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P R O T O K Ó Ł  NR  XVIII/12 

z  sesji  Rady Miejskiej Chełmży 

 

XVIII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 6 września 2012 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,20. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński   - Burmistrz Miasta 

Pani Krystyna Lulka          - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński       - Sekretarz Miasta  

 

Ponadto w sesji udział wzięli : radca prawny Urzędu Miasta oraz  przedstawiciel „Mart-

Media”. 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2. Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań 

inwestycyjnych – druk sesyjny nr 131. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011 – 2025 – druk sesyjny nr 132. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 

rok – druk sesyjny nr 133. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmży – 

druk sesyjny nr 130. 

7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie okręgów wyborczych – druk sesyjny nr 128. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Chełmża oraz warunków i 

zasad korzystania z tych przystanków – druk sesyjny nr 134. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie  

z przystanków komunikacyjnych – druk sesyjny nr 135. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wartości 

majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12a – druk sesyjny 

nr 129. 

11. Interpelacje.  

12. Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Wnioski i zapytania. 

14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

15. Oświadczenia. 

16. Komunikaty. 

17. 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 wszyscy byli obecni. Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania  za 14, wstrz.1 wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

c)  

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym zaproponować zmianę w porządku obrad, mianowicie znieść z porządku projekt 

uchwały w sprawie okręgów wyborczych. Przyczyną zmiany, mimo konieczności uchwalenia 

okręgów do końca września b.r., jest fakt zachowania współczynnika przedstawicielstwa i 

negatywna opinia biura wyborczego co do okręgów zaproponowanych w projekcie uchwały, 

który został przedstawiony Państwu na posiedzeniach komisji. W to miejsce chciałbym 

wprowadzić projekt uchwały, która ma charakter formalny a dotyczy budżetu miasta. Zgodnie 

z zapisem w budżecie w dziale 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowana 

jest kwota 20 tys. zł jako dotacja do zabytków znajdujących się na terenie miasta. Chcąc 

dotację uruchomić, zgodnie z uchwałą rady o dotacjach do obiektów zabytkowych 
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znajdujących się w rejestrze zabytków, potrzebna jest uchwała rady. Nie było tego na 

posiedzeniach komisji, ponieważ nie mieliśmy jeszcze gotowego wniosku. Dotacja dotyczy 

kościoła Św. Mikołaja. Wniosek był w trakcie przygotowania. Jak Państwo wiecie zadanie to 

jest realizowane z trzech źródeł, czyli z pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego na renowację 

zabytków, z wkładu własnego parafii i z naszej dotacji. Mogłem wspomnieć o tym na 

komisjach, bo wiedziałem, że takie coś jest przygotowywane ale gdzieś to mi niestety 

umknęło. W związku z tym chciałbym wnieść do porządku obrad ten projekt uchwały, który 

tak naprawdę tylko sankcjonuje to co jest zapisane w budżecie.   

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowaną poprawkę polegającą na 

wyłączeniu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie okręgów wyborczych i 

wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały  w sprawie przyznania dotacji Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na remont kościoła filialnego 

pw. Św. Mikołaja w Chełmży.  

Wszyscy radni głosowali za jej przyjęciem. 

Następnie przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia 

wraz z powyższą poprawką. Wszyscy radni głosowali za.  

 

Przyjęty porządek sesji przedstawia się następująco : 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2.  Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań 

inwestycyjnych. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011 – 2025 . 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 

rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmży. 
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7. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej     

pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na remont kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w 

Chełmży.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Chełmża oraz warunków i 

zasad korzystania z tych przystanków. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie  

z przystanków komunikacyjnych. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wartości 

majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12a. 

11. Interpelacje.  

12. Odpowiedzi na interpelacje. 

13.  Wnioski i zapytania. 

14.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

15.  Oświadczenia. 

16.  Komunikaty. 

17.  Zamknięcie sesji. 

 

d) Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 15 za. 

 

Ad. pkt 2  

 Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

       

       Radny Janusz Kalinowski 

Pkt 14. Co to było za zgromadzenie ? Czego dotyczyło ? Czy doszło do naruszenia  porządku 

publicznego ? 

Radna Małgorzata Polikowska  

Pkt 32. Proszę o przybliżenie punktu, przedstawienie szczegółów realizacji inwestycji 

obwodnicy miasta Chełmży. 

