PROTOKÓŁ Nr XXIII/08
z XXIII Sesji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, odbytej w dniu 25 września 2008r.
w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Chełmińskim.
Sesję rozpoczęto o godz. 1007 zakończono o godz. 1220.
W sesji udział wzięło 13 radnych, co stanowi 86,67 % frekwencji. Lista obecności radnych
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
Radni nieobecni:
1. Angowska – Składanowska Alicja
2. Sołtys Anna
Osoby spoza składu Rady obecne na posiedzeniu:
1. Chodubski Krzysztof
- Burmistrz Miasta i Gminy
2. Kozłowski Piotr
- Z-ca Burmistrza
2. Malinowska Iwona
- Skarbnik Gminy
3. Knapp Bożena
- Sekretarz Gminy
4. Michalski Aleksander
- Radca prawny
5. Tylus Maria
- Pracownik UMiG
6. Zaproszeni goście według listy obecności, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokółu.
Ad 1/ Przewodniczący Rady Jan Michaliszyn dokonał otwarcia XXIII Sesji
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, witając wszystkich radnych oraz
zaproszonych gości.
Ad 1a/ Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – stwierdzam, iż w Sesji na stan 15 radnych
uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i
podejmować uchwały Rada Miejska.
Ad 1b/ Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – obecnie przystąpimy do wyboru sekretarza
obrad.
Proszę o zgłaszanie kandydatur.
Radny J. Rajnik – radna H. Kryszewska.
Radna H. Kryszewska wyraziła zgodę.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie na sekretarza obrad wybrała
radną H. Kryszewską.
Ad 1c/ Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – kolejny punkt porządku obrad to
zatwierdzenie porządku obrad.
Każdy z radnych otrzymał porządek więc nie zachodzi potrzeba jego odczytywania.
Czy są jeszcze jakieś wnioski w sprawie zmiany dzisiejszego porządku obrad?
Wniosku nie zgłoszono.
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła porządek obrad, który stanowi załącznik
nr 3 do protokółu.
Ad 1d/ Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – kolejny punkt, to przyjęcie protokółu z
ostatnich sesji, który był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej i do dnia dzisiejszego
nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Czy obecnie ktoś z radnych chce wnieść swoje uwagi do protokółu?
Uwag nie zgłoszono.
Na wniosek Przewodniczącego Jana Michaliszyna Rada Miejska w obecności
13 radnych – jednogłośnie przyjęła protokóły z XIX Sesji Rady Miejskiej,
XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej, XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej,
XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej bez jego odczytywania.
Ad 2/ Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – punkt drugi porządku obrad to składanie
zapytań przez radnych.
Kto z radnych chce złożyć zapytanie?
Pytań nie zgłoszono.
Ad 3/ Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – kolejny punkt porządku obrad, to złożenie
sprawozdania przez Burmistrza Miasta i Gminy z jego działalności za okres między
sesjami oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do złożonego sprawozdania.
Proszę pana Burmistrza o złożenie sprawozdania ze swojej działalności.
Burmistrz K. Chodubski – złożył sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres
od dnia 28 czerwca 2008r. do dnia 25 września 2008r., które stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – czy są jakieś pytania do złożonego
sprawozdania?
Pytań nie zgłoszono.
Ad 4/ Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – punkt czwarty porządku obrad to złożenie
sprawozdania przez Burmistrza Miasta i Gminy z realizacji uchwał Rady Miejskiej za
okres od ostatniej sesji oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Proszę pana
Burmistrza o złożenie sprawozdania z realizacji uchwał.
Burmistrz K. Chodubski – złożył sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał
Rady Miejskiej za okres od 27 czerwca 2008r. do 25 września 2008r., które stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – czy ktoś z radnych ma jakieś pytania do
złożonego sprawozdania.
Radny L. Szyszkowski – Jakie jest postępowanie w razie pogorszenia jakości wody?
Z-ca Burmistrza P. Kozłowski – Mamy ustawowy regulamin na wypadek klęsk
żywiołowych, każda Gmina, która zajmuje się dystrybucją wody musi mieć regulamin, jest to
zarządzenie wewnętrzne na wypadek katastrof różnych, typu wichura, zalewanie, powódź czy
wojna.
Burmistrz K. Chodubski – Często łączy się to z sytuacjami nadzwyczajnymi. Musimy
zabezpieczyć się, że w razie jakiegoś nieszczęścia mieszkańcy wodę posiadali. Dzisiaj
wiemy, że nie trzeba wojny wystarczy wyłączyć prąd, wodę i wszyscy jesteśmy bezradni.
Dlatego taki regulamin jest sporządzany.
Z-ca Burmistrza P. Kozłowski – Tam są zawarte zasady i postępowania w jaki sposób
postępować np. w czasie wojny.
Więcej pytań nie zgłoszono.

Ad 5/ Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – punkt piąty porządku obrad to informacja
Przewodniczącego Rady i Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych przez
osoby wymienione w ustawie o samorządzie gminnym.
Przewodniczący Rady odczytał informację o złożonych oświadczeniach majątkowych
przez radnych, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
Burmistrz K. Chodubski odczytał informację o złożonych oświadczeniach
majątkowych przez pracowników urzędu, która stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
Ad 6/ Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – punkt szósty porządku obrad to Informacja z
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.. Informację tą otrzymali wszyscy radni
więc nie zachodzi potrzeba jej odczytywania.
Proszę Panią Skarbnik o odczytanie opinii RIO o wykonaniu budżetu gminy za I
półrocze 2008r.
Skarbnik I. Malinowska odczytała opinię RIO, która stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – czy są jakieś pytania do złożonej informacji
o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2008r.?
Burmistrz K. Chodubski – Mamy dobrą sytuację finansową Gminy, zadłużenie jest
niewielkie, 16 %, jest to płynność finansowa. Jednakże nie zwalnia nas to z obowiązku
oszczędzania. Natomiast chcemy więcej inwestować dlatego jest taka nadwyżka ale ona
stopnieje.
Pytań nie zgłoszono.
