowanie 

większa. Ułatwiłoby to nam wszystkim dzielić potem te społeczne środki na inne uzasadnione 

cele, niż po raz kolejny głosować nad zaciągnięciem kredytu na pokrycie różnicy w 

dochodach własnych planowanych a uzyskanych. Myślę, że przełomem można nazwać w 
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naszym mieście podjęte w minionym i bieżącym roku działania w zakresie rozwoju 

infrastruktury, przebudowę dalszą kanalizacji na osiedlu 3-go Maja, czy przebudowę ulicy 

Dworcowej. Jeśli do tego obrazu pozytywnych przemian widocznych gołym okiem dodamy 

plan uruchomienia pływalni w naszym mieście, to z pewnością możemy stwierdzić, że mimo 

bezrobocia naszych mieszkańców, braku rozwoju przemysłu a nawet jego częściowego 

upadku, jak miało to miejsce w odniesieniu do spirytusowni, patrząc w przyszłość 

podejmujemy zadania, które na trwałe małymi krokami podnoszą standard życia naszych 

mieszkańców, co powinno wszystkich skromnie cieszyć. Wyciągnięte dłonie potrzeb jakich 

nie jesteśmy w stanie zaspokoić zmuszają nas do jeszcze większej troski o kontrolę 

społecznych środków wydawanych w naszym mieście. Wiążę to nie tylko z kontrolą 

wypłacanych np. dodatków mieszkaniowych czy środków przeznaczonych na sport. Tu także 

dokonał się przełom, gdyż po raz pierwszy doceniając wagę sportu wśród dzieci i młodzieży 

miasto wydatkowało i postanowiło wydatkować znacznie więcej środków niż miało to 

miejsce kiedykolwiek dotąd. Podsumowując te pozytywne trendy i zauważając pola do 

dalszej większej niż dotąd skuteczności działań urzędu i rady miasta opowiadam się za 

udzieleniem absolutorium za 2004 rok. Mając nadzieję, że te pozytywne trendy, przy 

udzielonym absolutorium, nie zostaną zahamowane przez brak stanowczości do końca u 

władz miasta jak i rządzącej koalicji, w podejmowaniu odważnych zadań służących dobru 

całego społeczeństwa naszego miasta.   

Radny Franciszek Kuczka 

Wprawdzie wszystko już zostało powiedziane na komisjach i to co Pan radny Kłopotek 

mówił, i Pan radny Habant w stanowisku klubu przedstawił ale nasuwa się jeszcze jedno 

pytania jakby korespondencyjne do wypowiedzi pana radnego Kłopotka. Jakie działania 

podjął Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta żeby zrealizować budżet po stronie dochodów, w 

zakresie ściągnięcia podatków ? Sądzę, że taka informacja jest mieszkańcom potrzebna. Na 

komisjach zostało to powiedziane ale uważam, że należałoby jeszcze to przekazać publicznie 

poprzez telewizję Marton o tych wszystkich działaniach, które zmierzają do realizacji 

dochodów miasta. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Gmina jest wyposażona w pewne instrumenty i możliwości działania, które zawarte są 

właściwie w Ordynacji podatkowej. Ze wszystkich tych instrumentów systematycznie 

korzystamy, do egzekucji komorniczej włącznie, poprzez hipotekę przymusową. Powiem 

Państwu szczerze, że ta wspomniana przez Pana radnego ściągalność czy nieściągalność 

podatków jest zjawiskiem powszechnym i w niektórych przypadkach dotyczy podmiotów, od 
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których tego podatku ściągnąć nie można chociażby z tego powodu, że albo przestały istnieć 

albo nie mają z czego zapłacić. To właściwie musiałby być temat na odrębny wykład z 

przygotowaniem tych wszystkich możliwości, które ze wspomnianych aktów prawnych 

wynikają. Jestem przekonany, że te egzekucje prowadzimy konsekwentnie. Posługujemy się 

systemem umorzeń, przesunięć, rozłożeń na raty, którymi też chcemy ułatwić podatnikowi 

rozwiązanie tej sytuacji związanej z długiem podatkowym. Chcemy też sobie umożliwi ć, 

może w trochę bardziej skomplikowany sposób, ściągnięcie tego podatku. To jest ogromny 

temat i przedstawienie go teraz precyzyjnie nie jest możliwe.   