Pkt 33. Proszę o przedstawienie oceny Pana Korolko odnośnie zadań rewitalizacyjnych. 

Pkt 34. Jaka jest Pana ocena w tym temacie? 
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Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 6. Proszę o rozszerzenie punktu. Co będzie przedmiotem kontroli ? Jak ta kontrola będzie 

długo trwała ? Czy to będzie dotyczyć wszystkich jednostek organizacyjnych miasta, czy też 

tylko wybranych ?  

Radny Jakub Ingram 

Pkt 29. Ile było ofert ? Jaka była najwyższa oferta ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 11 i 12. Proszę o uściślenie informacji. Jakie czynniki wpływają na fakt, że w jednym  

przypadku jest okres dwuletni, a w drugim pięcioletni ? 

Radna Irena Szubrych 

Podobnie jak Pani Myszkowska chciałam zapytać się o różnicę w okresie na jaki powierza się 

stanowisko dyrektora szkoły. 

Pkt 34. Czy w wyniku ustaleń z przedstawicielem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 

są szanse, aby w ogóle Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w Chełmży ?  Na pewno są 

osoby zainteresowane, tylko nie chcą dojeżdżać do Torunia.   

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 6 

Są to kontrole problemowe, ze wskazaniem jakie tematy są kontrolowane w poszczególnych 

wydziałach na kolejne miesiące, na najbliższe półrocze. Są to nasze tematyczne, wewnętrzne 

kontrole, których celem jest na pewno usprawnienie naszej pracy.  

Ad. pkt 11 i 12 

Kadencja dyrektora generalnie zgodnie z ustawą trwa 5 lat. Oczywiście dyrektor na swoje 

stanowisko może być powołany w wyniku konkursu lub przez wójta, burmistrza, prezydenta. 

W każdym przypadku są określone procedury. W tym przypadku trzem dyrektorom 

(dyrektorowi przedszkola, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum) kończyła się kadencja. 

Podjąłem decyzję, że przedłużamy ją na okres kolejnych 5 lat. Są to dyrektorzy wysoko 

oceniani w swojej pracy. Pani dyrektor Alicja Ciach nabyła uprawnienia emerytalne. W 

związku z tym jest zainteresowana okresem dwuletnim pracy.   

Ad. pkt 14. 

28 lipca odbył się  zgłoszony wcześniej przemarsz ulicami naszego miasta. Zgłosiła to osoba 

fizyczna. Przemarsz miał uczcić 68 rocznicę powstania warszawskiego. Szacunkowo w 

zgromadzeniu wzięło udział około 120 osób. Około 20-25 osób to były osoby zamiejscowe. 

Marsz odbył się ulicą Sikorskiego, Chełmińską itd. po chodnikach, ponieważ nie było 

wniosku o zmianę organizacji ruchu. Był zabezpieczany przez Policję, bo takie są wymogi 
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prawne. Nie odnotowano żadnego przypadku zakłócenia porządku, ładu publicznego. Odbyło 

się to spokojnie. 

Ad. pkt 29  

Chyba były 4 oferty. Jedna z ofert była bardzo wysoka, bo sięgała blisko 260 tys. zł. To 

musiałbym jednak sprawdzić i wówczas Panu przekażę dokładną informację. Dziś ta 

inwestycja jest zakończona. Wybrano najniższą ofertę. Dziś był odbiór dachu. Z powodu 

remontu dachu nie było żadnych zakłóceń w rozpoczęciu roku szkolnego. Zresztą oni część 

wykończeniową robili od strony ulicy. Wszystko odbyło się prawidłowo. 

Ad. pkt 32 

Nie oceniam dobrze tego spotkania. A to dlatego, że ono było wywołane w trakcie toczenia 

się procedur, jeżeli chodzi o sprawę  zakończenia studium techniczno-ekonomiczno-

środowiskowego, które daje pierwszy obraz przebiegu obwodnicy miasta Chełmży. Spotkanie 

było zwołane po to, żebyśmy spotkali się z wykonawcą studium i żeby odpowiedział on na 

pytania dotyczące prawidłowych konsultacji w czasie przygotowywania projektu, 

odpowiedział na wszystkie wątpliwe pytania przede wszystkim gminie, bo stamtąd one 

głównie padały. Przyznam się, że spotkanie zakończyło się konkluzją, która nie przekonuje 

mnie. Jednak w związku z tym, że to spotkanie niczego nie ustalało, czekam na dalsze 

rezultaty. A ta konkluzja polegała na tym, że tak naprawdę duże natężenie ruchu dobowe 

odbywa się na odcinku miasta. Liczone na odcinkach przed i za miastem spada. I tak 

naprawdę, gdyby kierować się tymi zasadami to stawia to obwodnicę pod znakiem zapytania. 

