
P R O T O K Ó Ł  NR  I/06 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

I sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 27 listopada 2006 roku  

w godzinach od 13,00 do 15,00. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta Chełmży 

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 UM, 

przedstawiciele prasy i TVK „Marton” oraz mieszkańcy Chełmży. 

 

Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji oraz stwierdzenie 

prawomocności obrad. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej. 

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży  

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej, 

b) uzyskanie zgody kandydatów na kandydowanie oraz przedstawienie Radzie 

kandydatur, 

c) wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i policzenia głosów, 

d) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów, 

e) przekazanie nowo wybranemu przewodniczącemu prowadzenia obrad. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży  

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, 

b) uzyskanie zgody kandydatów na kandydowanie oraz przedstawienie Radzie 

kandydatur, 
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c) wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i policzenia głosów, 

d) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia liczebności stałych komisji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady 

Miejskiej Chełmży.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji 

planowania, budżetu i finansów Rady Miejskiej Chełmży. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji 

spraw społecznych Rady Miejskiej Chełmży. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji 

gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego Rady Miejskiej Chełmży. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla 

radnych Rady Miejskiej Chełmży. 

13. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

14. Sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie finansów gminy Miasta Chełmża. 

15. Interpelacje. 

16. Odpowiedzi na interpelacje. 

17. Wnioski i zapytania. 

18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

19. Oświadczenia. 

20. Komunikaty. 

21. Zamknięcie sesji. 

 
Pan Krzysztof Zduński – Przewodniczący Rady Miejskiej IV kadencji 

Chciałbym  złożyć Państwu gratulacje i życzenia. Najpierw kieruję gratulacje i życzenia na 

ręce Pana Burmistrza Jerzego Czerwińskiego. Pańskie doświadczenie samorządowe, 

znajomość problemów i potrzeb naszego miasta, sprawność pańskiego działania i zarządzania 

przełożyły się na wynik wyborów. Gratuluję Panu wygranej  już w pierwszej turze bardzo 

znaczącą ilością głosów. Świadczy to o dużym zaufaniu wyborców i z tego należy się bardzo 

cieszyć. Im dłużej jest Burmistrzem Miasta, tym głosów pozytywnych jest coraz więcej. W 

związku z tym jestem pewien, że najbliższe 4 lata przyczynią się do dalszego rozwoju tego 

miasta, dla dobra wszystkich jego mieszkańców. Życzę Panu owocnej i dobrej współpracy z 

Radą Miejską oraz dalszych sukcesów na niwie zawodowej, jak i w życiu osobistym.  
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Szanowni Państwo radni pozwólcie, że również i wam złożę najszczersze życzenia i 

gratulacje z racji uzyskania mandatu. Większość z Państwa jest dobrze przygotowana do 

zaszczytnej funkcji radnego z racji ponownego wyboru. Dla niektórych z Państwa jest to już 

kolejna kadencja. I dlatego też myślę, że to doświadczenie pozwoli na to, że decyzje, które 

będzie podejmować będą trafne, będą zawsze szły w kierunku rozwoju i dobra mieszkańców 

tego miasta. Życzę Państwu przede wszystkim samych trafnych decyzji, dobrej współpracy z 

Panem Burmistrzem i podległymi burmistrzowi służbami.  

          

Ad. pkt 1 

                 Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji oraz 

stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Otwarcia sesji dokonał Pan Jerzy Gajewski – najstarszy wiekiem radny. Następnie stwierdził, 

że jest quorum, gdyż na ustawowy stan 15 radnych, obecnych na sesji było 14 radnych. 

Ponadto przewodniczący obrad odczytał złożoną na piśmie przez radnego Andrzeja Kłopotka 

rezygnację z mandatu radnego. Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. pkt 2 

                 Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący obrad odczytał rotę ślubowania a następnie wywołani kolejno radni 

wypowiadali słowo „ślubuję”. 

 

Ad. pkt 3 

                 Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

 

Do zaproponowanego porządku sesji nie wniesiono uwag i przyjęto go jednogłośnie – za 14 

radnych. 

 

Ad. pkt 4 

                Wybór sekretarza obrad. 

 

Na sekretarza obrad w głosowaniu za 13, wstrz. 1 wybrano Pana Marka Wierzbowskiego. 
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Ad. pkt 5 

             Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży  
 

a) przyj ęcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej, 
 
Radny Zbigniew Władysiak 

Mam zaszczyt zgłosić kandydaturę radnego Pana Janusza Kalinowskiego.  

