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Interpelacje i zapytania XLII sesja Rady Miejskiej w Czersku  

 

1) Składam interpelację w sprawie złożenia wniosku w ramach Rządowego Programu 

na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 

Infrastruktury Drogowej na ul. Ks. Gracjana Nagierskiego wraz z ulicami:  Leśną, 22 

Lutego, Odrodzenia, Chłopowską w Rytlu. W przypadku gminy Czersk można ubiegać 

się o dofinansowanie nawet 80% i do kwoty 5 mln zł. We wniosku o przyznanie dotacji 

celowej w ramach rządowego programu są trzy priorytety, w które według mnie drogi w 

Rytlu doskonale się wpisują. Spełniony jest PRIORYTET 1 - Tereny inwestycyjne 

znajdują się po obu stronach ul. Nagierskiego, jest tam opracowany plan miejscowy. Ulica 

Nagierskiego i Odrodzenia będzie obsługiwać ruch samochodów dostawczych do firm, 

które są tam zlokalizowane. Poprawi się dostępność do miejscowości Rytel, obecnie 

funkcjonuje tylko jeden wjazd od ul. Kowalkowskiego. Poprawi się również dojazd dla 

straży pożarnej, ośrodka zdrowia, stadionu i stacji PKP. Warto również mieć na względzie 

wywóz drewna ponawałnicowego. PRIORYTET 2 - Ulica będzie łączyć się z drogą 

krajową, co poprawi dostępność i dojazd do miejscowości Rytel. Droga to także ciąg 

komunikacyjny w kierunku Brus - przejazd przez Olszyny. PRIORYTET 3 - Wykonane 

zostanie skrzyżowanie z droga krajową, które będzie miało odpowiednie parametry 

techniczne (obecnie skrzyżowanie z ul. Kowalkowskiego jest pod kątem, co utrudnia 

wjazd samochodom ciężarowym. Będzie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy (obecnie 

brak przy tych drogach). Ścieżka rowerowa będzie również kontynuacją kaszubskiej 

marszruty. Uważam, że te w sołectwie Rytel (gminie Czersk), a nie żadne inne drogi 

najbardziej wpisują się w założenia programu i mają największe szanse na uzyskanie 

dofinansowania. Trzeba z tego skorzystać, tym bardziej że dofinansowanie ma wynieść 

80% kosztów. Jeśli udałoby się pozyskać środki finansowe, to rozwiązany zostanie 

największy problem komunikacyjny w Rytlu, co na pewno przyczyni się do poprawy 

warunków życia mieszkańców tej miejscowości. Dlatego proszę, aby rada miejska 

przyznała środki finansowe na ten cel. Z uwagi na to, że do 15 kwietnia ma być złożony 

wniosek to składam zapytanie: kiedy zostaną zabezpieczone środki finansowe w budżecie 

na ten cel, stanowiące wkład własny inwestycji? Przypominam, że jest to jeden z 

warunków formalnych wniosku. 

2) Zgłaszają się do mnie mieszkańcy niezadowoleni z zamiaru budowy nowych rond w 

Czersku (przy ośrodku kultury oraz na skrzyżowaniu ulic Tucholskiej i 21 Lutego). 

Zapytanie: jakie jest stanowisko pani burmistrz w tej sprawie? Czy poczyniła lub poczyni  

pani dodatkowe działania mające na celu zmiany projektu? Ewentualnie czy pani 

zabiegała skutecznie o jego zmianę? Jakie są efekty ewentualnych rozmów? Skoro 

mieszkańcy wyrażają niezadowolenie, to trzeba działać.   



3) Proszę o naprawę ścieżki rowerowej Czersk - Rytel, nawierzchnia jest w bardzo złym 

stanie (koleiny, dziury, błoto). Po śladach widać, że jeżdżą tutaj motorami i quadami. 

Niebawem rozpocznie się sezon rowerowy, dlatego proszę w imieniu użytkowników drogi 

o pilną naprawę. Czy ewentualnie przewiduje się zamontowanie jakieś kamery 

„fotopułapki”, aby ukarać osoby, które niszczą ścieżkę? 

4) Zapytanie: kiedy rozpoczną się prace związane z naprawą dróg zniszczonych przez 

nawałnicę? Z tego co mi wiadomo tłuczeń zakupiono w ubiegłym roku ze środków 

pomocowych, dlatego proszę o podanie terminu realizacji zadania z podziałem na 

poszczególne drogi i ulice.  

5) Zapytanie: czy prawdą jest, że przetarg na rozbudowę Zespołu Szkół w Rytlu ma zostać 

ogłoszony dopiero w III kwartale 2018 roku? Przecież w tym okresie firmy mają już 

sporo zamówień i ceny są wysokie. Dlaczego nie ogłoszono przedmiotowego przetargu w 

miesiącu marcu? 

6) Zapytanie: czy jest realna szansa na oczyszczenie bieżni na stadionie miejskim w 

Czersku z piasku? Ponadto na bieżni tworzą się place mchu, jest tam bardzo ślisko. Jest 

też prośba o oczyszczenie odwodnienia bieżni z liści. Przy zadaszeniach dla zawodników 

rezerwowych są porozbijane butelki, również w rejonie Orlika są szkła - prośba o 

sprzątnięcie. 