Zaraz można by postawić kontrargumenty. Ja o tym mówiłem. Tak naprawdę węzeł w 

Lisewie nie działa w pełnym zakresie. Tam jest ograniczenie tonażu samochodów i jest 

przede wszystkim dla samochodów osobowych. Dopiero jak przyjdą prawdziwe rozwiązania 

dróg wojewódzkich, takie jak być powinny i węzeł ożyje to wtedy badanie natężenia ruchu 

może się okazać zupełnie inne. Po drugie wciąż toczą się rozmowy o węźle w Dźwierznie. 

Nawet jeżeli on zaraz nie powstanie, to mówi się o zabezpieczeniu terenów pod strefę 

gospodarczą. Mówi się więc o czymś co miałoby ożywiać ten teren. W związku z tym 

wyciąganie wniosków na temat natężenia ruchu jest trochę przedwczesne. Okres kampanii 

trwa różnie, bo dwa, trzy miesiące a może trwać dłużej. Wtedy natężenie ruchu jest większe. 

Jednak to spotkanie specjalnie nie miało czego ustalać. Na dzisiaj projekt obwodnicy jest na 

takim etapie, że wybrano dwa warianty. Wariant najbardziej optymalny idzie przez północ 

miasta, tuż przed przejazdem kolejowym koło „Adpolu” i wychodzi przed najnowszym 

cmentarzem. Drugi wariant to taki, który idzie przez miasto. Jeden w przybliżeniu kosztuje 

100 mln zł, a drugi z wyburzeniami kosztuje 78 mln zł. Daleki jestem od siana paniki o 
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wyburzeniach, bo to na pewno nie jest rozwiązanie. Autorzy studium muszą przedstawić 

rozwiązanie alternatywne. I w związku z tym te dwa warianty zostały przedstawione 

regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, który zaopiniuje to w sensie oddziaływania 

na środowisko. Te procedury się więc toczą. Mówiąc o obwodnicy  zawsze podkreślam jedną 

rzecz. Zależy nam na tym etapie na stworzeniu wszystkich warunków formalnych, aby w 

przyszłości kiedy będzie możliwość finansowania zadania nie było przeszkód. Takie 

możliwości mogą pojawić się w różnych momentach.  Tak się stało w przypadku węzła w 

Dźwierznie. Zabrakło warunków formalnych. Wydawało się, że nie ma opcji, że węzeł musi 

być a jednak go dzisiaj nie ma. W 1991 roku zabrakło być może włodarzom gmin 

determinacji w staraniach a może tym, którzy tworzyli projekt potraktowania tego tematu 

poważnie. A potem był problem. Dlatego zależy nam na tych wszystkich spotkaniach i w nich 

uczestniczymy. Chcemy, żeby wszystko co jest możliwe w realizacji teraz było realizowane. 

Jedno jest pewne. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, które jest pierwszym 

dokumentem mówiącym o przebiegu obwodnicy będzie wykonane i będzie określało 

przebieg. Będziemy o to walczyć, bo uważam, że dla miasta jest to niezwykle ważna sprawa. 

Zresztą to jest również Państwa stanowisko, więc nie muszę tego podkreślać.  

Ad. pkt 33 

Spotkanie  z Panem Michałem Korolko dotyczyło założenia rewitalizacji, a więc samej oceny 

jak przebiegała, co o tym sądzimy. Zwróciliśmy uwagę na to, że powinna być kontynuowana, 

żeby bardziej uwzględniała renowację budynków, że pieniądze unijne, jakie pojawią się od 

roku 2016-2020 mogą nie być prostymi pieniędzmi dla tego typu zadania. Dlatego jeżeli tylko 

będzie możliwość negocjacji z komisją europejską to żeby te sprawy rewitalizacji były 

szczególnie wyeksponowane. One dały większości miast spore działanie inwestycyjne, które 

widać, które dobrze służą społeczeństwu, które staną się motorem rewitalizacji społecznej, bo 

o to tu chodzi. Oczywiście przyjęto nasze uwagi. Spotkanie właściwie dotyczyło 

finansowania w ramach RPO i oceny. Uwag technicznych jest bardzo wiele. Dotyczyły one 

czasu finansowania, samego finansowania, czasu rozpatrywania wniosków, podejścia do  

studium wykonalności, niuansów kontrolnych, które czasem nas męczą a nie przekonują jak 

być powinno. To wszystko było przedmiotem spotkania, które było klasycznie robocze. 