Po zapoznaniu się z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r. Rada
Miejska w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła informację, która stanowi
załącznik nr 8a do protokółu.
Ad 7/ Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – kolejny punkt porządku obrad, to dyskusja i
podjęcie uchwał w sprawie:
1/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński
na 2008r.,
Przewodniczący J. Michaliszyn – proszę sekretarza obrad o odczytanie projektu
uchwały.
Sekretarz obrad H. Kryszewska – odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący J. Michaliszyn – obszerna dyskusja nad projektem uchwały
przeprowadzona została na posiedzeniu wspólnym komisji rady i czy są jeszcze jakieś
pytania?
Pytań nie zgłoszono.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rada Miejska w obecności 14 radnych –
jednogłośnie podjęła:
Uchwałę Nr XXIII/129/08
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na
2008r., która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – kolejna uchwała jest w sprawie:
2/ zaciągnięcia przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński kredytu
inwestycyjnego długoterminowego
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – proszę sekretarza obrad o odczytanie projektu
uchwały.
Sekretarz obrad H. Kryszewska – odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący J. Michaliszyn – obszerna dyskusja nad projektem uchwały
przeprowadzona została na posiedzeniu wspólnym komisji rady i czy są jeszcze jakieś
pytania?
Pytań nie zgłoszono.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rada Miejska w obecności 13 radnych
– jednogłośnie podjęła:
Uchwałę Nr XXIII/130/08
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński kredytu
inwestycyjnego długoterminowego, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – kolejna uchwała jest w sprawie:
3/ ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
których zarządcą jest Burmistrz Radzynia Chełmińskiego

Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – proszę sekretarza obrad o odczytanie projektu uchwały.
Sekretarz obrad H. Kryszewska – odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – obszerna dyskusja nad projektem uchwały
przeprowadzona została na posiedzeniu wspólnym komisji rady i czy są jeszcze jakieś
pytania?
Burmistrz K. Chodubski – Chciałbym powiedzieć sołtysom, że to trochę wychodzi
naprzeciw wniosku, ale nie tylko to. Na wielu zebraniach, spotkaniach często mówiliście
Państwo, że rolniczy, nie wszyscy oczywiście, zaorują rowy, wchodzą w pas drogowy, w tej
chwili zgodnie z tą uchwałą damy pewnie czas na wycofanie się ale po tym czasie stawki są
wysokie zgodnie z uchwałą Rady. Myślę, że rolnicy dobrowolnie opuszczą te drogi, które
podorali. Oczywiście będą również sprawy z zajęciem chodnika przy remoncie budynku. Te
stawki uchwalane są we wszystkich Gminach, samorządach Marszałka, województwach,
powiatach. Ostrzegam tych, którzy zaorali żeby ustąpili bo stawki za nielegalne wejście jest
znacznie wyższe.
Pytań nie zgłoszono.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały i po dyskusji Rada Miejska w obecności
13 radnych – jednogłośnie podjęła:
Uchwałę XXIII/131/08
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg

gminnych których zarządcą jest Burmistrz Radzynia Chełmińskiego, która stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – kolejna uchwała jest w sprawie:
4/ zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach
pierwszeństwa najemcom tych lokali
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – proszę sekretarza obrad o odczytanie projektu uchwały.
Sekretarz obrad H. Kryszewska – odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – obszerna dyskusja nad projektem uchwały
przeprowadzona została na posiedzeniu wspólnym komisji rady i czy są jeszcze jakieś
pytania?
Pytań nie zgłoszono.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rada Miejska w obecności 13 radnych
– jednogłośnie podjęła:
Uchwałę Nr XXIII/132/08
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na
zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali, która stanowi załącznik nr 12 do
niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – kolejna uchwała jest w sprawie:
5/ przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym lokalu
Nr 4 w budynku Nr 48 w Zakrzewie.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – proszę sekretarza obrad o odczytanie projektu
uchwały.
Sekretarz obrad H. Kryszewska – odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący J. Michaliszyn – obszerna dyskusja nad projektem uchwały
przeprowadzona została na posiedzeniu wspólnym komisji rady i czy są jeszcze jakieś
pytania?
Pytań nie zgłoszono.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rada Miejska w obecności 13 radnych
– jednogłośnie podjęła:
Uchwałę Nr XXIII/133/08
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym
lokalu Nr 4 w budynku Nr 48 w Zakrzewie , która stanowi załącznik nr 13 do
niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – kolejna uchwała jest w sprawie:

6/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy na część działki Nr 281 o pow. 76 m2 w Radzyniu Chełmiński
ul. Tysiąclecia
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – proszę sekretarza obrad o odczytanie projektu
uchwały.
Sekretarz obrad H. Kryszewska – odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – obszerna dyskusja nad projektem uchwały
przeprowadzona została na posiedzeniu wspólnym komisji rady i czy są jeszcze jakieś
pytania?
Burmistrz K. Chodubski - Celem tej uchwały jest likwidacja naszego sajgonu. Są dwie
możliwości wszyscy Ci, którzy mają dzierżawy na tym terenie mogą je dalej przedłużać na
okres dłuższy pod warunkiem, że wybudują budynki prawdziwe na zasadach ustalonych z
Gminą. Chodzi po prostu o uporządkowanie terenu. Do tej pory były zawierane umowy na
okres trzech lat i były przedłużane. Natomiast teraz umowy będą gwarantowane dłuższe ale
warunkiem będzie zburzenie tego a postawienie nowego, ładnego budynku tak żeby nasze
miasto estetycznie wyglądało. Taka jest idea tejże uchwały i kolejnych uchwał dzierżawczych
przy tym targowisku.
Radny J. Bryliński – Zaproponowałbym, żeby przedłużyć okres dzierżawy tej Pani do chwili
wygaśnięcia ostatniej umowy. I wtedy kompleksowo podejść do sprawy.
Burmistrz K. Chodubski – Ta umowa w tej chwili wygasa i ja nie chcę podpisać kolejnej
umowy, tylko pod warunkiem, że to będzie zburzone i będzie postawiony nowy budynek.