Chciałbym też dodać coś do odpowiedzi na pytanie dotyczące budynków w przymusowym 

zarządzie. Ja nie powiedziałem jednej rzeczy. Nie ma specjalnych aktów prawnych, które 

mówiłyby o tym, że można rościć o poniesione nakłady, natomiast zawsze można rościć w 

trybie kodeksu cywilnego. Dlatego tutaj kiedy powiedziałem, że nie ma podstawy prawnej, to 

była to niepełna odpowiedź. Oczywiście tam gdzie jest taka możliwość to to robimy ale trzeba 

wziąć pod uwagę, że przez dziesiątki lat użytkowania gmina a przez gminę jej mieszkańcy 

czerpali określone pożytki z tego.    

 

f/ podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży z wykonania budżetu gminy Miasta Chełmży za 

2004 rok. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXII/184/05 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży  

z wykonania budżetu gminy Miasta Chełmży za 2004 rok. 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Krzysztof Zduński 

Chciałbym pogratulować Panu Burmistrzowi jednogłośnego uzyskania absolutorium. 

Jednocześnie chciałbym podziękować Panu, służbom finansowym urzędu za dbałość i 

racjonalne zarządzanie finansami miasta w 2004 roku. 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu za te słowa. Ja chciałbym przede wszystkim 

Państwu radnym podziękować za głosowanie, które miało miejsce przed chwilą. Tak 

właściwie to chciałbym podziękować za kolejny rok pracy, ponieważ to wszystko co jest 

realizowane jest realizowane wspólnie i jak już wcześniej powiedziałem i z Państwa 

inspiracji, i z Państwa kontroli, i z Państwa uczestnictwa w tych wszystkich zadaniach. 

Dziękuję, że wszystkie opinie, które i też niosły pewne elementy przestrogi i ona jest bardzo 

ważna, wnioski i uwagi, że nigdy nie jest tak dobrze by nie mogło być lepiej. To dobrze, że 

tak właśnie Państwo to widzicie. Myślę, że w następnych latach, również wspólnymi siłami, 

bo to jest najważniejsze, będziemy realizować kolejne budżety działając przede wszystkim 

dla dobra tego miasta i jego mieszkańców.   

 

 

Ad. pkt 5. 

                 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 

600.000 zł. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXII/185/05 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 600.000 zł. 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 6. 

                Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego wysokość i szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli, 

a także nagród ze specjalnego funduszu. 

 

Pan Jerzy Czerwiński  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał projekt pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR XXII/186/05 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość  

i szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia  

za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycieli,  

a także nagród ze specjalnego funduszu.  

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. pkt 7 

        Interpelacje 

 
Radny Marek Łubkowski 

Ostatnio niepokoi mnie jedna sprawa. Chodzi o spowodowanie ograniczenia szybkości na ul. 

Hallera na odcinku od ul. Mickiewicza w kierunku Rynku. Jadąc tym brukiem 50 km/h  

stwarza się olbrzymie zagrożenie. Ponadto jeżeli jest taka możliwość  to wspólnie z Policją 

należałoby zdobyć środki na zakup radaru, bo nasza Policja niestety nie ma takiego 

urządzenia. Może by to trochę ukróciło szybka jazdę na tym odcinku. Jazda niektórych 
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kierowców ulicami naszego miasta jest tragiczna. Jeżdżą bardzo szybko i stwarzają poważne 

niebezpieczeństwo. Proszę o rozpatrzenie mojego wniosku w sprawie ograniczenia prędkości 

na wymienionej przeze mnie ulicy do 30 km/h. To nie jest tak mało, to nie jest długi odcinek, 

a taka prędkość poprawi bezpieczeństwo. Poza tym ten bruk długo nie wytrzyma  szalonej 

jazdy niektórych kierowców.  

