
PROTOKÓŁ NR XXVIII/06 

z sesji Rady Miejskiej Chełmży  

 

XXVIII sesja Rady Miejskiej Chełm ży odbyła się w dniu 21 lutego  2006 roku 

w godzinach od 16,00 do 18,00. 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 

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

Społecznych i Obywatelskich, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej, 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 XXVII sesji. 

2. Informacja z pracy Burmistrza w okresie od 19 grudnia 2005r. do 9 lutego 2006r. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2006. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/178/05 Rady Miejskiej Chełmży z 

dnia 17 marca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w 

zakresie podjęcia inwestycji przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Miejską 

Chełmży w budżecie na rok 2005. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta  

Chełmży może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie.  

6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 

1.900.000 zł . 

7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego w kwocie 672.558 zł.  
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8. Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki 

z siedzibą w Chełmży przy ul. Gen.J.Hallera 17A. 

9. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie 

bezprzetargowym. 

     10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kościuszki” w Chełmży 

obejmującego teren o symbolu planu AG 2, K 27 D ½ oraz część terenu ZP 3. 

11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Chełmży na lata 2006-2013.  

12 Projekt uchwały w sprawie przedłożenia przez komisje stałe Rady Miejskiej Chełmży 

planów pracy na rok 2006. 

13  Interpelacje. 

14  Odpowiedzi na interpelacje. 

15  Wnioski i zapytania. 

16  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

17  Oświadczenia. 

18  Komunikaty. 

19  Zamknięcie sesji. 

 

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 stan ustawowy 15 radnych, 

obecnych na sesji było 11 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b/ Sekretarzem obrad w wyniku głosowania – za 10, wstrz. 1 wybrany został radny Jarosław 

Malczyński. 

c/ Zaproponowany porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie. 

d/ Protokół z ostatniej sesji przyjęto w głosowaniu : za 10, wstrz. 1.  

 
Ad. pkt 2 
Informacja z pracy Burmistrza w okresie od 19 grudnia 2005r. do 9 lutego 2006r. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Proszę o wyjaśnienie punktu 1 i 7. 
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Radny Andrzej Kłopotek 

Proszę o wyjaśnienie punktu 8. 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Proszę o wyjaśnienie punktu 2 i 10. 

Radny Franciszek Kuczka 

Moje zapytanie dotyczy punktu 3. Proszę o przedstawienie w skrócie ramowego zakresu 

działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miasta Chełmży i 

jednostek organizacyjnych. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Pkt 1 „Ustalenie na rok 2006 maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tytułu 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska 

kierownicze”. 

Mówi o tym Karta Nauczyciela. Na ten cel w budżecie miasta zabezpieczyliśmy kwotę 30 tys. 

zł. 

Pkt 2 „Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia nieruchomości o pow. 25000m2 położonych 

w Chełmży przy ul. Kościuszki 40,42 i 44 do oddania w dzierżawę  na okres 3 lat. Wysokość 

czynszu w stosunku rocznym wynosić będzie 4,18 za 100m2.” 

Jest to grunt rolny. Obecny jego dzierżawca zrezygnował z dzierżawy i podjęliśmy próbę 

wydzierżawienia gruntu innej osobie. 

Pkt 3 „Ustalenie ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie 

pokoju dla Urzędu Miasta Chełmży i jednostek organizacyjnych” 

Określono zadania na rzecz obronności państwa w czasie pokoju dla komórek 

organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. 

Pkt 7”Ustalenie opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej w Ośrodku Sportu i 

Turystyki w Chełmży przy ul. Hallera 19”. 

Ustalanie opłat generalnie przypisane jest dyrektorowi OSiT-u. Nie ma konieczności, żeby to 

robił burmistrz, z wyjątkiem obiektów publicznych. Takim obiektem m.in. jest hala sportowa.  

Pkt 8 „Zatwierdzenie harmonogramu remontów komunalnego zasobu mieszkaniowego na 

miesiące styczeń-grudzień 2006r.”   

Harmonogram przekażę na piśmie. Dodam, że jest to harmonogram, który bardzo często 

ulega zmianie, z zależności od ilości środków.  

Pkt 10 „Powołanie komisji do spraw naboru pracownika na wolne stanowisko aplikanta – mł. 

strażnika Straży Miejskiej w Chełmży„. 
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Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu pracowników samorządowych od lipca ubiegłego roku 

obowiązuje nowa procedura naboru pracowników samorządowych, z  wyjątkiem 

pracowników obsługowych i pomocniczych. A więc musi być przeprowadzona procedura 

publiczna, z  opublikowaniem w Internecie,  z powołaniem właściwej komisji ds. naboru. W 

tej konkretnej sytuacji była to kwestia naboru strażnika na stanowisko wakujące. 

     

Ad. pkt 3 

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2006. 

 

Pan Jerzy Czerwiński – Burmistrz Miasta Chełmży 

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Pan Jarosław Malczyński – przewodniczący komisji planowania, budżetu i finansów 

Przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych  11 radnych – za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż jednogłośnie została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/230/06  

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2006 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

 

Ad. pkt 4 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/178/05 Rady Miejskiej Chełmży z 

dnia 17 marca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie 

podjęcia inwestycji przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Miejską Chełmży w 

budżecie na rok 2005. 

 

Pan Jerzy Czerwiński  

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Pan Jarosław Malczyński  

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

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych  11 radnych – za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż jednogłośnie została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/231/06  

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/178/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 

2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie podjęcia 

inwestycji przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Miejską Chełmży w budżecie 

na rok 2005. 

   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

 

Ad. pkt 5 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta  

Chełmży może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie.  