Pan Kalinowski jest doświadczonym samorządowcem. W latach 1998-2002 pełnił funkcję 

przewodniczącego komisji rewizyjnej. W ostatniej kadencji w przez pewien okres czasu 

pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Dlatego uważam, że ta kandydatura 

zasługuje na przegłosowanie i objęcie funkcji przewodniczącego rady.  

 
b) uzyskanie zgody kandydatów na kandydowanie oraz przedstawienie Radzie 

kandydatur 

Pan Janusz Kalinowski wyraził zgodę na kandydowanie. 

  

c) wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i policzenia głosów, 

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów: 

1. Radna Krystyna Myszkowska  

2. Radna Małgorzata Polikowska  

3. Radna Irena Szubrych 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wybór komisji skrutacyjnej w powyższym 

składzie. „Za” głosowało 11 radnych, „wstrzymało się” 3 radnych. 

 
d) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów, 

 

Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. 

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna  Irena Szubrych  poinformowała radnych o 

sposobie głosowania. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i policzeniu głosów przewodnicząca komisji 

skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania.  

Na przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży wybrano radnego Pana Janusza 

Kalinowskiego. 

Protokół wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/1/06 

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

e) przekazanie nowo wybranemu przewodniczącemu prowadzenia obrad 

           

Pan Jerzy Gajewski przekazał prowadzenie obrad radnemu Januszowi Kalinowskiemu.  

Radny Janusz Kalinowski 

Dziękuję za zaufanie jakim Państwo obdarzyliście mnie powierzając mi tę funkcję. Będę 

dokładał wszelkich starań aby funkcję swą pełnić zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

żeby wszystkie sesje prowadzone przeze mnie przebiegały sprawnie i bez konfliktów. 

 
Ad. pkt 6. 

      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży  
 
a) przyj ęcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej 

 
Radny Janusz Kalinowski – Chciałbym zaproponować na to stanowisko radną Panią 

Małgorzatę Polikowską. W poprzedniej kadencji Pani Polikowska była przewodniczącą 

komisji spraw społecznych. Myślę, że posiada odpowiednią wiedzę i jest przygotowana do 

tego, żeby pełnić funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej.  

    

b) uzyskanie zgody kandydatów na kandydowanie oraz przedstawienie Radzie 

kandydatur 

 
Radna Pani Małgorzata Polikowska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 

c) wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i policzenia głosów 
 
Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów: 

1/ Radna Krystyna Myszkowska  

2/ Radna Małgorzata Polikowska  

3/ Radna Irena Szubrych 
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wybór komisji skrutacyjnej w powyższym 

składzie. 

 „Za” głosowało 14 radnych. 

 
d) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów 

  

Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. 

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna  Irena Szubrych  poinformowała radnych o 

sposobie głosowania. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i policzeniu głosów przewodnicząca komisji 

skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania.  

Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży wybrano radną Panią Małgorzatę 

Polikowską. 

Protokół wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/2/06 

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. pkt 7. 

             Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia liczebności stałych komisji 

Rady Miejskiej Chełmży. 

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 14 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/3/06 

w sprawie powołania i ustalenia liczebności stałych komisji Rady Miejskiej Chełmży. 

  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 8. 

             Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej 

Rady Miejskiej Chełmży.  

 
Radny Janusz Kalinowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

Deklarację pracy w komisji rewizyjnej złożyli następujący radni: 

1/ Zbigniew Władysiak 

2/ Krzysztof Zegarski 

3/ Irena Szubrych, 

4/ Marek Wierzbowski, 

5/ Jarosław Malczyński. 

Na przewodniczącego komisji rewizyjnej zaproponowano radnego Zbigniewa Władysiaka. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 14 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/4/06 

w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Miejskiej Chełmży.  
  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad. pkt 9. 

             Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania 

komisji planowania, budżetu i finansów Rady Miejskiej Chełmży. 

 

Deklarację pracy w komisji planowania... złożyli następujący radni: 

1/ Jarosław Malczyński, 

2/ Zdzisław Zieliński, 

3/ Arkadiusz Szwugier, 

4/ Janusz Mikołajczyk, 

5/ Jerzy Gajewski, 

6/ Janusz Kalinowski. 
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Na przewodniczącego komisji planowania... zaproponowano radnego Jarosława 

Malczyńskiego. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 14 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/5/06 

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji planowania, 

 budżetu i finansów Rady Miejskiej Chełmży. 
  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10. 

              Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania 

komisji spraw społecznych Rady Miejskiej Chełmży. 

 

Deklarację pracy w komisji spraw społecznych złożyli następujący radni: 

1/ Sławomir Nowacki, 

2/ Krystyna Myszkowska, 

3/ Małgorzata Polikowska, 

4/ Janusz Mikołajczyk, 

5/ Marek Wierzbowski, 

6/ Arkadiusz Szwugier, 

7/ Jerzy Gajewski, 

8/ Franciszek Kuczka. 