Radny Andrzej Kłopotek 

Uważam, że nasza społeczna aktywność w samorządzie, chociażby przez ostatnie trzy lata, 

nauczyła nas wszystkich jaką odpowiedzialność ponosimy wydając społeczne pieniądze. Nie 

tylko chodzi o kwoty ale także komu się je przyznaje, na jaki cel mają być wydatkowane i 

jaki skutek przez ich wydatkowanie zamierzamy osiągnąć. Analizując budżet 2005 roku 

widać wyraźnie jak bardzo wzrosły  wydatki na sport, a w szczególności sport w KS „Legia”. 

Wszyscy wiemy, że w ustalaniu dotacji dla tego klubu zmuszeni byliśmy zrezygnować z 

innych słusznych społecznie celów. Przykładem może być brak środków na plac zabaw i 

skatepark, nie mówiąc już o innych klubach, organizacjach pozabudżetowych. Nigdy nie 

podzielimy tych środków sprawiedliwie. Dziwić musi niezrozumienie działaczy KS „Legia” 

kiedy zamiast docenić wysiłki radnych i burmistrza, by mieli co roku lepsze warunki do 

funkcjonowania, by były lepsze niż mieli w swojej ponad 75 letniej historii klubu. Może 

lepiej im się wiodło tylko wtedy, kiedy miasto musiało na tamten czas przeznaczyć dwie 

kamienice na pokrycie długów, które powstały przez niemoralne wydatkowanie pieniędzy. 

Dlaczego o tym mówię ? Na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej, za pośrednictwem Pana 

Burmistrza wpłynęło pismo, które dla mnie jest paszkwilem, oczerniający radę i burmistrza. 

Nie mogę tego nazwać pismem urzędowym, bo takie pismo powinno być podpisane imieniem 

i nazwiskiem.           

A taką pieczątkę, którą tu widzimy i parafki może złożyć każdy. Z tego pisma wynika, że my 

jako radni przez okres kadencji nauczyliśmy się tylko sprzątać. I tu jest racja. Jeżeli 

spojrzymy na obiekt przy ul.3-go Maja, a o ten obiekt chodzi w głównej mierze, to proszę 

zauważyć jak on dzisiaj wygląda i jak wyglądał  np. w 1999 roku. Dzięki władzom miasta co 

roku stadion ten zaczął się zmieniać. I tak jak kiedyś mogłem się tego obiektu wstydzić, tak 

teraz już nie. Idąc pieszo czy też jadąc rowerem widać wkład miasta w ten obiekt. I miasto na 

niego daje pieniądze. Pismo „Legii” to ma zostać przedłożone komisji spraw społecznych. 

Wnioskuję do Pana Przewodniczącego, aby otrzymali je wszyscy radni, ponieważ jest to 

pismo uderzające w dobroczyńców. Czytając to pismo, poczułem się, że my jako radni 

jesteśmy Abramowiczem  dla Klubu Sportowego „Legia” i tego zarządu, który tam jest. Nie 

chcąc być dzisiaj gołosłownym chciałbym powiedzieć młodzieży, która trenuje w tym klubie, 
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że miasto w tym roku wydatkowało właśnie dla tej młodzieży 70 tys. zł , nie licząc kosztów 

utrzymania obiektu. Dzięki temu ten młody człowiek może wykapać się w ciepłej wodzie, 

przebrać się i iść kulturalnie do domu. Takich warunków już dawno w tym klubie  nie było. 

Jak na to spojrzałaby młodzież trenująca w innych klubach, w których też jest ciężko, np. z 

„Włókniarza”, „CHTW” czy KS „Pogoń”, które to kluby mają mniej o połowę, a czasami 

nawet o ¾ niż „Legia” ? Młodzi ludzie trenujący w „Legii” powinni o tym wiedzieć. Być 

może słyszą, że miasto nie daje pieniędzy.  

Pismo, które dzisiaj odebrałem z Rady Miejskiej,  we mnie jako radnego uderzyło. Zależy mi 

również na tym,  aby młodzież wychowywała się przez sport, a nie przez narkotyki lub może 

jeszcze coś innego. Pismo to uderza bezpośrednio w Burmistrza i Radę Miasta. 

