
P R O T O K Ó Ł  NR  III/06 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

III sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 28 grudnia 2006 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,10. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pan Marek Kuffel              - Zastępca Burmistrza 

Pan Janusz Wilczyński      - Sekretarz Miasta 

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik Miasta 

Ponadto w sesji udział wzięli : Poseł RP Andrzej Kłopotek, radca prawny Urzędu Miasta, 

naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, przedstawiciele prasy i TVK 

„Marton” oraz mieszkańcy Chełmży. 

 

Proponowany porządek sesji: 

 
1. Otwarcie sesji 

a/ stwierdzenie quorum, 

b/ wybór  sekretarza obrad, 

c/ przyjęcie porządku obrad, 

d/ przyjęcie protokołu z II sesji. 

2. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2007 rok  
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

b/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej, 

c/ odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży, 

d/ odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji planowania, 

budżetu i finansów, 

e/ dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków, 

f/ stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek, 
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g/ głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 

h/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

4. Projekt uchwały  w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów 

krótkoterminowych na rok 2007. 
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/245/06 Rady Miejskiej Chełmży z 

dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok. 
7. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej. 

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia uprawnień Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Chełmży do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta 

Chełmży. 

9. Interpelacje. 

10. Odpowiedzi na interpelacje. 

11. Wnioski i zapytania. 

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

13. Oświadczenia. 

14. Komunikaty. 

15. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1 

a/ Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz Kalinowski i 

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

obecnych na sesji było 13 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

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

Wierzbowski. 

c/ 

Pan Jerzy Czerwiński zaproponował zniesienie z porządku sesji projektu uchwały 

uchylającego uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej. Swoją propozycję uzasadnił tym, iż  

uchwała w sprawie opłaty administracyjnej przestaje obowiązywać  z mocy ustawy.  

Powyższą  propozycję przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 

przyjęcie porządku sesji wraz z przyjętą zmianą. 

Rada przyjęła jednogłośnie porządek sesji, który przedstawia się następująco: 
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1. Otwarcie sesji 

a/ stwierdzenie quorum, 

b/ wybór  sekretarza obrad, 

c/ przyjęcie porządku obrad, 

d/ przyjęcie protokołu z II sesji. 

2. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2007 rok  
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

b/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej, 

c/ odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży, 

d/ odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji planowania, 

budżetu i finansów, 

e/ dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków, 

f/ stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek, 

g/ głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 

h/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

4. Projekt uchwały  w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów 

krótkoterminowych na rok 2007. 
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/245/06 Rady Miejskiej Chełmży z 

dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok. 
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia uprawnień Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Chełmży do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta 

Chełmży. 

8. Interpelacje. 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Oświadczenia. 

13. Komunikaty. 

14. Zamknięcie sesji. 
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d/ Protokół z II  sesji Rady Miejskiej Chełmży został  przyjęty jednogłośnie.   

 

Przewodniczący obrad oddał głos Panu Andrzejowi Kłopotkowi – Posłowi  RP. 

Pan Andrzej Kłopotek 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado ! 

Jest mi niezmiernie przyjemnie, że w dniu dzisiejszym w Waszym imieniu Pan Burmistrz 

zaprosił mnie na posiedzenie rady. Korzystając z okazji pragnę podziękować  także za 

możliwość spotkania się z Państwem, tym razem w innej już nowej roli społecznej, którą 

obecnie pełnię.  

Jak Państwo wiedzą, ostatnie 8 lat mojej aktywności społecznej poświęciłem  na pracę w tej 

radzie, w której przez dwie kadencje  zasiadałem. Wiele się tu nauczyłem i jeszcze więcej 

doświadczyłem spotykając się z różnymi problemami naszego środowiska, na rzecz którego 

każdy radny ma działać.  

Niepotrzebne są obawy wszystkich, którzy sądzą, że może zapomnę o korzeniach  mego 

miejsca zamieszkania. Przeciwnie, wiem jak nabrzmiałe są i nadal nierozwiązane problemy 

naszego miasta, które rada za pośrednictwem radnych powinna rozwiązywać. 

Deklarowałem i deklaruję Państwu wolę działania, na rzecz rozwoju naszej społeczności. Nie 

ustanę w tych zabiegach, które mogłyby  pomóc naszemu  samorządowi, a więc Państwu i 

Panu Burmistrzowi, w uzyskaniu poparcia wszędzie tam gdzie będzie to tylko możliwe. Słów  

na wiatr nie rzucam, z tego też jestem tu znany. 