 
 
Pan Jerzy Czerwiński  

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Pan Jarosław Malczyński  

Przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych  11 radnych – za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż jednogłośnie została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/232/06  

w sprawie w sprawie zmiany wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta  Chełmży 

może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie. 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

 
Ad. pkt 6 

Projekt uchwały  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.900.000 

zł 

 
Pan Jerzy Czerwiński  

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Pan Jarosław Malczyński  

Przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych  11 radnych – za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż jednogłośnie została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/233/06  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.900.000 zł 

  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

 

Ad. pkt 7 

 Projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu pomostowego w kwocie 672.558 zł 

 
Pan Jerzy Czerwiński  

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Pan Jarosław Malczyński  

Przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych  11 radnych – za 11. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż jednogłośnie została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/234/06  

w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego w kwocie 672.558 zł 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

 
Ad. pkt 8 

Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki 

z siedzibą w Chełmży przy ul. Gen.J.Hallera 17A. 

 

Pan Jerzy Czerwiński  

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Pan Jarosław Malczyński  

Przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag. 

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych  11 radnych – za 10, wstrz.1. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż jednogłośnie została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/235/06  

w sprawie zmniejszenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki z siedzibą w 

Chełmży przy ul. Gen.J.Hallera 17A. 

 Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

 

Ad. pkt 9 

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie 

bezprzetargowym 

 

Pan Jerzy Czerwiński  

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Pan Jarosław Malczyński  

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

W związku z powyższym przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych  11 radnych – za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż jednogłośnie została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/236/06  

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym 

   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

 

Ad. pkt 10 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kościuszki” w Chełmży obejmującego teren 

o symbolu planu AG 2, K 27 D ½ oraz część terenu ZP 3 

 

Pan Jerzy Czerwiński  

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Następnie dodał, iż było zapytanie radnego Kuczki, czy droga obok przedmiotowej działki 

prowadząca nad jezioro jest na pewno drogą miejską. Kiedyś była tam pewna kolizja 

ponieważ część drogi miejskiej przechodziła w drogę wspólnotową. Dziś takiej kolizji nie ma. 

Gmina kilka lat temu nabyła z tej nieruchomości, która dziś jest przedmiotem zmiany planu, 

część działki, która stanowi właśnie drogę miejską.     

Radna Krystyna Myszkowska 

Przed podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia kolejnej zmiany w 

omawianym planie zagospodarowania przestrzennego  osiedla „Kościuszki” proszę o 

przeanalizowanie i poddanie pod głosowanie propozycji, którą tu przedstawię i uzasadnię. 

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego ma być dokonana na wniosek nowego 

właściciela  terenu, gdzie w przeszłości prowadzona była działalność gospodarcza przez firmę 

„Silikon”. Gmina zrezygnowała z należnych jej wierzytelności, żeby tylko mogło dojść do 

sprzedaży tej działki. Biorąc pod uwagę fakt, że teren i zabudowania były dewastowane i 

zaniedbane, nie było wpływów w postaci podatku od gruntu i nieruchomości, rezygnacja z 

wierzytelności  umożliwiająca sprzedaż była uzasadniona. Jednakże kupujący winien być 



 9 

zorientowany w możliwościach jakie daje mu obowiązujący plan zagospodarowania 

przestrzennego. 

Prosocjalna polityka państwa nakłada na gminę, w coraz to większym stopniu, obciążenia 

typu dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne, różnego rodzaju zasiłki, utrzymanie oświaty 

itd. Ma to wpływ na to, że gmina zmuszona jest liczyć każdą wydawaną złotówkę. Zmiana 

planu zagospodarowania przestrzennego to kolejne 7,5 tys. zł . Właściciel występujący o 

zmianę planu to osoba prężna, przedsiębiorcza i bardzo aktywna. Takich ludzi w Chełmży  

potrzeba. Teren, który zakupił będzie zagospodarowany  i dobrze utrzymany. Jest 

obywatelem naszego miasta i ja również chciałabym, aby miasto mu pomogło.  Jednakże 

mając na uwadze  przedstawione wcześniej argumenty wnoszę, aby poddano pod głosowanie, 

by zmiana omawianego planu zagospodarowania przestrzennego była wykonana tylko pod 

warunkiem, że koszty wykonania zmiany zostaną pokryte przez gminę i wnoszącego o 

zmianę po połowie. 

Pan Jerzy Czerwiński  

Nie chciałbym polemizować z Panią, bo trudno nie zgodzić się z pewnymi argumentami ale to 

co Pani mówi jest nieprawne. Ustawa nie daje nam delegacji obciążenia wnioskodawcy 

zmianą w planie. Po drugie przedstawiła Pani tylko niewielki fragment uzyskanych 

dochodów.  Nie powiedziała Pani, że gmina miała tam swoje zobowiązania ale nie prowadząc 

tam działalności gmina będzie miała 12 tysięcy rocznie podatku od nieruchomości. Gdyby 

pojawiła się taka działalność to podatek będzie trzykrotnie wyższy. A więc jeżeli mówimy o 

dochodach, to uważam, że zdecydowanie bardziej opłacalne jest dla gminy mieć tam 

gospodarza. A więc główne argumenty to fakt, że to co Pani powiedziała jest nieprawne. O 

dochodach należy powiedzieć do końca. Właśnie od tego roku dopiero gmina będzie miała 

dochody z tego tytułu. A po trzecie zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym można 

zmienić  plan zagospodarowania przestrzennego na indywidualny wniosek. Bez względu na 

to jaki jest indywidualny stosunek do tego, niestety nie możemy liczyć na to co zrobimy w 

planach w ciągu 5,10, 15 lat nie będzie się w jakiś sposób dezaktualizować i nie będzie 

wywoływać potrzeby zmian z różnych przyczyn, okoliczności. Osoba, która nabywała 

nieruchomość miała pełną wiedzę o możliwości takiej zmiany. Natomiast jeżeli mówimy o 

środkach to musimy pamiętać o kilku źródłach, nie tylko o tym, że płacimy stypendia ale o 

tym, że mamy gospodarza, że teren będzie zagospodarowany i już od tego roku wpłynie 

podatek w wysokości 12-13 tys. zl przy założeniu, że ta działka nie będzie pełniła funkcji 

gospodarczej. Jak zacznie pełnić taką funkcję to podatek dla gminy będzie trzykrotnie 

większy. A tak właściwie to my jesteśmy po to, aby zabezpieczać zbiorowość samorządową, 
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zbiorowość wspólnotową ale w zbiorowością są również pojedyńcze osoby, o których 

również musimy myśleć.  