Panie Burmistrzu, czy miasto  realizuje i w jakim zakresie postanowienia  umowy zawartej 

pomiędzy miastem a KS „Legia” ? Czy może są jakieś uchybienia, o których ja przez ten 

okres nie słyszałem ? Owszem pamiętam, że były drobne niedociągnięcia spowodowane 

brakiem środków ale starano się to co trzeba zabezpieczyć, aby działacze „Legii” nie mieli 

pretensji.  

Dziwi mnie nie raz fakt, że pisze się o marnotrawieniu społecznych pieniędzy. Raz był to 

Klub „Legia Chełmża”, potem klub był logowany firmą prywatną, następnie powrócono do 

„Legii Chełmża”. Też to miało jakieś odnośniki, o których w mieście, na ulicy, na stadionie i 

trybunach mówiło się głośno. Ja nie chcę o tym mówić, nie chcę do tego wracać., nie 

chciałbym ażeby za jakieś słowo pociągnięto mnie do odpowiedzialności.  Panowie, czapki z 

głów i trochę wdzięczności.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Chciałabym zwrócić uwagę na sprawę dostępności do internetu w naszym mieście, a 

szczególnie w naszych placówkach oświatowych. Państwo w tej chwili stwarza takie 

możliwości, wychodzi naprzeciw samorządom, stwarza dostęp do szerokopasmowego 

internetu dla szkół, placówek oświatowych i wychowawczych oraz bibliotek publicznych. 

Następnie radna przeczytała fragment „Gazety Prawnej”, mówiący o możliwości skorzystania 

przez samorządy  z dodatkowych pieniędzy na dostęp do szerokopasmowego internetu dla 

swoich placówek oświatowych. Swoje wystąpienie chciałabym połączyć z zapytaniem. Czy z 

takiego szerokopasmowego dostępu do internetu korzystają nasze szkoły i biblioteki ? 

Wszyscy wiemy jak ważny jest dostęp do internetu, że bardzo dużo osób nie ma takiej 

możliwości, że otwierają się rynki pracy. W związku z tym, czy taki szeroko rozumiany 

dostęp do internetu w naszych placówkach jest możliwy ? 
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Ad. pkt 8 

          Odpowiedzi na interpelacje 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. .interpelacji radnego Marka Łubkowskiego 

Trudno tę interpelację bagatelizować. Prowadziliśmy rozmowy z firmą, która wypożycza 

fotoradar. Wypożyczenie fotoradaru, które wydawałoby się opłacalne, jest rzeczą, która 

dopiero w przyszłości będzie prawnie uregulowana. Dlatego nikt w okolicy takiego radaru nie 

wypożyczy.  Zdecydowanie za rzadko przyjeżdża na nasz teren Komenda Miejska Policji w 

Toruniu, jeszcze rzadziej przyjeżdżają ze zwykłymi radarami, mimo naszych monitów. 

Podczas prowadzenia rozmów na temat wypożyczenia fotoradaru zaczęliśmy zastanawiać się 

nad możliwością jego kupna. Fotoradar z urządzeniami do obróbki zdjęć to jest koszt około 

160 tys. zł. Natomiast zwykły radar do mierzenia prędkości  kosztuje 6 tys. zł. Można 

rozważyć zakupienie takiego zwykłego radaru. Przy tych uwagach, spróbuję po raz kolejny 

wyegzekwować częstsze kontrolowanie szybkości, również na tym odcinku, o którym mówił 

radny. Najgorsze punkty to są : ul. Kościuszki, 3-go Maja, Wyszyńskiego. Myślę, że 

przyjdzie nam, może jeszcze nie w tym roku, wrócić do tematu radaru. Powiem szczerze, że 

nie będę namawiał rady na zakup radaru za 160 tys. zł. Przed nami jest kwestia monitoringu, 

który jest tańszy i skutek będzie zdecydowanie większy. Natomiast jeśli chodzi o sprawę 

radaru za 5-6 tys. zł, to powrócimy do tego tematu. 