Jako Poseł RP  głosowałem ostatnio w Sejmie za przyjęciem ustawy o budownictwie 

socjalnym. Rozmawiałem też na ten temat z Panem Burmistrzem, że warto by było, 

kontynuując budowę mieszkań socjalnych, jak to miało miejsce  w ubiegłej kadencji, 

wykorzystać wchodzącą w życie 1 stycznia 2007 roku ustawę i wystąpić z wnioskiem o 

uzyskanie takich środków. Sprawa jest otwarta, a ilość środków ograniczona. Rozmawiałem z 

Ministrem Budownictwa, który zgodził się ze mną, że ta ustawa jest niedopracowana. Będzie 

dofinansowanie ogólnopolskie, nie na poszczególne województwa. Rozmawiałem o projekcie 

pilotażowym, o naszym wniosku, który zajął ponad dwusetne miejsce, a tak się preferuje 

miasta mające największy wskaźnik bezrobocia. Powiedział, że się temu przyjrzy. Być może 

nastąpi nowelizacja. Środki powinny być podzielone proporcjonalnie na województwa. 

Wówczas takie miasta jak  Chełmża będą miały większe szanse na uzyskanie środków. 

Szkoda jednak by było, w moim odczuciu, by moje zabiegi o dotację odnosiły się do 

wniosków innych gmin, z których trzy już zwróciły się do mnie z gotowymi projektami, by je 

poprzeć. 
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Chciałbym i dla naszego miasta, znając skalę potrzeb, móc takie wnioski popierać, by nam 

wszystkim pomóc. Dotyczy to zresztą również innych dziedzin naszego życia, jak choćby 

zapowiadanych starań o budowę obwodnicy wokół miasta, czy innych jeszcze projektów. 

Obiecuję, że poprę je wszystkie pod warunkiem, że w odpowiednio szybkim czasie nasz 

chełmżyński samorząd zdoła je przygotować, na takim poziomie, by uwagi merytoryczne na 

etapie wstępnym tych wniosków nie wyeliminowały. 

Wiem, że wszyscy Państwo macie  dużo determinacji i woli działania dla dobra naszej 

społeczności. Oby ta wola pracy organicznej sprawiła, że owocem pracy rady, urzędu i 

burmistrza będą liczne projekty i wnioski, które przedłożone w Starostwie Powiatowym, 

Sejmiku Wojewódzkim i Ministerstwach sprawią, że ta jedyna szansa rozwoju, poprzez  

środki nie tylko Unii Europejskiej, nie zostanie zaprzepaszczona.  

Tej pracy organicznej, dobrej współpracy na wszystkich szczeblach administracji 

samorządowej, jak i ze mną w nowej roli, życzę Państwu dla wspólnego dobra i rozwoju 

naszego miasta. Życzę też, by hasła wyborcze każdego z radnych tu zasiadających, znalazły 

odzwierciedlenie w budżecie miasta, jego rzeczywistych planach rozwojowych i takiej służbie 

społecznej, która pozwoliłaby każdemu z nas i społeczeństwu tę kadencję zaliczyć do jednych 

z najlepszych. 

Tego Państwu i sobie życzę z całego serca w nowym 2007 roku.        

Pan Jerzy Czerwiński 

Przez 8 lat, kiedy Pan Kłopotek poruszał wiele spraw na sesji to dosyć często z nim 

polemizowałem. Z Panem Posłem Andrzejem Kłopotkiem polemizował nie będę. Po tej 

deklaracji jestem przekonany, że nasza współpraca będzie się dobrze układała. Tym bardziej, 

że mieliśmy okazję spotkać się juz kilka razy, a tematy omawiane miały o wiele szerszy 

wachlarz.   

W imieniu rady i w imieniu własnym chciałbym bardzo gorąco podziękować za przybycie na 

sesje za to, iż pamięta Pan o tym co powtarzałem podczas kampanii wyborczej wielokrotnie, 

aby pamiętać skąd się jest i myśleć pozytywnie o naszym mieście i rejonie. Wiele spraw jest 

załatwianych w ten sposób, że mają swoje ścieżki prawne ale bez wsparcia są trudne do 

załatwienia. Więc za złożoną deklarację i słowa wsparcia serdecznie Panu dziękuję. Życzę 

Panu sukcesu w Warszawie przy rozwiązywaniu problemów, których jako radny nie miał Pan 

szans rozwiązać. Wiemy jak tych spraw jest dużo. Natomiast ja myślę, że jako poseł będzie 

Pan o nich pamiętał.  
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Ad. pkt 2 

         Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Moje pytanie dotyczy punktu 1, który brzmi „ Podjęcie decyzji w sprawie wyboru wykonawcy 

na prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim w latach 

2007-2008...” 