Radny Franciszek Kuczka 

Nasunęło mi się pytanie. Czy zmiana tego planu nie spowoduje, że teren jeziora do którego 

przylega fragment miasta, który będzie zmieniony, nie uzyska funkcji rekreacyjnej w pełnym 

zakresie ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tam nie ma takiej funkcji. Całe sąsiedztwo tej działki to droga umożliwiająca dojście do 

jeziora, powyżej są działki prywatne i na tych działkach jest budownictwo mieszkaniowe. 

Przedstawiam sytuację tak jak jest. Jest to indywidualna decyzja rady. Staram się po prostu 

użyć wszystkich argumentów, które zresztą używaliśmy na komisjach, o których Państwo 

dyskutowaliście, żebyśmy mieli jasność. Zrobię wszystko, żeby umożliwi ć działalność 

gospodarczą, żeby ludzie mogli się budować, żeby nie wchodziło to w kolizję i jednocześnie 

przynosiło pieniądze dla gminy. Ja patrzę przez pryzmat pewnej ciągłości i zagospodarowania 

terenu, który był jednym wielkim problemem.  

Tutaj nie ma jakiejś szczególnej sytuacji, jakiegoś zagrożenia. Wszystko co jest w 

towarzystwie tej działki to budownictwo mieszkaniowe. Dlaczego nie zrobiono tego 

wcześniej ? Dlatego, bo zależało nam na sprzedaniu tej działki. Ponieważ tam generowany 

był dług. Z tego nic nie mieliśmy. Wydawało nam się, że sprzedanie na działalność 

gospodarczą będzie łatwiejsze.  

Radny Andrzej Kłopotek 

Więcej argumentów przemawia za podjęciem takiej uchwały. Z tego tylko tytułu, że wreszcie 

przestanie tam straszyć. Dlatego będę głosował „za” podjęciem uchwały. Obawiam się tylko 

jednego, że  pewnym momencie wśród mieszkańców Chełmży będzie krążyć opinia, iż dla 

jednych się zmienia plan, a dla drugich nie.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Wniosków indywidualnych jest niewiele. W mojej  kadencji czyli ponad 7 lat,  jest to drugi 

albo trzeci wniosek. Nie pamiętam, żebyśmy odmówili. Trzeba być precyzyjnym w 

wypowiedziach.  

Radny Franciszek Kuczka 

W I i II kadencji były takie wnioski i zawsze miasto podchodziło do tego pozytywnie, 

wychodząc naprzeciw tym, którzy chcą inwestować, tworzyć nowe miejsca pracy.  

Radny Andrzej Kłopotek 

Miałem na myśli sprawę Państwa Kucharzewskich.  
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Pan Jerzy Czerwiński 

Jest to niedoinformowanie, nieprawda.  Osobiście  Państwo Kucharzewskich namawiałem, 

chociaż nie powinienem tego robić,  żeby złożyli wniosek o zmianę planu ale tego nigdy nie 

zrobili. W końcu podjąłem tę decyzję sam i skutek był takie, że mieliście potężne wątpliwości 

czy być „za” lub „przeciw”. Nie było przypadku odmówienia. 

Radny Krzysztof Zduński         

Czy radna Krystyna  Myszkowska  podtrzymuje swój wniosek ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Jest to formalność prawna, wobec której ja nie mogę się sprzeciwić. Skoro wnioskujący nie 

może brać udziału w ponoszeniu kosztów, odstępuję do swojego wniosku.  

  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych  11 radnych – za 10, wstrz. 1.. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż  została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/237/06  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kościuszki” w Chełmży obejmującego teren 

o symbolu planu AG 2, K 27 D ½ oraz część terenu ZP 3 

   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

 

Ad. pkt  11 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Chełmży na lata 2006-2013 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Projekt uchwały jest zasadny i na pewno ułatwi Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

realizację zadań, do jakich jest zobowiązany. Przy opracowaniu tejże strategii popełniono 

drobne błędy, które należałoby skorygować, jak również uaktualnić i doprecyzować wielkości 

liczbowe, przy których nie ma podanego roku i nie wiadomo, czy ta wielkość odnosi się 



 12 

ogólnie do roku 2004, czy jest aktualna, czy może jeszcze wcześniejsza. Są też wielkości, 

które w sposób znaczący odbiegają od faktów. Na stronie 13 czytamy „dzieci i młodzież do 

18 roku życia stanowią 24% ..” Wielkość ta aktualnie wynosi 21,98% . Konsekwencją tego 

jest drugi błąd. Na stronie 14 odsetek ludzi starszych nie wynosi 9,08% ale 14, 8%. 

Proponowałbym, aby w przypadku przyjęcia projektu uchwały przez radę, a taki projekt na 

pewno  zostanie przyjęty, wprowadzić te korekty. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jeżeli mogę coś sugerować to proponuję przyjąć uchwałę z tymi zmianami. Niemniej 

podejmę się sprawdzenia tychże wielkości. 

  

Przewodniczący obrad poddał  pod głosowanie projekt uchwały wraz z korektą zgłoszoną 

przez radnego Franciszka Kuczkę. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych  11 radnych – za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż  została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/238/06  

w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Chełmży na lata 2006-2013 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

   

Ad. pkt 12 

Projekt uchwały w sprawie przedłożenia przez komisje stałe Rady Miejskiej Chełmży 

planów pracy na rok 2006 

 

Przewodniczący obrad poddał  pod głosowanie projekt uchwały. 

Przebieg głosowania:  

Na obecnych  11 radnych – za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż  została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVIII/239/06  

w sprawie przedłożenia przez komisje stałe Rady Miejskiej Chełmży planów 

pracy na rok 2006   

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 
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Ad. pkt 13 

     Interpelacje  

 

Radny Krzysztof Zduński 

Odczytał informację z pracy Rady Miejskiej Chełmży za rok 2005. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu.  

Radny Andrzej Kłopotek 

1/ Na styczniowym posiedzeniu komisji spraw społecznych nasza koleżanka radna  

Małgorzata Polikowska zadała pytanie, dotyczące nieruchomości Państwa Kucharzewskich. 