Radny J. Bryliński – A następna kiedy wygasa?
Burmistrz K. Chodubski – Na dniach wygasają wszystkie. Więc ja chcę zrobić spotkanie z
dzierżawcami, żeby samowolnie wystąpili o skrócenie tej dzierżawy i wspólnie
jednoterminowo ustalić nową umowę.
Radny J. Bryliński – Ale żeby przedłużyć do chwili wygaśnięcia ostatniej umowy tych
dzierżawców.
Burmistrz K. Chodubski – Ale ja już nie mogę patrzeć na te budynki, chcę to przyspieszyć
tak żeby było ładnie. Ten, który będzie chciał mieć umowę na 10 lat i wybuduję budynek to
dostanie taką umowę, ten, który nie będzie chciał to dzierżawa wygaśnie mu z dniem
zawartym w umowie. Nie możemy przeciągać bo nic z tego nie wyniknie, trzeba raz
postanowić i zacząć wykonywać.
Radny J. Bryliński – Chodzi o to żeby kompleksowo zrobić jakiś pasaż.
Burmistrz K. Chodubski – My podchodzimy do tego w sposób racjonalny, spotkam się z
dzierżawcami i zaproponuję im różne terminy bo od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli Pani
Jaworska chce budować nowy budynek to niech już to robi będzie to przykład nowego
budynku.
Radny J. Rajnik – Radni mają wątpliwości i proszę o wycofanie tej uchwały z dzisiejszych
obrad. Czy to nie będzie kolidowało z umową Pani Jaworskiej.
Burmistrz K. Chodubski – Będzie kolidowało.
Przewodniczący rady J. Michaliszyn – Nie koliduje bo można dać jej umowę tylko na rok.
Burmistrz K. Chodubski – Ale dlaczego mamy przeciągać porządek. Co to za różnica jeżeli
zacznie się budować pierwszy porządny budynek. Niech już coś ruszy.
Radny J. Rajnik – Pan Jaworski wybuduje sobie w swoim stylu i następny, któremu
wygaśnie w innym stylu.
Burmistrz K. Chodubski – W uchwale jest napisane, że umowa zawarta będzie na
warunkach ustalonych przez Burmistrza. Będą to ustalone warunki architektoniczne dla

wszystkich jednakowe. Zaproszę Pana Siemianowskiego, który ma własność, żeby
porozmawiać z nim o przyszłym projekcie aby to była wspólna koncepcja.
Radna T. Sowińska – Przedłużymy Pani Jaworskiej, a ona wybuduje tak jak będzie chciała.
Burmistrz K. Chodubski - Robię spotkanie z wszystkimi dzierżawcami tak żeby styl Pani
Jaworskiej pasował do reszty. Chyba, że reszta nie będzie chciała dalej handlować bo nie
będą budować. Wtedy umowa wygaśnie i ja już jej nie podpiszę.
Radny W. Molęda – Żeby Pani Jaworska nie dyktowała jak budować.
Burmistrz K. Chodubski – Burmistrz będzie dyktował warunki, zrobię małą architekturę i
dam do komisji rady do przedyskutowania. Dam Pani Jaworskiej rok na wybudowanie tego
budynku. A jeżeli przesuniemy o rok to nigdy nie wybudujemy tego jednocześnie bo
każdemu będzie inaczej umowa wygasała więc będzie nie po kolei dlatego już teraz chcę
zacząć. Poproszę Państwa, dzierżawców i wtedy to przedyskutujemy.
Radny J. Rajnik – Mamy wątpliwości, że po podpisaniu umowy Pani Jaworska będzie
budowała po swojemu.
Burmistrz K. Chodubski – Ale umowa będzie na warunkach, które ja określę. Jeżeli nie
wybuduje tego budynku to umowa podlega automatycznie rozwiązaniu.
Panie mecenacie można tak się zabezpieczyć, żeby umowę automatycznie rozwiązać?
Pan A. Michalski – Oczywiście, że tak odpowiednie postanowienia umowne, które zakładają
taką możliwość w razie nie wywiązania się z tych warunków i sprawa jest ewidentna.
Burmistrz K. Chodubski – Można ustalić kary, odszkodowania. Chcę zacząć robić
porządek, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że tutaj jest brzydko.
Radna E. Chodubska – A za rok to jeszcze o rok i tak dalej. A jaką mamy gwarancję ktoś
powie Pani Jaworska dostała na rok to ja też chcę o rok.
Burmistrz K. Chodubski – Dlatego ja chcę to już rozpocząć bo wszyscy krytykują ten teren.
Powstanie ładne boisko a tutaj będzie Sajgon. Na pewno zabezpieczę się tak, że będzie
dobrze
Więcej pytań nie zgłoszono.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rada Miejska w obecności 13 radnych
- 11 głosach za i 2 wstrzymujących podjęła:
Uchwałę Nr XXIII/134/08
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy na część działki Nr 281 o pow. 76 m2 w Radzyniu
Chełmińskim ul. Tysiąclecia, która stanowi załącznik nr14 do niniejszego protokółu.
Przerwa od 11:10 do 11:20
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – kolejna uchwała jest w sprawie:
7/ przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 114/28 o pow. 0.18,76 ha, KW 24269 położonej w Zakrzewie

Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – proszę sekretarza obrad o odczytanie projektu
uchwały.
Sekretarz obrad H. Kryszewska – odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – obszerna dyskusja nad projektem uchwały

przeprowadzona została na posiedzeniu wspólnym komisji rady i czy są jeszcze jakieś
pytania?
Pani M. Tylus – Działka jest położona w Zakrzewie tam nastąpił podział tych działek
z uwagi na pobudowaną figurkę kultu religijnego. Złożono dwa wnioski na kupno
pozostałej części tej działki dlatego konieczny był podział geodezyjny.