W jakich godzinach szalety będą czynne ? Pytam się o to, ponieważ część mieszkańców 

urządziła sobie szalet miejski w posesji Rynek 7. Nie jest to zbyt korzystne dla wizerunku 

miasta. Dobrze by było, gdyby szalety były czynne tak długo jak tylko jest to możliwe.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Punkt dotyczy wyboru wykonawcy. Była tylko jedna oferta. Ta kwota jest wyższa o 10-12% 

w porównaniu z kwotą poprzednią. Według mojej wiedzy szalety będą otwarte od 6,00 do 

22,00. Nie chcąc wprowadzić nikogo w błąd polecę to sprawdzić. Uważam, że tak to powinno 

wyglądać.   

 

Ad. pkt 3 

          Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2007 rok  
 

a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

Pan Jerzy Czerwiński 

Powiem z satysfakcją, że mimo, iż niedawno odbyły się wybory do władz samorządowych, to 

udało nam się podjąć uchwalenia budżetu na rok 2007. Nie da się ukryć, że ta uchwała 

określa w sposób precyzyjny zadania, które chcielibyśmy zrealizować. Nie ukrywamy 

również, że jest to uchwała, która jest kontynuacją zadań realizowanych w latach 2005-2006. 

Często bywa tak, że pewne zadania rozpoczęte są w latach poprzednich a finansowo 

przechodzą na lata następne. W stosunku do uchwały budżetowej zawsze są duże 

oczekiwania. Chodzi przede wszystkim o część inwestycyjną. Naszym marzeniem jest, aby 

była ona jak największa. Muszę przyznać, ze te ostatnie lata dla naszej gminy nie były latami 

złymi, był to okres wielu znaczących inwestycji. Mam nadzieję, że w świetle tego co 

oczekujemy z UE na lata 2007-2013, a więc tych 960 mln euro, o których mówi się coraz 

głośniej, pracując nad nowym regionalnym programem operacyjnym, to nasze oczekiwania 

na 2007 rok są duże. Nie ukrywam również, że jest to budżet, który sygnalizuje bardzo wiele 

ważnych tematów. Sygnalizuje po to, aby stworzyć warunki i możliwości aplikacji. Też jest 
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ważne dla nas czy te pieniądze zostaną rozdzielone  na lata 2007-2013, a więc jakimiś 

transzami, czy zostaną skumulowane  w jednym roku. Na szczęście ta uchwała jest taka, że 

można ja modyfikować do potrzeb i sytuacji. Rada wie jakie mamy zamierzenia na całą 

kadencję, a w związku z tym, w zależności od tego jak będą stworzone możliwości aplikacji o 

pieniądze z Unii Europejskiej, to będziemy ten budżet modyfikować.  

Jest to budżet, który po stronie dochodów jawi się kwotą 30.782.000,00 , a po stronie 

wydatków 33.760.000,00 . Pozwalam tu sobie na małe zaokrąglenia. Deficyt budżetowy to 

2.977.000,00. To nie jest budżet na kreskę, tak jak ostatnio informowała prasa. Wskaźniki są 

naprawdę dobre. Chciałbym, aby zawsze na takim poziomie zadłużenia, na takim poziomie 

wskaźników dotyczących zobowiązań, spłat do dochodów i sumy kredytów w stosunku do 

dochodów, można było uchwalać budżety. W tej chwili bariera 60% jest przez wiele gmin 

normą, granicą ale też mówi się o tym, że za moment nie będzie normą, ponieważ planowanie 

inwestycji dotyczących Unii Europejskiej będzie pozwalało na wyjście poza tę normę. 

Chociaż do niedawna nazywano taką sytuację jako złą. Nam do tej bariery brakuje bardzo 

dużo. Chociaż ja zawsze powtarzam, że to nie tylko wskaźnik ale ważne jest to ile jest na tak 

zwane wydatki bieżące i inwestycje, bo to jest ta kwota, którą można operować.  

Jest to budżet, tak jak każdy  obarczony kredytem ale na pewno nie na kreskę.  