7) Zapytanie: czy jest możliwość ustawienia barierek ochronnych przy ścieżce wzdłuż 

Czerskiej Strugi w rejonie Orlika i za budynkiem szatniowym? Jak wiadomo w tym 

rejonie jest wysoka skarpa, żeby po prostu nie doszło do niebezpiecznej sytuacji, np. może 

jakieś dziecko wpaść do rzeki. 

8) Zapytania: kiedy rozpocznie się pozimowe sprzątanie ulic? Czy wybrano już wykonawcę? 

Jaki jest koszt sprzątania? Kiedy mają zostać zakończone prace? Jeśli przeprowadzono 

procedurę przetargową do 30 tys. euro to do kogo skierowano zapytanie? 

9) Nie widzę w budżecie gminy pozycji pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na 

budowę chodników w miejscowości Łubna i przy ul. Łukowskiej w Czersku – moje 

zapytanie: czy powiat zrezygnował z tego zadnia? Czy gmina nie zamierza pomóc w 

realizacji tych ważnych dla mieszkańców inwestycji? 

10) Zapytanie: jaka jest szansa, żeby w tegorocznym budżecie znalazły się środki w 

wysokości ok. 25.000,- zł na dalszy etap położenia płyt jomb na ul. Słonecznej w ŁĘGU?  

11) Zapytanie: czy dojdzie do skutki realizacja zadania – położenia chodnika w m. 

ZAPORA, jak zapewniała mnie pani na jednej z ubiegłorocznych sesji? (zapis w 

protokole) 

12) Zapytanie: czy jest realna szansa w bieżącym roku utwardzenie polbrukiem ulicy 

Szkolnej w Rytlu? O utwardzeniu tej ulicy mówimy od początku w zasadzie kadencji i 

niestety nie widać żadnych postępów czy ten rok będzie inny?  

13) Zapytanie: czy złożono ostatecznie wniosek o dofinansowanie Otwartych Stref 

Aktywności i na jakie lokalizacje? 

14) Zapytanie: co stanie się z rozbieraną kostką polbrukową i płytami jomb z ul. 

Kosobudzkiej w Czersku? Gdzie ten materiał trafi?  

15) Zapytanie: jaka droga zostanie zgłoszona przez gminę Czersk do Schetynówek w tym 

roku? Czy będzie również składany wspólny wniosek z Powiatem Chojnickim? Czy były 

prowadzone rozmowy i ewentualnie jakie są ustalenia?  



16) Zapytanie: jakie są plany gminy w sprawie drogi Malachin - Łubna? Inwestycja była 

zaplanowana na ten rok, ale wykreślono ją z WPF. 

17) Zapytanie: kiedy będzie modernizowany obiekt po szkole w Zapędowie na mieszkania 

socjalne? Czy złożono ewentualnie wniosek o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa 

Krajowego? Jeśli nie to dlaczego? Ile obecnie osób oczekuje na mieszkanie? 

18) Zapytanie: czy gmina Czersk zaplanuje w budżecie środki finansowe na 2019 rok na 

ewentualną realizację wspólnie z Powiatem Chojnickim zadań na terenie sołectwa 

Zapędowo: przebudowa drogi powiatowej Rytel – Zapędowo wzdłuż Wielkiego Kanału 

Brdy, jak również budowy kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 2535 G o długości ok. 

1200 metrów – chodzi o odcinek drogi łączący miejscowości Lutom z drogą powiatową 

Rytel – Nadolna Karczma – Raciąż. 

19) Zapytanie: czy jest szansa na powstanie oświetlenia ulicznego w m. Modrzejewo 

(sołectwo Rytel) – projekt jest gotowy.  

20) Zapytanie: czy urząd miejski poinformował kluby sportowe działające na terenie gminy 

Czersk o możliwości składania wniosków do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie na 

realizację w 2018 roku programu „Klub”? Przypomnę, że termin składania wniosków 

jest do 9 maja. Czy urząd będzie oferował pomoc przy wypełnieniu wniosku, jeśli jakiś 

klub sportowy zwróci się o taką pomoc?  

21) Zapytanie: W rejestrze umów znajdujących się w BIP jest kilkanaście umów w zakresie 

pomocy w realizacji zadań wydziałów urzędu miejskiego, m.in. pomoc dla wydz. rozwoju 

gospodarczego (dwie umowy na kwotę 16 500,-), wydziału rolnictwa (dwie umowy na 

kwotę 1650,-) i wydziału finansowego (dwie umowy 1750,-). Łącznie planuje się 

przeznaczyć na sześć umów 19900,-. Zapytanie: Na czym polega pomoc osoby w 

realizacji zadań wydziału gospodarczego oraz osoby zatrudnionej do pomocy wydziałowi 

finansowemu? Jeżeli w poszczególnych wydziałach urzędu miejskiego zakres prac jest 

coraz większy, dlaczego nie przeprowadza się konkursów na te stanowiska? Przy kwocie 

najniższego wynagrodzenia netto ok. 1400 zł (na rok wychodzi kwota ok. 17.000,-) 

można by zatrudnić 1 osobę na stałe. Może w tym kierunku ewentualnie należałoby pójść 

w przyszłości? Jest też umowa na obsługę "Młyńskich Kół" w zakresie realizacji 

nagłośnienia i oświetlenia (500 zł). Dlaczego te czynności nie były wykonywane przez 

pracowników ośrodka kultury? Uważam, że doskonale by sobie z tym poradzili?  
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