Na przewodniczącego komisji spraw społecznych zaproponowano radnego Marka 

Wierzbowskiego. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 14 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/6/06 

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji spraw społecznych 

Rady Miejskiej Chełmży. 

  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11. 

        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji 

gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego Rady Miejskiej Chełmży. 

 

Deklarację pracy w komisji spraw społecznych złożyli następujący radni: 

1/ Krystyna Myszkowska, 

2/ Sławomir Nowacki, 

3/ Zdzisław Zieliński, 

4/ Irena Szubrych, 

5/ Zbigniew Władysiak, 

6/ Krzysztof Zegarski, 

7/ Jerzy Gajewski. 

 

Na przewodniczącego komisji gospodarki... zaproponowano radną Irenę Szubrych. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 14 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/7/06 

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji gospodarki miejskiej i 

rozwoju społeczno-gospodarczego Rady Miejskiej Chełmży. 

  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 12. 

             Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet 

dla radnych Rady Miejskiej Chełmży. 

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili uwag. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 14 radnych, 13 radnych głosowało za podjęciem uchwały, 1 radny 

wstrzymał się od głosu. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/8/06 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości  

diet dla radnych Rady Miejskiej Chełmży. 

  

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13. 

                 Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Proszę o wyjaśnienie punktu 5. Zatwierdzenie istotnych elementów postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego dot. strzeżenia budynków i mienia Urzędu Miasta 

Chełmży. 

Pan Jerzy Czerwiński 

To jest normalne działania wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych. Celem jest 

wyłonienie służb, które strzegą naszego urzędu. Do tej pory te przetargi były ustalane na 

okres jednego roku, także i w tym momencie ogłaszamy przetarg na 2007 rok.  

 

Ad. pkt 14. 

   Sprawozdanie dotychczasowego Burmistrza o stanie finansów gminy Miasta Chełmża. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił informację, która stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 15. 

                  Interpelacje. 
 
Radni nie zgłosili interpelacji. 
 
Ad. pkt 16.  

                Odpowiedzi na interpelacje. 

 

W związku z ty, że nie zgłoszono interpelacji punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 17. 

              Wnioski i zapytania. 
 
Radny Franciszek Kuczka złożył wnioski na piśmie, które stanowią załącznik do protokołu. 
 
 
Ad. pkt 18. 

                  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

Odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. 

 

Ad. pkt 19. 

                    Oświadczenia. 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Drodzy koleżanki i koledzy radni, chciałabym wam serdecznie podziękować za wybór mojej 

osoby na wiceprzewodniczącą rady. Nie ukrywam, że bardzo miło mi jest z tego powodu, że 

obdarzyliście mnie zaufaniem. Domyślam się, że wynika to z oceny mojej czteroletniej pracy 

w ostatniej kadencji. Jednocześnie pragnę oświadczyć, że obowiązki wynikające z 

powierzonej mi funkcji wiceprzewodniczącej będę starała się wykonywać jak najrzetelniej, 

aby zapewnić was o tym, że dzisiaj dokonaliście właściwego wyboru. 

 

Ad. pkt 20. 

                   Komunikaty. 
 
Radny Franciszek Kuczka 

Pan radny Wiaczesław Jarmulski zwrócił się do mnie z prośbą, abym na sesji zwrócił się do 

Państwa z prośbą o wsparcie akcji organizowanej przez Stowarzyszenie im. Błogosławionej 
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Juty, mianowicie „Dzień Św. Mikołaja” o datki na rzecz osób o bardzo niskich dochodach. W 

związku z tym jeżeli Państwo chcieliby wesprzeć tę akcję, to datki proszę przekazywać do 

biura Rady Miejskiej. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym wszystkim Państwu bardzo serdecznie pogratulować wyboru na radnych obecnej 

kadencji Rady Miejskiej Chełmży. chciałbym też pogratulować osobom, które zostały dziś 

wybrane na stanowiska, które będą przede wszystkim koordynować prace rady. To czego ja 

sobie najbardziej życzę, to żebyśmy mogli wspólnie tak realizować zadania, aby to było z 

pożytkiem dla miasta, żeby to co dzieje się na sesjach rady było promocją naszego miasta. 

Jestem przekonany, że tak będzie. Chcę powiedzieć nowo wybranym radnym, że tworzymy 

zespół, który pozwoli bardzo szybko zapoznać się z pracą rady, ze specyfiką rady a przez to 

ułatwić wejście w tę całą machinę, która myślę, że sprawnie będzie sprawowała władzę w 

naszym mieście. 

 

Ad. pkt 21.     

                Zamknięcie sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia I sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

 

_____________________________________________ 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

 

Aldona Lipińska              Jerzy Gajewski 

      

 

Małgorzata Karpińska            Janusz Kalinowski

  

    

     

                Sekretarz obrad: 

 

   Marek Wierzbowski 