Jak z podanych danych wynika, zmniejszamy dochody  o około 3% . Liczymy wzrost wpływu 

z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dane te przyjęto na podstawie wskaźnika 

ministra, a tak naprawdę dochody  z naszych podatków są mniejsze. Źródłem pokrycia 

deficytu będą tak jak co roku  kredyty i pożyczki. Całkowity dług to 7.750.000,00.  

Jeżeli weźmiemy łączną kwotę przypadającą do spłaty w roku 2007 do dochodów, to ten 

wskaźnik wynosi 4,44%. A dopuszczalny wskaźnik jest 15%. Powiedziałbym, że jest to 

wskaźnik bardzo bezpieczny.  Jeżeli weźmiemy łączną sumę długu w stosunku do  dochodów, 

to ten wskaźnik wynosi 25,2 %, zaś wskaźnik dopuszczalny wynosi 60%. 

Jest to budżet na miarę naszych dochodów, dający bezpieczeństwo płynności finansowej 

gminy.  

Znakomita większość inwestycji stanowi 10% budżetu. Jest to dobry wskaźnik. To duże 

inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich , jak na przykład droga na ul. Chrobrego, 

kanalizacja na Osiedlu 3-go Maja, kanalizacja w okolicach ul. Wyszyńskiego. Z planowanych 

zadań na 2007 rok to wielkie oczekiwanie na środki unijne i nasze targowisko. Moim zdaniem 

niezależnie od tego czy będą te środki, czy też nie, to zadanie to musi zostać zrealizowane. 

Jest to temat ważny, ponieważ stan targowiska jest uciążliwy dla mieszkańców. 
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Proszę Państwa planujemy również wydatki związane z budową oświetlenia w ul. 

Depczyńskiego, Władysławskiego, Dorawy. Planujemy również wiele remontów drogowych, 

zaś tematem ważnym szczególnie przy realizacji środków unijnych może się stać sprawa ul. 

Kościuszki i przygotowania pod budowę kolektora A i D, który jest główną nicią, do której 

wprowadzane są ścieki z miasta, łączącą ul. Sikorskiego z ul. Polną. Oczywiście ja to mówię 

w telegraficznym skrócie. Było to bardzo dokładnie omawiane na komisjach. Pojawiły się 

uwagi i poprawki, o których powiem na końcu. Proszę Państwa jeżeli mielibyśmy mówić o 

głównych źródłach dochodów to będzie to podatek dochodowy od osób prawnych i 

fizycznych, są to pomoc społeczna, dotacje, gospodarka mieszkaniowa i subwencja 

oświatowa. Jeżeli chodzi o wydatki to dominuje pomoc społeczna (kwota ponad 10 mln zł), 

oświata ( kosztuje nas już w tej chwili około 10 mln zł ) i gospodarka komunalna. W trakcie 

naszej dyskusji pojawiło się wiele uwag, nowych pomysłów. Myślę, że część z nich będzie 

realizowana w tym budżecie, część zostanie przeniesiona na następne budżety. A więc  z 

takich istotnych poprawek, które się pojawiły to jest przede wszystkim zapis, który był w 

budżecie „remont ul. Traugutta” ,  został zapisany jako symbol, modernizacja, bardziej jako 

temat drogowy w ogóle, a czy na osiedlu 3-go Maja czy w mieście, to temat otwarty. Będzie 

się to również wiązało z możliwością pozyskania środków.  Była sprawa związana z zapisem 

dotyczącym modernizacji dachu na SP 3. Tak naprawdę chodzi o sprawy termo-

modernizacyjne, które chcemy robić w połączeniu z wpływami z Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska, tak jak to było w ubiegłym roku. Właściwe wnioski są złożone.  

Był również temat, który wiązał się z pewną sugestią wzrostu płac, z 1,5 % sugerowano 3 %. 

Biorąc pod uwagę pewne oszczędności, może to być zrealizowane przy kwocie 20 tys. zł 

pochodzącej z rezerwy ogólnej. Wydaje mi się, że budżet w tym kształcie jest jak gdyby 

dobrą finansową wytyczną na rozpoczęcie tego roku. Moim zdaniem finał będzie 

zdeterminowany dwoma sprawami, oczywiście dochodami, które proponujemy, bo one są 

tylko przewidywane, a nie jakieś pewne, bo one się zmieniają, tak samo jak zmieniają się 

wpływy do budżetu państwa. Również i tym co uda nam się uzyskać z zewnątrz. Na pewno 

Państwo czytali prasę, była sprawa trzech poziomów, o czym mówił Marszałek Całbecki . A 

więc poziomu  ogólnowojewódzkiego, powiatowego i gminnego. W najbliższym czasie 

będziemy mieli jasność co do Regionalnego Programu Operacyjnego, który będzie dla nas 

źródłem pozyskiwania środków, jasność jak te środki zostaną rozłożone w terminie i przez to 

jak będziemy realizować budżet. I to jest dla nas najważniejsze. 