Obecny na posiedzeniu komisji wiceburmistrz Kuffel nie miał wówczas wystarczającej 

wiedzy, czy orzeczenie sądu w tej sprawie  uprawomocniło się. Korzystając z okazji 

chciałbym zapytać, czy na dzień dzisiejszy posiada Pan wiedzę, jakie skutki prawne ten 

wyrok będzie miał w odniesieniu do Urzędu  Miasta, jeżeli ci Państwo, jak to pisało w 

„Gazecie Pomorskiej”, zgodnie z prawem wystąpią o odszkodowanie za poniesione straty. 

Czy ten wyrok wskazuje jednoznacznie, że ci Państwo mogą dokończyć budowę ? Jest to 

temat, który trzeba już zamknąć.  

2/ Druga interpelacja dotyczy Parku Wilsona i ptaków. Zostałem zatrzymany w tej sprawie 

przez mieszkańców miasta. Pytali już o to nawet przewodniczącego komisji gospodarki 

miejskiej… i otrzymali odpowiedź, że nic nie można zrobić ze względu na ochronę 

środowiska.  Starsi mieszkańcy naszego miasta twierdzą, że można zaradzić ptactwu. Czy 

można by było teraz, kiedy jeszcze w  gniazdach nie ma jaj, przy pomocy Straży Pożarnej 

zlikwidować gniazda ? Mieszkańcy powiedzieli, że nawet są w stanie w jakiś sposób 

odstraszać ptaki. Być może przeniosą się one na inny teren, np. do parku. Na wiosnę i latem 

na tym skwerze milej by się odpoczywało. Dlatego zapytują czy można w  jakiś sposób 

rozwiązać ten problem i są chętni pomóc. 

 

Ad. pkt 14 

           Odpowiedzi na interpelacje 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Zakończyło się postępowanie karne. Według mojej wiedzy zakończyło się wyrokiem o 

warunkowym umorzeniu kary na okres dwóch lat i symbolicznymi karami pieniężnymi dla 

dwóch osób, a więc dla  pracownika urzędu i dla osoby, która wykonała projekt. Na ten 

moment, według mojej wiedzy, jest to wyrok prawomocny.  Natomiast pytanie czy ci 
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Państwo mogą budować dalej ? Nie, nie mogą dopóki nie będzie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego, o której to zmianie informowałem tych Państwa na 

początku całej tej sprawy, sugerując, że sądzę, iż rada pójdzie na rękę. To jest przykład na to, 

że rzadko mówię „nie”. Nie skorzystali. Sprawa ta ma wymiar wielowątkowy. Są tam różne 

decyzje związane z działalnością Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jest sprawa 

nieruchomości budowanej niezgodnie z pozwoleniem na budowę do jakiegoś etapu, 

zatrzymanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego tej budowy i budowanie 

dalej, określone działanie Inspektora Nadzoru Budowlanego, które oparło się o Wojewódzki 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego. To wszystko co wiem. Natomiast pada pytanie w sprawie 

odszkodowania. Odszkodowanie to jest zupełnie inne postępowanie, w tym momencie tylko z 

powództwa cywilnego. Prawdopodobnie sprawa znowu będzie wielowątkowa. Czytałem 

uzasadnienie wyroku. Potwierdziło się to, że wszyscy zainteresowani w tej sprawie wiedzieli 

co robią. Wiedzieli, że adaptują projekt niezgodny z planem zagospodarowania 

przestrzennego i mimo, iż sąd wydał taki wyrok, który moim zdaniem jest jednym z 

najmniejszych wymiarów kary, to jednak w uzasadnieniu napisał, że z postępowania wynika, 

iż strony znały temat, wiedziały o zakazie, podejmowały więc ryzyko. Oczywiście jest jeszcze 

kwestia odpowiedzialności pracownika. Nie podjąłem spraw kadrowych między innymi 

dlatego, że sprawa jeszcze nie została rozstrzygnięta i nie było to zrobione samodzielnie. Był 

tu udział kilku osób. To co chciałem zrobić to odsunąć od czynności związanych z nadzorem 

budowlanym. Nie musiałem tego robić, bo w międzyczasie zmieniła się ustawa i przeniesiono 

cały nadzór budowlany, wszystko co jest związane z pozwoleniami budowlanymi do Torunia 

i  właściwie nadal przyglądam się sprawie. Jeżeli chodzi o to, czy będzie postępowanie 

związane z odszkodowaniem, to będziemy musieli się w sposób właściwy bronić. Nie wiem 

czy będzie skierowane imiennie do osób, które zawiniły, czy będzie skierowane w stosunku 

do urzędu, który wydał decyzję niewątpliwie niespójną, niezgodną. W informacji o 

warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę była bowiem pewna niespójność.   

Podsumowując to powiem, że wiem jak skończyła się sprawa karna. Absolutnie nie wiem 

jakie są zamiary inwestorów. Jeżeli w procesie o odszkodowanie będziemy stroną, to na 

pewno w  sposób właściwy będziemy się bronić. Nie wykluczam innych możliwości, np. 

obciążenia osób, które odpowiadają za to. Zrobimy wszystko, aby to odszkodowanie było 

najmniej odczuwalne dla gminy. Zakładając, że w ogóle odszkodowanie będzie zasądzone, bo 

mam potężne co do tego wątpliwości, mając wiedzę i biorąc pod uwagę to co sąd napisał w 

uzasadnieniu, czy takie odszkodowanie byłoby  w ogóle należne. Sprawa jest wielowątkowa i 

omawianie jej  na sesji jest dla mnie niezręczne, bo musiałbym wymieniać nazwiska a tego 
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nie chcę robić. Zdaję sobie sprawę, że wszyscy te nazwiska znają, jednakże  nie chcę tego 

oceniać.   

2/ Jeśli chodzi o ptaki w Parku Wilsona, to był tam potężny problem. Ostatnie dwa lata były 

łagodniejsze. Mówiło się nawet, że ptaki przeniosły się. Dlatego nie było żadnych działań. 