Dot. interpelacji radnego Andrzeja Kłopotka 

Interpelacja radnego związana jest z listem skierowanym do Dyrektora Ośrodka Sportu i 

Turystyki. Ja go otrzymałem do wiadomości i przesłałem do rady. Zrobiłem to przede 

wszystkim z jednego powodu. Tak niedawno mieliśmy bardzo poważny problem związany z 

brakiem środków w KS „Legia”.  Tu Pan radny użył sformułowania, że podział jest mniej lub 

bardziej sprawiedliwy. Tak, bo tak to kluby odbierają.  Natomiast my chcemy robić to 

sprawiedliwie i na pewno nie robimy tego na poziomie wystarczającym. W związku z tym, że 

w tym roku ta decyzja była tak szczególna, to rzeczywiście treść tego pisma może dziwić. 

Stąd chciałbym, abyście Państwo się z nim zapoznali. Natomiast Pan radny zadał pytanie. 

Chcę odpowiedzieć jednoznacznie. Znam bardzo dokładnie treść porozumienia z 1999 roku, 

ponieważ często do niego wracam. I mogę Państwu z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że 

to co tam jest zawarte jest w pełni realizowane. Nawet gdybyśmy założyli, że to co jest 

robione na obiekcie przy ul. 3-go Maja to robimy dla klubu, to jest to zdecydowanie więcej 

niż wynika z samego porozumienia.  
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Dot. interpelacji radnej Krystyny Myszkowskiej 

Pytanie jest bardzo zasadne, natomiast przytaczanie tej podstawy niekonieczne, ponieważ my 

to znamy. Wszędzie tam, gdzie są warunki  mamy w placówkach szerokopasmowy internet. 

Mówię to z dumą, bo Chełmża jest miastem nowoczesnym i tam gdzie tą nowoczesność 

możemy tworzyć, tworzymy bardzo szybko. Tylko cześć biblioteki, przy ul. Bydgoskiej, nie 

ma szerokopasmowego internetu. Stosowny wniosek zostanie złożony w  terminie.  

 

Ad. pkt 9 

           Wnioski i zapytania 

 

Radny Marek Lubkowski 

1/ Jak na dzień dzisiejszy wygląda  uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkołach ? Mam na 

myśli realizowanie ustawy o obowiązku szkolnym. Jaki procent uczniów nie chodzi do szkoły 

i jakie środki podjęło miasto w stosunku do „opornych” uczniów ? 

2/ Proszę o przekazanie na następnej sesji informacji o stanie służby zdrowia w Chełmży.  

Jakie podmioty czuwają nad naszym zdrowiem ? Jaka jest finansowa kondycja służby 

zdrowia ?  

3/ Jaki na dzień dzisiejszy jest stan dostępnych kąpielisk na terenie miasta ? Co będzie 

robione, aby ten stan polepszyć ? 

4/ Mam pytanie do właścicieli  TVK „Marton”. Czy wzorem innych telewizji kablowych 

TVK „Marton” bierze pod  uwagę wzięcie na siebie części podatku vat , odciążając tym 

samym swoich klientów  korzystających z internetu ? 

W chwili obecnej już można odbierać internet  przez telewizję kablową. Dlatego interesuje 

mnie, czy w ogóle „Marton” bierze pod uwagę takie odciążenie podatku vat. 

Radny Franciszek Kuczka 

1/ U zbiegu ulic Buczek i Chełmińskie Przedmieście znajduje się nieczynna pralnia, z której 

mieszkańcy czerpią wodę. Od 20 lat nie były tam malowane ściany Wygląda tam strasznie. 

Czy istnieje możliwość wybiałkowania tejże pralni i dokonania dezynfekcji. 

2/ W miejscu gdzie zbiega się ul. Paderewskiego z ul.  Sikorskiego znajduje się zagłębienie. 

Ulica Sikorskiego niedawno była przekładana i wnioskuję o to, aby tę nierówność 

wyeliminować. 

3/ Kolejny wniosek dotyczy części mieszkańców Chełmży, którzy widzą potrzebę renowacji 

pomnika na nowym cmentarzu poświęconym ofiarom Grenzschutzu.  
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4/ W imieniu działkowiczów chciałbym prosić Pana Burmistrza o to, aby dalej monitował u 

Komendanta Powiatowego policji kontrolę terenów działkowych. Nadal trwa ich dewastacja.  