Oceniam dobrze sam fakt spotkania, bo z niego powstanie całkiem spory materiał. Pozwoli to 

na stworzenie solidnego pakietu informacji i uwag, które być może będą niezwykle ważne 

przy negocjacjach z komisją europejską, nowych zasad przy dzieleniu pieniędzy unijnych na 

czasy nowej perspektywy.  

Ad. pkt 34 
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Temat Uniwersytetu Trzeciego Wieku interesuje mnie od co najmniej dwóch lat. Natomiast 

wizji logicznej specjalnie nie było. W wyniku pewnego spotkania w Wyższej Szkole 

Gospodarki w Bydgoszczy dziś mamy nie tylko wizję ale i gotowy temat. Cieszę się z pytania 

Pani Ireny Szubrych, ponieważ dzisiaj chcę po raz pierwszy zarekomendować ten temat i 

zacząć namawiać do naboru. Mamy przygotowaną umowę, która jeszcze nie jest wprawdzie 

podpisana ale mamy wyznaczoną datę inauguracji – 17 października b.r. Chcielibyśmy to 

zadanie realizować w budynku przy ulicy Bydgoskiej 7, na dużej sali. Nie ma żadnych 

kryteriów co do wieku. Uczestniczy ktoś kto chce i ma czas. Mamy już ofertę programową. 

W semestrze odbywa się 10 spotkań po półtorej godziny wykładów oraz pół godziny 

konsultacji po wykładzie. Odpłatność to 50 zł od osoby na semestr. Przy czym WSG 

wychodzi z inicjatywą, że za pośrednictwem swoich ludzi zaproponuje podmiotom 

usługowym na terenie Chełmży reklamę na swoich stronach internetowych oraz w 

materiałach, które oni publikują za  bon, na przykład 10%, który rozda studentom a oni idąc 

np. do fryzjera będą mieli 10% zniżkę. Na ile się to uda nie wiem ale  pomysł bardzo dobry. 

Kwota ta nie jest kwotą powalającą. Już mogę pokazać indeks, z czego się szczególnie cieszę. 

Otwarcie byłoby 17 października. 10 zajęć odbyłoby się już u nas. Potem studenci mają 

ogromny wpływ na to co ma być na zajęciach. Kadra wykładająca oraz zajęcia są niezwykle 

ciekawe. Być może w programie trafi się wycieczka do WSG a jest naprawdę co oglądać. Jest 

to rozbudowana, piękna, nowoczesna uczelnia. Potrzebujemy minimum 30 osób, żeby 

uniwersytet ruszył. Natomiast nie ukrywam, że nas to nie satysfakcjonuje. Ograniczenia w 

górę na razie nie ma. Załatwiliśmy to tak, że na razie nie będę zwracał się do Państwa o 

zmiany budżetowe. Tym bardziej to cieszy.  

Radny Mariusz Kałużny 

Mam pytanie dotyczące wkładu naszego miasta w uniwersytet. 

Pan Jerzy Czerwiński                     

Tak jak powiedziałem. Na razie nie będę się zwracał o pieniądze z budżetu miasta. 

Zabezpieczamy pracownika, który salę  otworzy, zamknie, będzie tam technicznie  obecny w 

czasie zajęć. Zajęcia odbywają się w dni robocze, prawdopodobnie po południu. Nie mamy z 

tym żadnego problemu, bo ChOK jest otwarty i tam ktoś zawsze jest. Dlatego na razie o 

takim wkładzie nie mówię. Koszty naturalnie będą ale jest to u nas i trudno, żebyśmy tego nie 

zakładali. Zachęcając, chciałbym podać tematy, jakie proponuje WSG na I semestr. Studenci 

później będą mogli sami kreować to co w następnym semestrze omówią. Tematy na pierwszy 

semestr to „ Dorośli uczą się inaczej”, „ Polaków portret własny”, „ Fenomen baletu 