Musimy zastanowić się nad tym co Pan mówi. Z uwagi na ochronę środowiska myślę, że 

opróżnienie gniazda nie będzie możliwe. Sam wniosek jest słuszny. To co będzie możliwe 

zrobimy. 

                      

Ad. pkt 15 

            Wnioski  i zapytania 

 

Radny Franciszek Kuczka 

1/ Ulica Dworcowa na odcinku od ul.Polnej do końca nie miała szczęścia do odśnieżania, a w 

przeszłości  do inwestycji  i do właściwego utrzymania. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy tejże 

ulicy skarżą się na stan drogi i brak oświetlenia. Czy istnieje możliwość, aby Zakład 

Energetyczny wykonał oświetlenie ? Kiedyś to oświetlenie było względne, bo tą drogę 

oświetlała kolej.  

2/ Na jakim etapie znajdują się prace związane z monitoringiem ?   

Radny Andrzej Kłopotek 

Moje pytanie kieruję do wiceburmistrza z tego tytułu, że zajmuje się sprawami wspólnot 

mieszkaniowych.  Rozmawiałem z jednym z mieszkańców wspólnoty z ul. Kościuszki 14.  

Czy w tym budynku pod względem p.poż jest wszystko w porządku ? Z tego co wiem była 

tam Straż Pożarna, bo z kanałów wentylacyjnych wydobywał się dym. Najprawdopodobniej 

jedna z mieszkanek jest podłączona pod wentylację, a nie pod kanał kominowy. Mówię o 

tym, żeby nie stała się tam tragedia. Jaka jest sytuacja  w tym budynku pod względem 

bezpieczeństwa ? 

Radny Nikodem Sołtys 

Mój wniosek dotyczy osiedla 3-go Maja. Proszę, aby mimo roztopów zrównać drogi. Te drogi 

już  nie są ciężkie w przejeździe lecz są już po prostu nieprzejezdne. Robią się roztopy, a w 

zamarzniętej części drogi robią się głębokie dziury i można się po prostu zawiesić. 

Rozumiem, że wykonanie tego w chwili obecnej wydaje się mało logiczne ale drogi należy  

równać, aby były przejezdne. 

Radna Krystyna Myszkowska 
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Czytałam w prasie, że w ubiegłą środę lub czwartek miało być wiadomo czy Gorzelnia 

zostanie sprzedana. Czy faktycznie w tych dniach zapadły jakieś decyzje ?  

Radny Janusz Mikołajczyk 

Czy miasto przystąpiło do zaklejania dziur po zimie? Zauważyłem, że robi to się już na 

drogach powiatowych i wojewódzkich.  

Radny Andrzej Kłopotek 

Mam ogólne zapytanie, na które powinniśmy odpowiedzieć sobie sami. Dzisiaj w „Gazecie 

Pomorskiej” przeczytałem, że z okazji urodzin Bł. ks. W. Frelichowskiego, który urodził się 

w Chełmży, okolicznościowe imprezy odbywają się w Toruniu. Zrobiło mi się przykro.  

 

Ad. pkt 16 

          Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Odnośnie odśnieżania ul. Dworcowej to nie zgadzam się z Panem. Staramy się traktować 

wszystkie ulice równo. Zima ma to do siebie, że zawsze możemy powiedzieć, że nie 

zrobiliśmy czegoś do końca. Nie mam tutaj wątpliwości. Staramy się, poprawiamy ale zawsze 

będzie tak, że ta zima trochę nas zaskoczy. Zima w ogóle jest szczególna i tu nie ma żadnej 

tajemnicy. Boimy się o pieniądze na drogi, bo to co miało iść na drogownictwo pójdzie na 

utrzymanie zimowe. Takie problemy mają wszyscy. Staramy się tę ulicę traktować równo. 

Nie ma jednak mowy o tym, żeby remontować tam nawierzchnię. Na razie nie mamy na to 

pieniędzy. Robimy tylko drobne naprawy. Był tam nawet chwilowo skierowany ruch buraka 

do Cukrowni. Zareagowaliśmy natychmiast, żeby tamtędy nie  wożono buraka.  

Natomiast oświetlenie nie jest tematem budżetowym. Nie zaplanowano na to środków i na 

razie będzie tam problem. Jeżeli ruszy Gorzelnia, to będzie to droga skomunikowana z dużym 

zakładem pracy i trzeba będzie pomyśleć nie tylko o oświetleniu ale również o poszerzeniu 

drogi, wykupieniu terenów od PKP, jeżeli będzie to oczywiście możliwe i zrobienie drogi z 

prawdziwego zdarzenia. Najprawdopodobniej droga ta będzie komunikowała Gorzelnię,  

Lisewo, gdzie Lisewo będzie miało drogę na zjazd autostradowy. Wówczas wokół Chełmży 

należy zbudować obwodnicę. Ona jest  w studium ale to jest przedsięwzięcie gigantyczne. 

Próbujemy wspólnie z wójtem znaleźć sposób realizacji tego zadania.  

2/ Monitoring jest zaplanowany w  budżecie na ten rok. Chcielibyśmy, żeby zaczął 

funkcjonować na jesieni. Teraz jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia dylematu, czy będzie to 

monitoring bezprzewodowy, czy przewodowy. Przygotowany jest program rozwoju 
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lokalnego, w którym monitoring jest umieszczony. Jeżeli zapadnie decyzja, że technicznie 

sprawny i w pełni skuteczny jest monitoring bezprzewodowy to wolelibyśmy właśnie taki. Po 

zakupie tego pierwszego można bardzo szybko zmonitorować całe miasto. Przekaz następuje 

od anteny do anteny. Natomiast jeżeli byłby to monitoring przewodowy to będziemy 

korzystali z kanałów telekomunikacyjnych. Będzie on drogi w utrzymaniu, bo za te kanały się 

płaci i będzie trudniejszy w rozbudowie. W tej chwili te technologie ważą się. Za rok już na 

pewno będzie tylko monitoring bezprzewodowy. Natomiast myślę, że uda nam się wejść w 

technologię nowszą.  