Pytań nie zgłoszono.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rada Miejska w obecności 13 radnych
– jednogłośnie podjęła:
Uchwałę Nr XXIII/135/08
w sprawi przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 114/28 o pow. 0.18,76ha, KW 2426 położnej w Zakrzewie, która stanowi
załącznik nr15 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – kolejna uchwała jest w sprawie:
8/ przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 114/6 o pow. 0.02,00 ha, KW 25187 położonej w Zakrzewie
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – proszę sekretarza obrad o odczytanie projektu
uchwały.
Sekretarz obrad H. Kryszewska – odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – obszerna dyskusja nad projektem uchwały
przeprowadzona została na posiedzeniu wspólnym komisji rady i czy są jeszcze jakieś
pytania?
Pani M. Tylus – Działka ta położona jest obok tej działki gdzie jest figurka kultu
religijnego. Mała działeczka tylko 2 ary ma być połączona razem z ta działką pod
budownictwo mieszkaniowe.
Pytań nie zgłoszono.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rada Miejska w obecności 13 radnych
– jednogłośnie podjęła:
Uchwałę Nr XXIII/136/08
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym
działki Nr 114/6 o pow. 0.02,00 h, KW 25187 położonej w Zakrzewie, która stanowi
załącznik nr16 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – kolejna uchwała jest w sprawie:
9/ przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym działki
Nr 94/2 o pow. 0.08,71 ha, KW 24 299 położonej w Radzyniu Chełmińskim
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – proszę sekretarza obrad o odczytanie projektu
uchwały.
Sekretarz obrad H. Kryszewska – odczytała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – obszerna dyskusja nad projektem uchwały
przeprowadzona została na posiedzeniu wspólnym komisji rady i czy są jeszcze jakieś
pytania?
Pani M. Tylus – Działka ta położona jest przy drodze do Zielnowa między Państwem
Bazylczuk a Państwem Brudeckimi. Przetarg jest dlatego ograniczony ponieważ nie ma
drogi dojazdowej i sąsiadujące działki to Państwa Bazylczuk, Państwa Brudeckich, Pana
Rokicińskiego Stanisława, Pana Chmurzyńskiego Stanisława i Wspólnoty Mieszkaniowej
Nr 2 przy ulicy Kętrzyńskiego.
Pytań nie zgłoszono.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rada Miejska w obecności 13 radnych
– jednogłośnie podjęła:
Uchwałę Nr XXIII/137/08
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu ograniczonym
działki Nr 94/2 o pow. 0.08,71 ha, KW 24299 położonej w Radzyniu Chełmińskim,
która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – kolejna uchwała jest w sprawie:
10/ uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – proszę sekretarza obrad o odczytanie projektu
uchwały.
Sekretarz obrad H. Kryszewska – odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – obszerna dyskusja nad projektem uchwały
przeprowadzona została na posiedzeniu wspólnym komisji rady i czy są jeszcze jakieś
pytania?
Pytań nie zgłoszono.
Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rada Miejska w obecności 13 radnych
– jednogłośnie podjęła:
Uchwałę Nr XXIII/138/08
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, która stanowi
załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.
Ad 8/ Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – kolejny punkt porządku obrad to udzielenia
odpowiedzi na zgłoszone zapytania.
Pytań nie było.
Ad 7/ Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – kolejny punkt porządku obrad to wolne
wnioski i zapytania.

Przerwa 11:32-11:35
Radny Z. Makuracki – Panie Burmistrzu weszła ustawa, która mówi o zebraniu odpadów
wielkogabarytowych. Rozmawiałem już o tym na komisji i dzisiaj miała być dyskusja na ten
temat czy jest taka potrzeba.
Burmistrz K. Chodubski – Ustawy tej nie znam ale się z nią zapoznam. W ogóle z tej
ustawy Gmina przejęła na siebie całą odpowiedzialność za śmieci a opłata za śmieci ma być
w podatku, ponieważ jest koncepcja podatku śmieciowego. Natomiast tego tematu nie znam
gdyby Pan podał numer dziennika ustaw ale jak Pan Piotr Kozłowski wszystko wie to dobrze.
Jednakże nie sądzę żeby to był obowiązek.
Radny Z. Makuracki – W ubiegłym roku dzieci przyniosły takie broszurki, że coś takiego
jest.
Burmistrz K. Chodubski – Jeżeli jest obowiązek to będziemy to spełniać ale nie sądzę żeby
mogła ustawa nakazać Gminie sprzątanie za ludzi. Podaje przykład mam remont w
mieszkaniu, trochę gruzu, muszę to posprzątać, nie miałem czasu i mówię z mocy ustawy
proszę mi ten gruz zabrać. Nie, każdy po sobie musi sprzątać. Natomiast możemy zrobić
jakąś akcję ale za tym idą pieniądze więc będzie trzeba uchwalić w budżecie środki na ten cel.
Jeżeli taki jest obowiązek ustalimy zakres tego działania raz czy dwa razy w roku i będziemy
to wykonywać. Burmistrz musi patrzeć w oparciu o budżet, wynajęcie działań tego typu
będzie kosztowało nie tak mało pieniążków ale jeżeli ustawa mówi tak to będziemy to robić.
Radny Z. Makuracki – Nie zrozumieliśmy się nie chodzi o śmieci tylko o odpady
wielkogabarytowe i zużyty sprzęt RTV i AGD.
Burmistrz K. Chodubski - Jest ustawa, która mówi jak kupujesz pralkę to oddajesz starą
pralkę w ramach ustawy sklep ma obowiązek zabrać. Jak komuś nie chce się tego załatwić to
niech Gmina zabierze pralkę, telewizor, cokolwiek. Utylizacja pralki, telewizora, komputera
kosztuje w granicach ok. 200-300 zł. A jak w Gminie tych komputerów jest 500 czy nawet
100 to skąd te pieniążki. Jeżeli ustawa nakazuje to zrobimy to w oparciu o zmiany w
budżecie.
Radny Z. Makuracki – A jeżeli ja mam telewizor sprzed 20 lat to co?
Burmistrz K. Chodubski – To należy dać do utylizacji, są firmy, które biorą za to pieniążki.