światowego”, „ Geoinformacja, człowiek, ziemia, mapa, satelita”,  „Fascynujące obrazy nieba 
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zimą i latem”, ”Ochrona środowiska”, „Jak jeść smacznie i zdrowo”, „Zasady żywienia osób 

starszych”, „ Co ułatwia i co utrudnia relacje między ludźmi”, „Psychospołeczne aspekty 

choroby w rodzinie”. Mamy tu profesorów, docentów, doktorów i magistrów, którzy będą te 

zajęcia prowadzili. Nie ukrywam, że mam dużą radość z tego zdarzenia, bo od jakiegoś czasu 

chodziło mi to po głowie ale pewną przeszkodą były zawsze  pieniądze. Teraz być może w 

ramach grantów te zajęcia będą jeszcze atrakcyjniejsze. Na szczeblu budżetu państwa są 

środki, po które można mając taki uniwersytet jeszcze sięgnąć. Oczywiście my będziemy 

beneficjentem ale konsumować będziemy je razem z WSG.       

W tej chwili czekamy na plakaty i ulotki. To oczywiście rozejdzie się po mieście. Osobą 

odpowiedzialną będzie Pani Urszula Meszyńska. Stosowną informację umieścimy na stronach 

internetowych i w Martonie. Postaramy się wszędzie dotrzeć do mieszkańców.    

 

Ad. pkt 3 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań 

inwestycyjnych 

 

Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży przedstawił uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

 

UCHWAŁA NR XVIII/125/12 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 

Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 4 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011 – 2025 . 

 

Pani Krystyna Lulka  Skarbnik Miasta Chełmży przedstawiła uzasadnienie do projektu 

uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XVIII/126/12 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2011 – 2025 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 

2012 rok 

 

       Pani Krystyna Lulka omówiła proponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków.      

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XVIII/127/12 

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2012 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



11 

 

Ad. pkt 6  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta 

Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Irena Szubrych 

Chciałabym tylko uzupełnić wypowiedź Pana Burmistrza. Były jeszcze 3 inne propozycje i to 

był Zbigniew Herbert, Witold Gombrowicz oraz Józef Korzeniowski. Komisja gospodarki 

miejskiej uznała, że ulica powinna nosić nazwę Wisławy Szymborskiej.   

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 13, przeciw 2. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XVIII/128/12 

w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Chełmży 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-

Katolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na remont kościoła filialnego pw. Św. 

Mikołaja w Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Irena Szubrych 

Jaka jest kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

To jest znacząco ponad 100 tys. zł. Mogę to dokładnie sprawdzić i przekażę tę informację. 

Uruchomienie tych środków następuje po rozliczeniu zadania, nie ma zaliczkowania.  

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 13, przeciw 1, wstrz. 1. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XVIII/129/12 

 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja 

Biskupa w Chełmży na remont kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Chełmży 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Chełmża oraz warunków i 

zasad korzystania z tych przystanków 

 

Pan Jerzy Czerwiński  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Są też przystanki  na drodze wojewódzkiej przy  ulicy Mickiewicza oraz na drodze 

powiatowej przy ul. Toruńskiej. W związku z tą nową uchwałą, jeżeli przystanek jest na 

drodze wojewódzkiej i powiatowej a oni prawdopodobnie z tego tytułu będą ściągali jakieś 

opłaty, czy remonty przystanków i wiat będą nadal należały do naszego miasta ? Czy 

wzmożone sprzątanie przy tych przystankach pomimo tego, że droga jest wojewódzka, będzie 

też nas obciążało ?   

Pan Jerzy Czerwiński 

Sprawę reguluje ustawa i tutaj nie mamy innej możliwości wyboru. To my odpowiadamy za 

czystość na przystankach. Opłaty możemy pobierać tylko za te, które znajdują się na naszych 

drogach.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Remonty też nas dotyczą ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

To są przystanki, więc generalnie nie ma wiat. Byłoby to w remoncie dróg. Wtedy odpowiada 

zarządca danej drogi. Natomiast tam gdzie byłaby wiata, tak jak na ulicy Dworcowej,  

to odpowiadamy za nią my, ponieważ postawiliśmy ją dla naszych mieszkańców. Zresztą 

podobna sytuacja jest na ulicy Wyszyńskiego.  