Wspomniałem o informacji prasowej, która pojawiła się przed świętami, a która mówiła o 

budżecie na krechę. Tak nie jest. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na wydatki na turystykę 
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w naszym mieście.  Nie są to wydatki rzędu 15 tysięcy złotych. Sam Ośrodek Sportu i 

Turystyki to rocznie kwota zbliżająca się do 1 mln zł.  Natomiast czy trzeba koniecznie 

inwestować nad jeziorem, to jest kwestia strategii, wytyczania kierunków. Wiele lat temu  

zainwestowano nad jeziorem w postaci ośrodka na Tumskiej. Tak naprawdę to jeszcze nie 

wiemy co będzie dalej, ale dopiero w tej chwili możemy nie mówić o deficycie.  

Myślę, że te inwestycje nie wyglądają najgorzej. A realizacja założeń długofalowych pokaże 

jak to należy realizować.   

W artykule wspomniano również, że 20 tys. zł to fundusz burmistrza. Chciałbym się to tego 

odnieść, bo ktoś może myśleć, że w ramach tego funduszu burmistrz może środki na lewo i 

prawo wydawać. Gdybyście Państwo to przeanalizowali to w jednym procencie jest to sprawa 

przyjmowania gości, a przede wszystkim są to nagrody dla sportowców , dla młodzieży 

szkolnej promującej nas na zewnątrz, wygrywając różne zawody, są to środki na spotkania z 

emerytami, kombatantami, a więc z tymi środowiskami, które są aktywne na terenie miasta. 

Mówię o tym, żebyśmy mieli pewną jasność jak ta sprawa wygląda.  

Budżet na pewno nie jest doskonały. Na pewno nie jest na miarę naszych życzeń, a pewnej 

konieczności ekonomicznej. Myślę, że gdybym spojrzał z perspektywy 8 lat to jest to budżet, 

który uda się zrealizować i w sposób skuteczny,  właściwy rozpocznie kadencję tej rady. 

                                          

b/ odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski odczytał opinię Składu Orzekającego Izby 

Obrachunkowej, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

c/ odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży 

Przewodniczący komisji stałych przedstawili stanowiska poszczególnych komisji w sprawie 

projektu budżetu na rok 2007. 

Radny Jarosław Malczyński przewodniczący komisji planowania, budżetu i finansów 

odczytał stanowisko komisji, które stanowi załącznik do protokołu  

d/ odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta do opinii i wniosków komisji planowania, 

budżetu i finansów 

Pan Jerzy Czerwiński 

Przedstawione poprawki  zostały wniesione jako autopoprawki do projektu tego budżetu i w 

pełni zgadzam się z opiniami komisji. Umknęła mi jedna rzecz, która była na komisji, 

mianowicie sprawa załatwienia problemu ubikacji w drugim końcu miasta, na ul. Sikorskiego 
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koło poczty. Chcielibyśmy przebić się przez ten gąszcz formalnoprawny i wybrać opcję 

rozwiązania tego problemu. Jest kwota 10 tys. zł., która wcześniej była zaplanowana w 

związku z szaletami, ale nie do końca z tym pomysłem, który był przedstawiony na komisji.  

   

e/ dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków, 

Radny JarosławMalczyński odczytał stanowisko klubu radnych „Ruch Samorządowy dla 

Chełmży” w sprawie projektu budżetu miasta na 2007 rok. Stanowisko stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Radni nie zgłosili wniosków. 

 

f/ stanowisko Burmistrza Miasta do wniesionych poprawek, 

g/ głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami, 

W związku z tym, iż radni nie zgłosili indywidualnych wniosków do projektu budżetu wyżej 

wymienione podpunkty nie zostały zrealizowane. 