Radny Z. Makuracki – Ale właśnie Gmina ma za mnie to zrobić.
Burmistrz K. Chodubski – Dobrze to ustalmy podatek śmieciowy.
Radny L. Szyszkowski – Jest taka firma w Grudziądzu, która za darmo zbiera taki sprzęt,
można go zawiść we wczorajszej gazecie jest napisane.
Radny Z. Makuracki – Ale po co ja mam do Grudziądza jechać jak Gmina może to zrobić.
Burmistrz K. Chodubski – Tak Panu jest żal 20 km samochodem tj. 20 zł, a Gmina ma
wynająć samochód, zapłacić za każdy telewizor 300zł i pokryć koszty przewozu. Nie zrobię
tego, chyba, że będę musiał.
Radny J. Rajnik – Panie Burmistrzu nasz kraj coraz częściej spotyka jakiś kataklizm, ja
proponowałbym, żeby z nadwyżki ze sprzedaży działek, mieszkań zarezerwować pieniążki na
tą pomoc. Drugie pytanie Gmina Płużnica zrobiła remont stacji uzdatniania wody czy nasza
Gmina włączyła się w ten remont. Trzecie pytanie złożyłem kiedyś wniosek o przedłużenie
chodnika od górnej szkoły do tego pierwszego zakrętu, tam jest takie nasilenie ruchu dzieci i
przechodnich. Szosa ta stała się szosa szybkiego ruchu, tam jak przejedzie Tir to ostatnia
przyczepa wciągnie przechodzące dziecko. Ja wiem, że to jest droga wojewódzka czy
powiatowa.
Burmistrz K. Chodubski - Jeżeli chodzi o rezerwę budżetową mamy taką rezerwę w
wysokości 66 tys. będzie konieczność to się zwiększy ale na dzień dzisiejszy tyle nam
wystarczy. Możemy w przyszłym budżecie tą rezerwę zwiększyć.
Radny J. Rajnik – Ale pieniądz jest martwy.

Burmistrz K. Chodubski – Rezerwa mówi o jednym procencie dochodów, my mamy taką
rezerwę. Ustawa określa w jakiej wysokości, my mieliśmy nie maksymalną ale znacznie
powyżej średniej, ale możemy ją zwiększyć.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – Jam proponuję taką ścieżkę do Czeczewa.
Radny J. Rajnik – Akurat do tego punktu o którym mówię jest najbardziej nasilony ruch.
Burmistrz K. Chodubski – Odnośnie rezerwy sprawdzimy w ustawie jaka jest maksymalna
rezerwa i możemy ustalić w przyszłym budżecie. Jestem w stałym kontakcie z wójtem
Płużnicy jest tam opracowany plan modernizacji, my ustalimy jaki jest pobór z naszej strony
tej wody i po prostu jeżeli ruszy program usługa ludności to do tego programu będzie ten
remont na razie nie jest wprowadzony, tylko jest dokumentacja. W negocjacjach z Panem
Wójtem udało mi się cenę wody obniżyć w tym roku. Ponieważ w myśl zasady jeżeli nie
obowiązują koszty wydobycia tej wody, koszty poboru wody na terenie Płużnicy i innych
wioskach, pan Wójt i radni zgodzili się na cenę rzeczywistych kosztów.
Kolejnie pytanie w sprawie chodnika odpowiem tak mamy pewną kolejność, parking w
Czeczewie, później mamy jeszcze prace na terenie urzędu tzn. plac na zapleczu bo tam tez
chodzą interesanci. Rzeczą, która w tym roku nie powstanie ale w przyszłym roku ruszy to
jest obiecany chodnik do Wymysłowa . Konkretnie w tej sprawie wystąpiliśmy z pismem do
Zarządu Dróg Wojewódzkich i jest ewentualność wspólnej partycypacji tego chodnika, a ja
wstrzymałbym się do budowy drogi 534. Ruszy inwestycja to może w ramach tej inwestycji
chodnik zrobią. Natomiast złożyłem pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wspólnej
partycypacji. Ja mam dać ludzi, część materiału, jakiś sprzęt, natomiast kiedy to będzie nie
wiemy w tej chwili może mają inne sprawy. Jednakże rozmowy w tej kwestii dokonały się,
natomiast nie zostały sfinalizowane.
Radny J. Rajnik – Dzieci chodzą szosa jak tak TIR przejedzie to nie mają miejsca.
Burmistrz K. Chodubski – Proponowałbym poczekać do inwestycji bo to jest problem
wszystkich wiosek. Ja nie chcę za Zarząd, za Powiat wykonywać, mogę im pomagać.
Radny W. Molęda – Umówiliśmy się, że pieniądze są i w tym roku będzie chodnik do
Wymysłowe.
Burmistrz K. Chodubski – Umówiliśmy się, że w tym roku będzie dokumentacja.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – Ludzie składają wniosek, że tam jest bruk i nie
mogą przejść.
Burmistrz K. Chodubski – W tym roku dokonamy dokumentacji.
Sołtys B. Waleryn – Ja mam pytania do Pana Burmistrza. Pierwsze moje pytanie: dlaczego
Pan Burmistrz wysyła do sprzątania świetlicy w Szumiłowie ludzi z Gminy skoro jest
zatrudniony administrator, który bierze za to pieniądze.
Burmistrz K. Chodubski – Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie bo nie przypominam
sobie takiej sytuacji. Natomiast Pan Kowalewski jest gospodarzem tego terenu i wcale nie
zarabia dużo, ma najniższą możliwą pensję. Dlatego tam on jest ponieważ on tym obiektem
opiekował się społecznie robił to dobrze i nadal robi to dobrze. Wcześniej opiekował się tym
z własnej woli.
Pan B. Waleryn – Panie Burmistrzu 27 czerwca było przyznane 10 tys. na sprzątanie
dodatkowo w korekcie budżetowej.