5/ Mój kolejny wniosek jest następstwem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mówiącego 

o uwolnieniu czynszów. Panie Burmistrzu, dobrze byłoby gdyby dokonał  Pan analizy jakie 

skutki w mieście może przynieść uwolnienie czynszów. Czy będzie presja na mieszkania 

komunalne ? Wiemy, że w tej chwili około 300 rodzin czeka na mieszkanie. Ja wiem, że to 

jest sprawa bardzo trudna, której nie można przewidzieć. Obawiam się, że osób, które utracą 

mieszkanie lub będą chcieli odejść z prywatnych kamienic będzie bardzo dużo. W związku z 

tym taka przymiarka byłaby potrzebna.  

6/ Na jakim etapie jest monitoring śródmieścia ? Wiemy, że prowadzono już w 

Telekomunikacji pewne uzgodnienia.      

 

Ad. pkt 10 

          Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Przedstawię na piśmie informację na temat realizacji obowiązku szkolnego. W każdej 

szkole jest to prowadzone bardzo precyzyjnie i myślę, że zebranie takich danych nie będzie 

stanowiło żadnego problemu. 

2/ Jeśli chodzi o przedstawienie na następnej sesji informacji o stanie służby zdrowia, to 

trzeba wybrać kwestie, o których można mówić. Obawiam się, że to będą rzeczy bardzo 

oczywiste, a więc kto funkcjonuje i zakres tej służby zdrowia, natomiast na pewno nie będę 

mógł nic powiedzieć o finansach. U nas są to właściwie tylko podmioty prywatne. Jeśli 

chodzi o szpital to jest tu inna sytuacja i myślę, że w tym wypadku pewne dane byście 

Państwo mogli otrzymać. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe placówki to są one prywatne i tu 

jedynie można przedstawić na zasadzie oferty świadczonych usług.  

3/ Stan kąpielisk. Przewidujemy uruchomienie o jedno kąpielisko więcej niż w roku 

ubiegłym, zgodnie z wolą komisji spraw społecznych. Będziemy chcieli, żeby funkcjonowały 

w takim stanie, żeby gwarantowały bezpieczne i właściwe korzystanie z nich. Jest ktoś, kto 

interesuje się otwarciem punktu małej gastronomii na plaży stolbudowskiej.  

Przyznam się Panie radny Kuczka, że zaskoczył mnie Pan swoimi pytaniami z dwóch 

powodów. Po pierwsze drobiazgowość tych pytań z racji tego, że pracujemy na komisjach i tu 

ta drobiazgowość mnie zaskakuje. Po drugie sprawa pytania o pralnię przez 

przewodniczącego komisji mieszkaniowej jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, tym bardziej, 
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że wiem, iż jest Pan osobą bardzo aktywną i wielokrotnie w sprawach ważniejszych niż te 

monitował do mnie i ja staram się zawsze od razu na to reagować. Jeżeli już takie pytania 

padły to ja spróbuję na nie odpowiedzieć.  

1/ O stanie technicznym pralni nie powiem nic, bo nie znam tej pralni. Dziwię się, że sygnału 

nie było wcześniej, bo Państwo tam chodzicie bardzo często. Myślę, że jeśli chodzi tu tylko o 

wybiałkowanie to nawet pytanie jest retoryczne, ponieważ nie jest to żaden problem dla 

zarządcy. 

2/ Sprawa nierówności na ul. Sikorskiego – to są sprawy, które rozstrzygamy na bieżąco i 

myślę, że jednym telefonem da się załatwić, o ile nie jest to nierówność tego typu jak na ul. 

Mickiewicza, gdzie nawet Zarząd Dróg Wojewódzkich nie może sobie z nią poradzić.  

3/ Renowacja pomnika. Nie powiem nic na ten temat, ponieważ to sa wnioski, które wiążą się 

ze środkami finansowymi. To państwo uchwalacie budżet, to co będziemy w danym roku 

wydatkować, a więc jestem zaskoczony.  