3/ W piątek został podpisany akt notarialny. Gorzelnię kupiła firma SCAN OIL AEG, a więc 

firma, która zajmuje się paliwami. Wpłaciła gotówkę. W tym samym dniu część zakładu 

została przekazana firmie, a 28 lutego b.r. syndyk przekaże pozostałą część. Rozpoczęto już 

rozmowy z NORDZUCKER na temat podawania mediów. Jeżeli produkcja idzie pełną parą 

to miesięcznie podaje się je za kwotę 600 tys. zł. Wiem trochę o planach inwestycyjnych ale 

ja uwierzę dopiero jak zaczną robić i potem powiem więcej. Był to etap bardzo trudny, 

wymagający bardzo wielu starań. Nie narzekam, bo jest sukces. Przeszkód było tyle, że nawet 

czasem sam nie potrafię powiedzieć skąd te przeszkody się biorą. Teraz są dwa tory działania. 

Uruchomić ten zakład i spowodować, żeby jak najwięcej ludzi dostało to, co zalega im była 

firma,a teraz właściwie syndyk z tytułu wynagrodzeń. Są to niemałe pieniądze i  bardzo 

ważne dla tych rodzin. Na ile będę mógł, to działania tych ludzi będę wspierał, żeby te 

pieniądze w jak największej wysokości do nich trafiły. 

4/ Miasto przystąpiło już do łatania dziur po zimie, Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpił do 

tego wczoraj i zrobił to tak, że już dzisiaj poszło pismo w tej sprawie. Powiat jeszcze nie.  

5/ Niesmak powinniśmy czuć wszyscy z powodu nie wykorzystania dla promocji miasta 

osoby Bł.Frelichowskiego i Bł.Juty. Juta jest przypisana bardziej Bielczynom ale trudno, żeby 

nie dostrzegać jej tu w Chełmży. Natomiast czemu Frelichowski ? W tamtej kadencji 

rzucałem pomysłami ale skończyły się one niestety tylko na pomysłach dlatego, że zabrakło 

tutaj inwencji. Ks. Frelichowski  jest patronem harcerzy. Dlatego chciałem, żeby w  mieście 

powstała kapituła, która przyznawałaby raz w roku najpierw w województwie kujawsko-

pomorskim, a potem w całej Polsce,  a może i w Europie jednoroczną nagrodę imienia 

Frelichowskiego dla instruktora harcerstwa lub harcerza.  Trzeba było powołać fundację. Był 

problem z tą fundacją, bo takie próby zrobiliśmy. Może za mało aktywnie ? Ktoś musi 

uderzyć się w pierś. Drugi pomysł był taki, żeby począwszy od tablicy, którą odnowiliśmy na 

ul. Chełmińskiej, bo tam się urodził Stefan Wincenty Frelichowski, poprzez Izbę Pamięci, 

która mogłaby mieścić się przy kościele, razem z rodziną ks. Frelichowskiego zrobić Izbę 
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Pamięci w PiMBP. Nie wyszło. Zostało z tego tylko jedno. Jest to Festiwal Pieśni Religijnej. 

Jest on organizowany co roku przez harcerzy i związany z Wincentym Frelichowskim. 

Podejrzewam, że gdyby udało nam się zrealizować te trzy tematy, to dziś byłoby więcej.  

Sądzę, że jest to temat zawsze żywy i aktualny. A jeśli chodzi o to dlaczego Toruń organizuje 

taką imprezę to odpowiedź jest bardzo prosta. Dla Torunia ks. Frelichowski jest bardzo bliską 

postacią. W Chełmży się urodził i chodził do szkoły. Natomiast pozostały okres jego życia 

wiąże się z Toruniem. Być może potrafią się lepiej zorganizować, a po drugie podejrzewam, 

że tam duży wpływ ma Kuria Biskupia.  

Zgadzam się z uwagą radnego Kłopotka. Musimy uderzyć się w pierś. Można podjąć jeszcze 

raz próbę. Wcale nie uważam, że moje pomysły są doskonałe i może wymyślimy coś nowego. 

W każdym razie ja czuję również niesmak. Jest to na pewno postać szczególna. 

Pan Marek Kuffel  

Jeżeli chodzi o funkcjonowanie wspólnot, to za nieruchomość, którą zarządza wspólnota  

odpowiedzialny jest zarząd. To zarząd wspólnoty zleca zarządzanie nieruchomością, a w  

przypadku Kościuszki 14  jest to Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Gmina może mieć swój 

udział ale z inicjatywą musi wyjść zarząd wspólnoty.  

Jeżeli chodzi o drogi gruntowe, to mamy dylemat tego typu, że nierówności nie powstają w 

gruncie ale w lodzie. Próbowaliśmy to spychać ale wychodzi jeszcze gorzej, bo odrywa się 

lód i powstają bardzo duże nierówności. Musimy poczekać aż warstwa lodu puści, żeby 

można było wyrównać grunt a nie śnieg i błoto polodowe.  

Radny Marek Łubkowski  

Będąc Komendantem Hufca wydałem rozkaz ustanawiając dzień 23 lutego świętem dla 

naszego hufca. Odbywały się w tym dniu msze święte. Nie wiem, czy to jest kontynuowane 

przez obecnego komendanta.                    

Radny Andrzej Kłopotek 

Pomimo tego wszystkiego, tak jak powiedział Pan Burmistrz, czujemy się niesmacznie. 

Chcieliśmy coś zrobić, ale nie zrobiliśmy. Ktoś nas wyprzedził. Toruń Toruniem, ale ks. 