Burmistrz K. Chodubski – Pan mówi rzeczy nieprawdziwe, na sesji zostało to wyjaśnione,
że to jest nieprawda bo to są pieniądze na wszystkie świetlice w całej gminie.
Pan B. Waleryn – Kiedy wpłynął do urzędu wniosek od mieszkańców Szumiłowa o
zamontowanie progu zwalniającego i ilu go podpisało?
Burmistrz K. Chodubski – Panie Sołtysie skoro ma Pan takie szczegółowe pytania to ja na
te pytania nie odpowiem bo nie wiem. Proszę o złożenie zapytania na piśmie ( które stanowią
załącznik nr 19 do niniejszego protokółu) do Pana Przewodniczącego i my na to pismo Panu
odpowiemy.

Pan B. Waleryn zadał pytanie Pani A. Kowalewskiej czy ona podpisała ten wniosek, radna
spytała się czy może nie odpowiadać na to pytanie. Przewodniczący Rady przychylił się do
prośby radnej.
Pan B. Waleryn – Jaki był koszt montażu progu zwalniającego w Szumiłowie oraz jego
przedłużenie na poboczu drogi i komu Pan Burmistrz zlecił jego zamontowanie na drodze?
Burmistrz K. Chodubski – Panie Sołtysie ja naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć
Panu na te wszystkie tak szczegółowe pytania. Proszę złożyć je do Pana Przewodniczącego.
Pan B. Waleryn – To ja odczytam wszystkie pytania na sesji i wtedy dam Panu
Przewodniczącemu.
Dlaczego nie jestem informowany o datach wynajmu sali w świetlicy wiejskiej, a także nie
zostałem powiadomiony gdy w świetlicy przebywali studenci archeologii. Proszę Państwa ja
w ogóle o tym nie wiedziałem, a chodzili wieczorami po wsi takie były do mnie doniesienia i
sam tez widziałem.
Burmistrz K. Chodubski – Potwierdzam byli studenci w Szumiłowie.
Pan B. Waleryn – Czy została zawarta umowa pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem Kobiet
Miasta i Gminy na wynajem Sali w świetlicy wiejskiej w Szumiłowie na zabawę
sylwestrową, jeśli tak to kiedy została zawarta?
Przewodniczący osiedla Z. Filbrandt – W imieniu mieszkańców i zarządu chciałbym
podziękować szczególnie Panu Burmistrzowi, że pomimo tak licznych innych obowiązków
poświęcił dużo czasu w godzinach pracy i po godzinach nadzorując podwykonawców i, że ta
inwestycja została zakończona; Panu Kozłowskiemu ogrom pracy włożył w tą inwestycję,
oraz innym pracownikom, którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do
budowy tego kompleksu, chciałbym podziękować również radnym za zgodę w zmianach
budżetowych bo wiadomo, że koszt wzrósł miało być 333 tys. a wzrosło do 640 tys.
Na zebraniu wiejskim w dniu 2 czerwca poruszona była sprawa nadania honorowego
obywatelstwa dla Pana Ziemowita Maślanki zająłem się tą sprawą. Pan Maślanka
kategorycznie sprzeciwia się, bo taki jest regulamin, że musi wyrazić zgodę, pytałem się i
otrzymałem odpowiedź negatywną. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że moja żona ma na
niego duży wpływ, jego żona obecnie trochę choruje i musiałem zaprzestać działania ale
wrócimy do tej sprawy później. Muszę powiedzieć Państwu, że to jest człowiek orkiestra,
przez tyle lat obejrzyjmy się w tył ile on zrobił dla naszego miasta. Począwszy od herbu,
przez pomnik w parku, nazwanie niektórych ulic, plac zabaw w przedszkolu. To jest
śmieszne, że posiada obywatelstwo honorowe w Wąbrzeźnie i podobno w Chełmnie a myśmy
go tak potraktowali, władza z poprzednich kadencji. Jeżeli taką zgodę otrzymam to wystąpię
do rady z propozycją.
Trzecie pytanie chciałbym zadać Panu Przewodniczącemu Rady- jak powinna przebiegać
procedura złożenia skargi ustnej na Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta złożona na Sesji
Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – Nie wiem.
Pan Z. Filbrandt – To ja panu powiem – skarga na Wójta może być złożona ustnie na sesji
rady, postępowanie skargowe rozpoczyna się z chwilą wniesienia skargi formę reguluje
paragraf 5 Rozporządzenia z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i
rozpatrywania skarg i wniosków, mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą
telefaksu, poczty elektronicznej, ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi ustnie
przyjmujący zgłoszenie w tym przypadku Przewodniczący Rady, który sporządza protokół i
podpisują go składający skargę i przyjmujący skargę, w którym zamieszcza się datę przyjęcia
skargi, imię i nazwisko, adres oraz opis treści sprawy. Przewodniczący potwierdza złożenie
skargi lub wniosku jeżeli zażąda to zgłaszający. Jeżeli rozpatrzenie skargi wymaga
uprzedniego zbadania lub wyjaśnienia sprawy Rada lub powołana komisja do rozpatrzenia

sprawy zbiera konkretne materiały w tym celu może zwrócić się do innych organów o
przekazanie materiałów lub wyjaśnień, paragraf 9 tego Rozporządzenia. Ostatnim krokiem
jest podjecie przez Radę uchwały w sprawie uznania sprawy za zasadną lub nie.
Burmistrz K. Chodubski – Przepraszam, że przerywam ja musze wyjść na 15 minut, za
chwilę wrócę gdyby były pytania to proszę poczekać. Czekają na mnie osoby z Warszawy.
Posiedzenie opuścił Burmistrz Miasta i Gminy.
Pan Z. Filbrandt – To ja przedstawię podstawę prawną Rozporządzenia z 8 stycznia 2002r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Dz.U. Nr 5 poz. 46.
W moim życiu zawodowym jeżeli miałem jakieś problemy to starałem się dochodzić prawdy i
stanu prawnego zagadnienia nie podpierałem się nigdy podpowiedziami tak czy inaczej bo
jeżeli ktoś słucha podpowiedzi to przypomina mi się lekcja historii ze szkoły podstawowej
gdzie tematem było napisz twoją ulubiona postać historyczną i uzasadnij dlaczego Lenin.