4/ Ogrody działkowe. Dzięki Pana uprzejmości i uprzejmości prezesów ogrodów miałem 

kilkakrotnie możliwość uczestniczenia w spotkaniach i doskonale wiem jaka jest sytuacja. To 

jest doskonały przykład niemocy wymiaru sprawiedliwości. Niejednokrotnie ci działkowcy 

mają do nas pretensje ale Policja przecież nam nie podlega, a po drugie bez względu na to 

komu podlega, nie daje sobie z tym rady. Ja rozmawiałem w tym tygodniu z komendantem i 

wiem, że prowadzono rozmowy na temat wspólnych służb. Wiem, że nie jest to rozwiązanie, 

które powinno być zaproponowane podatnikowi ale jest to jakieś rozwiązanie, bo widząc te 

ogrody właśnie naprzeciw wspomnianego osiedla i pralni, to stan jest przerażający. Jest to 

jednak klasyczny przykład, że przestępczość wzięła zdecydowanie górę nad tym co robi 

policja. Ja cały czas będę tam działał jak do tej pory, czyli będę rozmawiał i jeśli będzie taka 

potrzeba, to także z Komendą Miejską Policji w Toruniu. 

5/ Konsekwencje uwolnienia czynszów. Myślę, że to znowu sprawa komisji mieszkaniowej i 

Pana wiedza jest w tej materii na tyle ogromna, że Pan wie, że ja nie jestem w stanie 

przeprowadzić żadnej symulacji, która odpowie na pytanie jak zachowają się prywatni 

właściciele w stosunku do swoich najemców. Mogę tu odpowiedzieć inaczej. Zgodnie z 

ustawą jestem odpowiedzialny za stawki czynszowe w zasobach komunalnych i tych nie 

przewiduję podnosić, co najmniej w najbliższym czasie. Jeśli zaś chodzi o prywatnych, to 

proszę Państwa starajmy się pracować tam, gdzie rzeczywiście mamy pole do działania. 

Natomiast jak mogę przewidzieć skutki, jeżeli wiem, że każdy z właścicieli podchodzi 

indywidualnie. Po drugie, żeby nie wywoływać histerii, nie mówmy o tym, że nagle ileś osób 

znajdzie się na bruku. Nie znajdzie się, ponieważ jest ustawa o ochronie praw lokatorskich i 
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nie jest to takie proste. Po drugie uwolnienie stawek czynszowych na pewno nie chroni 

najemców ale w pewnym momencie też musi dojść do pewnego urynkowienia, bo musi paść 

inne pytanie. Czy ktoś chce wynajmować, a więc wtedy brać tyle ile klient zapłaci, czy ktoś 

chce się pozbyć klienta i wymyśli stawkę „z kapelusza”. O to jednak by trzeba było już 

zapytać poszczególnych właścicieli czy wynajmujących lokale mieszkalne.  

6/ Monitoring. To też jest to pytanie, które mnie troszeczkę zaskakuje. Potrzeba monitoringu 

jest ponad wszelką wątpliwość ale monitoring to nie jest kwestia 1 tys. zł, to jest przedział 

100-150 tys. zł przy założeniu 4 kamer, które w miarę obsłużą centrum. Ja myślę, że jest to 

konieczność np. przyszłego roku i dlatego w tej chwili jesteśmy na etapie uzgodnień z 

telekomunikacją i opłat za korzystanie ze studzienek. Myślę, że w tym roku nie możemy 

ludziom obiecywać i dawać im nadziei na monitoring, chyba, że stwierdzilibyśmy razem, że 

istnieje jakaś forma leasingowania i wtedy przy pewnym zmianach budżetowych 

weszlibyśmy w temat wcześniej. Natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że takie działania 

trzeba podejmować, ponieważ ja o monitoringu mówię od roku 1999. 