 

h/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Wyczytano według 

listy obecności imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z 

głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych wszyscy radni głosowali „za”.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR III/21/06 

w sprawie budżetu miasta na 2007 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4 

Projekt uchwały  w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów 

krótkoterminowych na rok 2007 
 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Pan Jarosław Malczyński przedstawił pozytywną opinię komisji planowania, budżetu i 

finansów w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

W związku z tym, iż nie zgłoszono uwag do projektu uchwały, przewodniczący obrad poddał 

projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych wszyscy radni głosowali „za”.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR III/22/06 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów  

krótkoterminowych na rok 2007 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 5 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/245/06 Rady Miejskiej Chełmży z 

dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Pan Jarosław Malczyński przedstawił pozytywną opinię komisji planowania, budżetu i 

finansów w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

W związku z tym, iż nie zgłoszono uwag do projektu uchwały, przewodniczący obrad poddał 

projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych wszyscy radni głosowali „za”.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR III/23/06 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/245/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 

2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 6 
       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok 
 

Pani Krystyna Lulka  omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2006 

rok. 

Pan Jarosław Malczyński przedstawił pozytywną opinię komisji planowania, budżetu i 

finansów w sprawie w/w projektu uchwały. 

W związku z tym, iż nie zgłoszono uwag do projektu uchwały, przewodniczący obrad poddał 

projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych wszyscy radni głosowali „za”.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR III/24/06 

w sprawie zmiany budżetu na 2006 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 7 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia uprawnień Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Chełmży do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta 

Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

W związku z tym, iż nie zgłoszono uwag do projektu uchwały, przewodniczący obrad poddał 

projekt pod głosowanie.  

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 13 radnych wszyscy radni głosowali „za”.  

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR III/25/06 

w sprawie ustalenia uprawnień Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Chełmży do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec 

Burmistrza Miasta Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 8 

          Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 
 
 
Ad. pkt 9 

          Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 10 

           Wnioski i zapytania. 

Radni nie zgłosili wniosków i zapytań. 
 
Ad. pkt 11 

            Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

W związku z tym, że nie zgłoszono wniosków i zapytań  punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 12 

            Oświadczenia 

Pan Andrzej Kłopotek 

Cieszy mnie to, że rada przyjęła jednogłośnie budżet na 2007 rok. Jestem mile zaskoczony, że 

rada podniosła płace administracji o 1,5%.  Wiemy jakie one są, a niedługo czeka nas 

podwyżka prądu i gazu. Nie tak, jak w budżecie państwa zwiększono ilość pieniędzy na 

oświetlenie i podgrzewanie chodników przed Pałacem Prezydenckim, o czym wspomniałem 

w swoim wystąpieniu sejmowym. To było smutne. Znowu nie wpłyną większe środki do 

samorządów na wszystkich szczeblach. Jeśli już mówimy o samorządzie gminnym, to muszę 

powiedzieć, że 150 mln zł mniej wpłynie na stypendia dla dzieci i młodzieży. To było  

żenujące w uchwalonym budżecie państwa.  

Ze swojej strony, życzę radzie, aby wszystkie założenia budżetu sprawdzały się. To czy 

będzie można was wspierać, popierać w Sejmiku Wojewódzkim, czy bezpośrednio w 

ministerstwach  zależy od Państwa, od waszych pomysłów, które będą wspierane funduszami 

jakie do naszego kraju mają wpływać w latach 2007-2013 , następnie mają być dzielone. 

Chciałbym, żebyśmy tej szansy nie zmarnowali. Mamy radnego w sejmiku. Oprócz tego w 

programie, o którym burmistrz wspominał, przewodniczący komisji darzy Chełmżę sympatią  
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i jest szansa uzyskania środków, aby nasze miasto rozwijało się i było piękniejsze.  Od was 

zależy przyszłość tego miasta.  

    

Ad. pkt 13 

               Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Bardzo się cieszę, że zamykamy rok uchwaleniem nowego budżetu.  Wierzę, że jest to 

zapowiedź na skuteczne działanie w przyszłym roku. Wierzę, że mamy  poparcie praktycznie 

na każdym poziomie władzy i damy radę. Inaczej być nie może. Za życzenia dziękuję. 

Dziękuję również za wspomnienie sejmiku i paru innych osobach, których nazwiska nie 

podano ale ważne, że one tam są i będą wspierały to co chcielibyśmy przez najbliższe 4 lata 

realizować.   

Następnie Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli życzenia 

noworoczne mieszkańcom miasta oraz radnym.  

 

Ad. pkt 14 

             Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia III sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

_____________________________________________ 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

 

Aldona Lipińska                      Janusz Kalinowski  

 

 

                Sekretarz obrad: 

    

               Marek Wierzbowski 

 

 

 

 