Zawsze były mi bliskie słowa Juliana Tuwim, które napisał w Kwiatach Polskich: prawo
niech zawsze prawo znaczy a sprawiedliwość, sprawiedliwość. A panu Panie Przewodniczący
bliskie są słowa Majakowskiego, gdzie pisał w wierszu jednostka zerem, jednostka bzdurą,
sama nie dźwignie pięciotonowej kłody, a gdy się w partie zejdziemy w walce to padnij w
rogu lecz i pamiętaj. Wiersz ten mówiłem na rocznice Rewolucji Październikowej ale to nie
jest ten ustrój, to nie jest ta bajka. Dobrze by było jak są jakieś problemy żebyśmy sobie
nawzajem wyjaśniali i pomagali. Jeżeli przyjdzie do mnie ktoś z pytaniem ja muszę
odpowiedzi udzielać.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – Żeby więcej nie dochodziło do takiej sytuacji bo
nasze obrady są głośne i nie zawsze usłyszę, nie każdy też mówi przez mikrofon dlatego też
prosiłbym o składanie skarg na piśmie do biura Rady i wtedy na pewno będzie udzielona
odpowiedź.
Pan Z. Filbrandt – Panie przewodniczący skarga na wójta, burmistrza może być także
złożona ustanie na sesji rady.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – Doskonale to rozumiem, ale wolałbym, żeby były
składane na piśmie nie zdołam zapamiętać wszystkiego.
Pan Z. Filbrandt – Gdyby znał Pan procedurę to by Pan wiedział, że tak można ale Pan nie
wiedział o co chodzi. Tej sprawy już nie ma, dla mnie jest ona zakończona, byli radni Pan
Rajnik i Pani Ewa Chodubska, ja przeprosiłem zainteresowanych na przyszłość jak będą takie
sprawy żeby tego nie olewać mówiąc gwarą podwórkową po prostu tylko załatwić nawet
pisemnie jak mówi ustawa.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – Dlatego prosiłbym o złożenie skargi lub wniosku na
piśmie i na pewno nie zostanie bez odpowiedzi.
Pan Z. Filbrandt – Dla mnie ta sprawa już nie istnieje, jest już zakończona tylko chodzi mi o
przyszłość. Jeżeli złoży ktoś obojętnie kto ustnie złoży skargę Pan powinien zareagować w tej
sprawie.
Sołtys K. Kurzyński – Jakiś pozytywny aspekt chciałbym wnieść do naszych obrad bo to
jakoś nie ładnie jak osoby z tej samej wsi oskarżają się. Tutaj Pan Radny chciałby wydłużyć
chodnik bardzo piękna inicjatywa i jeśli to kiedyś będzie robione. Wiadomo, że największym
kosztem jest wykup gruntów ja też mam ziemie wzdłuż szosy i może gdyby coś takiego
miało miejsce ja osobiście z mojego pola chętnie oddam pas za darmo dla Gminy. Może
zacznijmy robić coś pozytywnego.
Sołtys A. Frankiewicz – Czy w następnym roku przewiduje się w budżecie Gminy na
inwestycję w gospodarstwach indywidualnych na budowę oczyszczalni ścieków. Mamy już
opracowane plany, robimy w miastach chodniki i na terenie wsi. Czyli nie dojść do tego, żeby
zacząć pomagać rolnikom w inwestycji oczyszczalni ścieków ponieważ rolnik jak prywatna

inicjatywa może to zrobić tylko i wyłącznie w kosztach własnych i nie ma dotacji żadnej. A
jeżeli zrobi się to na zasadach inwestycji związanych z terenem gminy na co można dostać do
75% z ochrony środowiska . Chciałbym zainicjować żebyśmy to ruszyli bo gminy w koło a
szczególnie Gmina Świecie nad Osą i Gmina Gruta oni wybudowali. A z terenów naszej wsi
spływa po bokach na Gminę Świecie i teraz oni są w tak zwanej strefie Natura 2000 i zmuszą
nas prywatnie do postawienia przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponieważ jest tak zwana
strefa Osy a nasza woda z Gminy Radzyń Chełmiński ze Starej Rudy i części Gołębiewa
spływa na Osę.
Skarbnik I. Malinowska – Nie wolno z budżetu Gminy finansować przyzagrodowych
oczyszczalni ścieków, wolno owszem jedynie z funduszu ochrony środowiska gdzie
zaplanowane wpływy są roczne 10 tys. w naszym budżecie. To są tak małe pieniądze, z
Burmistrzem staramy się i zbieramy te pieniądze i nie wydajemy na inne cele. Ale niestety nie
wolno z budżetu gminy dać dotacji tylko i wyłącznie fundusz ochrony środowiska. Być może
Urząd Gminy chce robić to i być może są toczone rozmowy żeby można było finansować. Na
dzień dzisiejszy w budżecie tego nie mam. Gmina Gruta zrobiła to kilka lat wstecz.
Pan A. Frankiewicz – Ja o ten programie prosiłem Burmistrza szczęść lat temu.
Skarbnik I. Malinowska – Nie potrafię tego powiedzieć, na dzień dzisiejszy mogę zaprosić
do biura i przedstawić interpretacje, w której jest napisane, że nie wolno.
Pan A. Frankiewicz – Ale jeżeli zmusza się rolnika do śmieci, do takich innych
podstawowych rzeczy to jak zmusić rolnika żeby on dostał z ochrony środowiska na
inwestycje indywidualną. Na dzień dzisiejszy najtańsza kosztuje 12,5 tys. Ja mam
dokumentacje zrobioną i mnie nie stać na dzisiaj żeby postawić oczyszczalnie.
Skarbnik I. Malinowska – Ja Pana rozumiem, ale było pytanie czy z budżetu gminy można
odpowiadam, nie. Jeżdżę na szkolenia, na spotkania i wielu skarbników pyta o to.