Frelichowski tu się urodził, tu mieszkał. Mieliśmy co pokazać, wypromować się. Też biję się 

w pierś, bo mogłem o tym pomyśleć wcześniej, przypomnieć. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dwa, trzy lata temu o tym mówiłem. Zabrakło konsekwencji, uporu, może i wspólnego 

działania.  
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Ad. pkt 17 

       Oświadczenia 

 

Radny Henryk Preuss 

Chciałbym, w krótkim oświadczeniu odnieść się do wystąpienia radnego Andrzeja Kłopotka 

sprzed ostatniej sesji Rady Miasta, dotyczącego KS „Legia” ,a  precyzyjniej do sprawy opłat 

za halę sportową wnoszonych przez trenera drużyny juniorów, sprawy sygnalizowanej, jak to 

określił radny, przez zbulwersowanego rodzica. Jedyne co jest naprawdę bulwersujące w tej 

sprawie, to jak zawsze nieprzemyślany, perfidny atak na klub „Legia”,a właściwie na jego 

działaczy, który jest efektem totalnej niewiedzy radnego o działalności klubu, a powodowany 

osobistymi, pielęgnowanymi urazami do ludzi, dla których sport to pasja ale również 

odpowiedzialność i skuteczne oddanie sprawie. Szanowni Państwo nie chciałbym dziś mówić 

o kosztach utrzymania  takiego klubu  jak „Legia”, nawet w sektorze dotyczącym sportu 

młodzieżowego , który w znaczącej części finansowany jest przez Wysoką Radę. Każde 

źródło wsparcia finansowego, nawet składki członków klubu, jest ważne i ułatwia pracę z 

piłkarzami, natomiast jest to forma stosowana w „Legii” bardzo rzadko, tylko w wyjątkowych 

sytuacjach , np. poza cyklem treningowym lub w czasie przygotowań do innych turniejów niż 

rozgrywki ligowe i tak właśnie było w tym przypadku. Zresztą niektóre chełmżyńskie kluby 

traktują to jako normę, czego „Legia” generalnie nie praktykuje. Rzecz jednak  w tym, że 

uprawiając  swoje słynne tropienie afer, których jakoś do tej pory nie udało się wytropić, bo 

ich po prostu nie było, radny Kłopotek skutecznie obraża kogo się da, rysując smutny, 

odstraszający inwestorów i gości wizerunek Chełmży. Co z tego, że nieprawdziwy, jak jest to 

przyczyną wielu negatywnych opinii o naszym mieście i jego mieszkańcach. Rodzi się 

pytanie po co to wszystko ?  Odpowiedź jest prosta, chodzi o tani poklask, rozpoczętą, a  

właściwie nigdy nie zakończoną kampanię wyborczą, fałszywe kreowanie własnego 

wizerunku człowieka wrażliwego na zło, a tak naprawdę zaistnienie za wszelką cenę. 

 Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu odniosę się do jeszcze jednej sprawy, tylko z  

pozoru nie mającej związku ze szczególną aktywnością radnego  Kłopotka. Rzecz dotyczy 

artykułu zamieszczonego w „Gazecie Pomorskiej” kilka tygodni temu, przedstawiającego w 

negatywnym świetle firmę „Henkon” w związku z modernizacją chełmżyńskiego basenu. 

Autor tekstu, inspirowany moim zdaniem przez wspomnianego radnego, zapytuje czy będąc 

radnym i jednocześnie współwłaścicielem firmy postąpiłem etycznie stając do przetargu. To 

ja zapytuję teraz czy nieetycznym jest wygranie przetargu dając najniższą cenowo ofertę, 

niższą o blisko 600 tys. zł od najniższej, spełniając przy tym wszystkie pozostałe warunki. A 
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może nieetycznym jest zatrudnienie dodatkowo 20 ludzi z Chełmży do realizacji tej 

inwestycji, czy dokonywanie zakupów na setki tysięcy złotych w lokalnych hurtowniach 

materiałów budowlanych, angażowanie miejscowych podwykonawców i wiele innych 

działań, które w konsekwencji wpływają istotnie na lokalny rynek. 

Musicie Państwo przyznać, że jest to dosyć ciekawa interpretacja faktów ale czego nie robi 

się dla sensacji prasowej, dla niepohamowanej chęci zaistnienia za wszelką cenę i 

niekontrolowanej chęci zniszczenia firmy „Henkon”, prawda Panie Kłopotek ? W tym niczym 

nieuzasadnionym, chorym  działaniu zapomniał Pan, zresztą nie wiedzieć, który raz z kolei o 

tym, że obowiązkiem radnego jest przede wszystkim dbać o dobre imię miasta, tworzyć 

warunki dla jego rozwoju, w tym walczyć z bezrobociem, wpływać na poprawę koniunktury 

gospodarczej ale tego radny Kłopotek, mimo swojej drugiej już kadencji w radzie, po prostu 

nie rozumie. 

Radny Andrzej Kłopotek 

Dzień dzisiejszy należałoby uznać za święto. Nie jest bowiem rzeczą codzienną słyszeć głos 

kolegi Henryka Preussa, który dziś wystąpił po uprzednich zapowiedziach. Czytał 

przygotowany tekst, który w swojej idei ma bronić interesów ludzi związanych z klubem 

„Legia”. Jeśli kiedykolwiek przez minione lata wypowiadałem się na ten temat, to robiłem to 

m.in. dlatego, że zawsze popierałem sportową aktywność dzieci i młodzieży, widząc w 

uprawianej  dyscyplinie  sportu źródło zwalczania bierności, pasywności, jako podstawy do 

życia na rzecz własnego rozwoju, kształtowania przez sport cech charakteru. Mogę 

powiedzieć, że nie raz podnosiłem rękę, ażeby na ten klub, często kosztem innych klubów 

szło jak najwięcej pieniędzy. Narażałem swoje imię wśród  sportowców uprawiających inne 

dziedziny sportu. Jednakże nie wolno nam chować głowy w piasek. Bowiem po to 

otrzymaliśmy społeczny mandat zaufania, aby takie bolesne sprawy  próbować załatwiać. W 

swoim pierwszym od trzech lat wystąpieniu Pan Preuss tych ważnych społecznych spraw nie 

poruszył, a skoncentrował się tylko na ataku na moją skromną osobę. Zapomniał, że w 

żadnym protokole naszych posiedzeń rady jak i komisji nie można  znaleźć słowa, które 

mówiłoby, że działałem przeciwko klubowi w jakikolwiek sposób. Znając radnego Preussa 

rozumiem, że jego wystąpienie jest formą podziękowania wobec mojej osoby za 

zaangażowanie jakie od lat przejawiam  dla dzieci i młodzieży, popierając różne formy 

aktywności, a  w szczególności aktywności w klubie „Legia”. To tyle co do pierwszej części 

oświadczenia radnego Preussa, które tak naprawdę nie było oświadczeniem.  