Radny Franciszek Kuczka 

Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że odpowiedzi Pana Burmistrza na moje pytania były 

wyczerpujące, chociaż zakres był troszeczkę inny. Mówiąc na jakim etapie jest monitoring 

śródmieścia, nie miałem na myśli czy ten monitoring będzie w tym roku czy w przyszłym, 

czy za dwa lata. Wiem, że takie działania Pan Burmistrz prowadzi, wiem że są uzgodnienia z 

Telekomunikacją i chciałem się dowiedzieć co jest po tychże uzgodnieniach.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Uzgodnienia tak jak mówiłem są w trakcie. Po 25 kwietnia powiem więcej, bo jest umówione 

spotkanie z TP S.A. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Jako pracownik ZGM Sp. z o.o. mogę bezpośrednio odpowiedzieć na pytanie Pana radnego 

dotyczące pralni, ponieważ temat ten jest mi doskonale znany. Niestety stan pralni taki jaki 

jest, to wina użytkowników. Pralnia kilka lat temu była poddana generalnemu remontowi, 

była pięknie wybiałkowana, było wstawione okienko z luksferów, ale nawet to zostało 

zniszczone. Zostały ponadto zrobione drzwi, udrożnione wszystkie odpływy i miedzy innymi 

została tez założona nowa instalacja elektryczna. Niestety w bardzo krótkim czasie to 

wszystko zostało zdewastowane. To jest obraz tego społeczeństwa, które tam mieszka. Tam 

ciągle ogromne pieniądze idą na odpychanie szamb. Ponadto mieszkańcy właśnie tego osiedla 

są głównie oskarżani o dewastowanie ogrodów działkowych znajdujących się w pobliżu. 

Sanepid narzuca na nas obowiązki i mimo wszystko musimy dbać o stan techniczny tego 
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osiedla, ale to, że ci ludzie tam mieszkający mogą faktycznie uskarżać się na cokolwiek ze 

strony zarządzających tym osiedlem uważam za całkowicie bezpodstawne.  

Radny Franciszek Kuczka 

To całkowite niezrozumienie. Ja wcale nie mówiłem, że ktoś się skarży, ktoś ma pretensje, 

mówiłem o pewnym stanie. Są tam też mieszkańcami tego osiedla ludzie normalni, którzy nie 

kradną, nie rozbijają, nikomu nie ubliżają. Ludzie chcieliby czerpać tą wodę z takiego miejsca 

gdzie jest naprawdę czysto. Jeżeli jest mówione, że tam był kilka lat temu remont, to ja śmiało 

mogę powiedzieć, że na pewno to było więcej niż kilka lat, ponieważ tam śladu białkowania 

nie widać.  

 

Ad. pkt 11. 

                    Oświadczenia. 

 

Nie złożono żadnych oświadczeń. 

 

Ad. pkt 12. 

                   Komunikaty. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym Państwu przekazać informację ale zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy 

doskonale o tym wiedzą, ponieważ w tym wszystkim uczestniczyli. Nasze miasto w związku 

z  tym tragicznym wydarzeniem jakim była śmierć Jana Pawła II, na wniosek Państwa, w 

imieniu mieszkańców miasta złożyło do Nuncjatury Papieskiej w Warszawie i do dziś już 

Papieża Josepha Ratzingera wyrazy współczucia i żalu, a właściwie słowa mające na celu 

pożegnanie Jana Pawła II, z podkreśleniem jakże ważnego momentu w tym pontyfikacie dla 

Chełmży, a więc wyniesienia księdza Stefana Frelichowskiego na ołtarze. Ponadto 

uczestniczyliście Państwo w mszy św. i również w waszym imieniu zostały złożone 

kondolencje. Myślę, że dziś możemy powiedzieć, że wszystko co w Chełmży się wydarzyło 

w tym czasie w sposób prawdziwy oddało to, co zawsze Chełmżanie podkreślali, a więc 

autentyczną miłość dla tego Wielkiego Człowieka, Wielkiego Papieża, którego w ostatnim 

okresie przyszło nam żegnać.  

Radny Zbigniew Władysiak 

Chciałbym zakomunikować, że Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościowej nosi się z zamiarem wmontowania tablicy upamiętniającej osiedle 
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Jana Pawła II. Myślę, że pod koniec maja b.r. będzie już płyta granitowa i tablica z napisem 

informującym o decyzji Rady Miejskiej o nadaniu nazwy osiedlu Jana Pawła II.  

 

Ad. pkt 13. 

                   Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia XXII sesji Rady Miejskiej Chełmży.        

 

_____________________________________________ 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

 

Małgorzata Karpińska          Krzysztof Zduński 

 

Aldona Lipińska 

                Sekretarz obrad: 

 

            Jarosław Malczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