Pan A. Frankiewicz – Na dzień dzisiejszy kilku rolników robiło to w trybie prywatnym i
Urząd Miasta i Gminy nie ma zgłoszonej w Starostwie żadnej zgody aby postawić na terenie
gminy przydomową oczyszczalnie ścieków. Dlaczego nie ma? Jeżeli mamy takie coś robić to
niech gmina nam coś pomoże, rolnik musi robić dokumentację własną.
Pan L. Poznański – W 2013 roku nie rolnicy lecz wszystkie gospodarstwa domowe muszą
mieć przydomową oczyszczalnie ścieków. Prawda jest, że Gmina nie może finansować tych
projektów ale może współdziałać w tym projekcie. Można skorzystać z różnych pieniędzy i
70 czy nawet 80% z dotacji a resztę płacą rolnicy więc to nie obciąża Gminy. Jest to wspólny
duży projekt prowadzony przez Gminę. Była taka możliwość nie wiem czy jest do teraz
można uzyskać z Sapartu pieniądze na ten cel. Tak jak było tutaj powiedziane wszystkie
gospodarstwa muszę mieć przydomową oczyszczalnie ścieków.
Pan B. Waleryn – Zamiast tego progu zwalniającego bezpieczniejszy byłby dla dzieci
chodnik od krzyżówek do świetlicy. Kiedyś były tam kładzione kamienie a wczoraj na
poboczu był wbity pal. Chodnik byłby bardziej estetyczny i bezpieczny niż ten próg
zwalniający.
Pan K. Kurzyński – A kto to wymyślił?
Pan B. Waleryn – Na Sadach koło mleczarni tam gdzie jest ruch powinien być położona nie
na wsi to wstydu jest warte.
Pan M. Waleryn – Mam pytanie do uchwały numer 6. Jeżeli będzie podpisana umowa na 10
lat a co po tych 10 latach ma wziąć budynek na plecy i iść z nim? Nie lepiej byłoby sprzedać,
albo dać w dzierżawę wieczystą lub niech Gmina pobuduje budynki i dzierżawi miałaby
pieniądze z tego.
Pan Burmistrz przybył na obrady.

Burmistrz K. Chodubski – Jeżeli będzie to ładny budynek, będzie dobry handel to
mieszkańcy, przyszła Rada przedłuży tą dzierżawę. Ja wierzę, że zawsze jest mądrość
zbiorowa, z wiadomości jesteśmy zawsze mądrzy. Każda Rada jaka tu będzie na pewno
nikogo nie ukrzywdzi. Prawdopodobnie istnieje możliwość ale nie jestem pewny …..
Pan M. Waleryn – Gdyby Gmina to wybudowała i dzierżawiła?
Burmistrz K. Chodubski – W życiu tego nie zrobię, Gmina nie może prowadzić działalności
gospodarczej, jedynie tą działalność, która jest zapisana w ustawie o samorządzie gminy czyli
wodociągi, ścieki itd. Własność prywatna jest bardziej sprawna.
Pan M. Waleryn – Ale Gmina mogłaby mieć z tego korzyści.
Burmistrz K. Chodubski – Jakie korzyści?
Pan M. Waleryn – Wynajmowania tych budynków.
Burmistrz K. Chodubski – Ten temat w ogóle nie istnieje, nie ma takiej możliwości. Żadna
Gmina w Polsce nie prowadzi sklepów.
Pan M. Waleryn – Ale Gmina tylko wynajmowała by budynek.
Burmistrz K. Chodubski – Taki budynek będzie kosztował ok. 100 tys. zł, to ja uważam, że
większą potrzebą jest droga, chodnik do Wymysłowa.
Burmistrz K. Chodubski – Chciałbym powiedzieć coś odnośnie nadania obywatelstwa
honorowego Panu Maślance, na ten temat rozmawialiśmy na poprzedniej sesji. Tutaj z Panem
Rajnikiem ustaliliśmy, że ma to być uroczysta sesja i w jakiś sposób uzasadniona. Ja
mieszkam w Radzyniu Chełmińskim od grudnia 1989 roku, czyli niewiele lat. Znam Pana
Maślankę jak był straszy i nie był już taki witalny jak wcześniej ale znam z opowiadań.
Powiem szczerze ja nie muszę się wstydzić bo tutaj wiele osób Go zna i taki wniosek trzeba
złożyć wraz z uzasadnieniem. Urząd jako Burmistrz zrobi uroczystą oprawę, podziękowanie z
klasą, natomiast ktoś, czy to grupa osób musi wystąpić z wnioskiem uzasadnionym. Ja Pana
Maślankę doceniam, znam jego zasługi z opowiadań, są to duże zasługi, jest on w sercach
mieszkańców naszego miasta i gminy. Starsi obywatele miasta mają większa wiedzę i
powinni to udokumentować ponieważ trzeba to odczytać na publicznym forum. Trochę z nim
współpracowałem w ramach Gazety Radzyńskiej, pisaliśmy kilka artykułów, później Gazeta
rozpadła się.
Pan Z. Filbrandt – W swoim wystąpieniu mówiłem, że jako Przewodniczący Osiedla
zobowiązałem się do prowadzenia tej sprawy, która jest cały czas aktualna a ja jestem władny
do tego ale musi być akceptacja. Jeżeli zgodzi się to ja jestem w stanie całą procedurę i
dokumentację uruchomić i przedłożyć Radzie.
Burmistrz K. Chodubski – Tutaj na tej sali mamy trzynastu radnych ja znam ich wszystkich
i nie mam najmniejszej wątpliwości ,że uchwałą będzie jednogłośna.
Pan Z. Filbrandt – Ja też nie.
Przewodniczący Rady J. Michaliszyn – czy są jeszcze jakieś pytania?
Więcej pytań nie zgłoszono.
Ad 8/ Przewodniczący Rady J. Michaliszyn - serdecznie podziękował wszystkim za udział
w sesji i wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad, zamknął obrady XXIII
Sesji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.
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