Nie raz na sesji i na posiedzeniach komisji ja oraz dawny „Klub radnych sześciu”  mówiliśmy 

na temat uruchomienia pływalni. Bardzo cieszę się, że ona  w tym roku zostanie 
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uruchomiona. Powołuje się Pan na artykuł prasowy  i wyciąga wnioski, że powstał z mojej 

inicjatywy. Jest to oszczerstwem. Brak Panu doświadczenia ale ja Panu pomogę w tej 

sprawie. Po tym artykule wysłałem dwa pisma. Mnie on również zbulwersował i dlatego też 

wysłałem te pisma. Czekam na odpowiedź. Wysłałem pismo do redaktora „Gazety samorządu 

i administracji” Pani Jolanty Adamczyk z Warszawy. A drugie pismo wysłałem do redakcji 

„Wspólnoty” Pani Doroty Babiak-Kowalskiej, które to pismo na pewno Pan czyta jak 

przychodzi na dyżury. Zapytałem czy to jest zgodne z prawem. Do tej pory nie otrzymałem 

odpowiedzi ale z rozmów telefonicznych wynika, że jest. Wiem natomiast jedno. Burmistrz 

Miasta nigdy nie podpisałby takiej umowy, gdyby nie była zgodna z prawem. A takie 

insynuacje w stosunku nie tylko do mnie ale do „Gazety Pomorskiej” proszę zachować dla 

siebie. Jak chce Pan wystąpić to proszę mieć dowody, fakty a nie stawiać mnie w takim 

świetle.                        

Pan Jerzy Czerwiński 

Zatrudniam w Urzędzie Miasta  za pieniądze samorządowe dwóch radców prawnych i te 

wszystkie prawa gazetowe, które nie po raz pierwszy są tu wyciągane po prostu mnie nie 

interesują, bez względu na to czy to jest „Wspólnota”, czy jakaś inna gazeta. Jeżeli taka 

sytuacja się zdarzy, bo nie ma ludzi nieomylnych to oczywiście możemy podyskutować ale 

nie na zasadzie co napisali w gazecie. Nie interesuje nas prawo gazetowe. Jeżeli Państwu się 

wydaje, że wcześniej nie badaliśmy sprawy, nie była ona analizowana to tak nie jest. Nie po 

raz pierwszy nasze decyzje badane są w  gazetach. Oczywiście Pan radny ma prawo zbadać 

sprawę ale nie powołujcie się Państwo na prawo gazetowe, bo to jest trochę niedojrzałe.  

 

Ad. pkt 18 

        Komunikaty 

 

Pan Jerzy Czerwiński  

Podjąłem inicjatywę zorganizowania w Toruniu koncertu poświęconego naszej chorej Alicji. 

Mówię „naszej”, bo tak wszyscy do tego podchodzimy. Jest to ciąg zdarzeń, który rozpoczęli 

rodzice, dzieci i nauczyciele SP nr 2, a więc szkoły, do której uczęszcza Alicja. Jest 

dzieckiem bardzo poważnie chorym. Ma 10 lat. Obecnie jesteśmy na etapie sprzedawania 

biletów na koncert charytatywny, który odbędzie się 11 marca b.r. Cały dochód z koncertu 

zostanie przeznaczony dla dziewczynki i jej mamy. Koncert odbędzie się w Kinoteatrze 

„Grunwald”.  Oczywiście nie wyobrażam sobie, że nie złożycie zamówienia na bilety w 

biurze rady. Cena biletu 20 zł. Jest ich do rozprowadzenia 400. Mamy patronów medialnych, 
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tkj. „Nowości”, Radio „Gra”, Telewizja „Podróże”, „Klub Garnizonowy”, mamy wsparcie 

Prezydenta Torunia Pana Michała Zalewskiego i wierzymy, że 11 marca koncert się odbędzie, 

że sala będzie pełna. A ja jestem przekonany, że nie zabraknie radnych i wielu innych 

wspaniałych mieszkańców Chełmży.  W tej chwili na każdym kroku mieszkańcy Chełmży 

pokazują, że serca mają szczere i otwarte, że są bardzo wrażliwi na ludzkie nieszczęście i to 

co jest najmilsze w życiu  więc lubić dawać i to właśnie robią. 

Natomiast druga sprawa jest również związana z dawaniem i bardzo miła dla mnie, bo wiąże 

się z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Chciałbym Państwa poinformować, bo prasie to 

jakoś umknęło i trochę mi było przykro z tego powodu, że zebraliśmy kwotę  w sumie 

8.345,00. Jest to kwota, którą zebrano bezpośrednio w Chełmży. Jest to kwota uzyskana ze 

zbiórek do puszek oraz  z aukcji. Muszę Państwu powiedzieć, że wiele osób przekazało 

eksponaty, w tym również były eksponaty z urzędu oraz moje osobiste. To wszystko się 

sprzedało. Do tych 8.345,00 należy doliczyć zakup złotego serduszka przez rodzinę Państwa 

Preuss za kwotę 8.500,00. Udział mieszkańców Chełmży w całości to prawie 17 tys. zł. Jak 

porównywałem to sobie z Kowalewem, Gołubiem-Dobrzyniem i Chełmnem, to jesteśmy  

notowani bardzo wysoko. O ile się nie mylę Chełmno jest 25 tysięcznym miastem a zebrało 

19 tys. zł, a więc niewiele więcej. Ja tym wszystkim ludziom, którzy otworzyli serca oraz 

Państwu Preuss, którzy wzbogacili kasę o prawie 100% chcę gorąco  podziękować.  W 

naszym szpitalu też są urządzenia, które były zakupione przez Wielką Orkiestrę Świątecznej 

Pomocy, np. urządzenie do badania słuchu niemowląt. 

 

Ad. pkt 19 

                   Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia XXVIII sesji Rady Miejskiej Chełmży.        

 

_____________________________________________ 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

              

Aldona Lipińska                     Krzysztof Zduński 

  

                Sekretarz obrad: 

  

                 Jarosław Malczyński 