Radna Krystyna Myszkowska 

A na ulicy Mickiewicza i Toruńskiej ? 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Tam gdzie te wiaty są postawione przez nas, to my za nie odpowiadamy. Jesteśmy 

odpowiedzialni za porządek i ład na przystanku. Tym bardziej gdy wiata powstaje z naszej 

inicjatywy. To my służymy mieszkańcom, taka jest nasza rola i wiata powinna powstać. Jeżeli 

już  powstanie to tworzymy bardziej komfortowe warunki przewoźnikowi ale z tego tytułu na 

niego nic dodatkowego nie spada.   

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XVIII/130/12 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Miasto Chełmża oraz warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie  

z przystanków komunikacyjnych 

 

Pan Jerzy Czerwiński  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XVIII/131/12 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie  

z przystanków komunikacyjnych 
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Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wartości 

majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12a 

 

Pan Jerzy Czerwiński  przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Co bezpośrednio wpłynęło na to, że została ponownie przeprowadzona weryfikacja i analiza 

dokumentów powykonawczych, dotyczących właśnie tego projektu ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Sieci było bardzo dużo. To jest ponad 12 km sieci. A więc tych kilka metrów jest takim 

odstępstwem, które nawet mogło się pojawić w wyniku pomiaru. Podejrzewam, że pierwsza 

inwentaryzacja była przede wszystkim na podstawie dokumentacji i pomiaru tych 

najdłuższych odcinków. Druga inwentaryzacja była dużo dokładniejsza, ponieważ była 

kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i pomiary były bardziej 

szczegółowe. Podejrzewam, że jeden metr lub dwa to jest tolerancja. Nie ma powodów 

dyskutować nad tym, ponieważ to naprawdę niewiele. Bywa, że mierzymy mieszkania i nie 

zgadzają nam się metry. Mam ostatnio taki przypadek, że trzy pomiary jednego mieszkania 

dały trzy różne wyniki.   

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 15 radnych –  za 15. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XVIII/132/12 

zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wartości majątku Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji w Chełmży ul. 3-go Maja 12a 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 11  

 Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 12  

Odpowiedzi na interpelacje 

W związku z tym, iż radni nie zgłosili interpelacji, punkt nie został zrealizowany. 

 

Ad. pkt 13 

 Wnioski i zapytania 

Radny Franciszek Kuczka 

Wielokrotnie na tej sali oraz  podczas posiedzeń komisji poruszany był problem przywrócenia 

pierwotnego stanu pasa drogowego po wykonywanych pracach remontowych posesji. Ciągle 

ta sprawa nie jest jak gdyby dopięta. Jeżeli przejdziemy się ulicą Sikorskiego to zauważymy 

ślady po pracach związanych z wymianą okien. Natomiast na jednej posesji  trwają prace 

związane z remontem elewacji i zabezpieczenie chodnika nie jest właściwe. Często się 

zdarza, że jak przyjdzie silna ulewa to zmyje pył, brud. Kiedy Straż Miejska będzie 

rygorystycznie egzekwować przywrócenie pierwotnego stanu chodnika od tych wszystkich, 

którzy wykonują prace ? 

Radny Marek Wierzbowski 

Z informacji z pracy Pana Burmistrza (pkt 27) wynika, że zakupiono 5 tys. sztuk pakietów 

Animals. Czy można by było u nas na osiedlu Frelichowskiego zamontować co najmniej dwa 

dystrybutory ?  

 

Ad. pkt 14  

Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Zgadzam się, że zarówno na komisjach jak i na sesjach rady temat utrzymania czystości w 

pasach drogowych podczas remontów był tematem wielokrotnie poruszanym. Też jednak 

muszę powiedzieć, że za każdym razem temat ten jest wałkowany i nie dotyczy tylko Straży 

Miejskiej ale również pracowników GKM, którzy o zajęciu pasa drogowego wiedzą i te 

sprawy mają sprawdzać. Przyznam się szczerze, że po tych uwagach po zakończeniu 

inwestycji nie mamy przypadku zniszczenia, uszkodzenia trwałego chodnika. Być może tak 
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jest, ponieważ Straż Miejska tego pilnuje. Nie specjalnie chcemy interweniować w czasie 

trwania inwestycji chyba, że dochodzi do takich sytuacji, że ewidentnie widać, iż coś się 

dzieje. Kiedyś ocieplano dwa budynki na ulicy Sikorskiego. Styropian był wszędzie. 

Naprawdę nie znam inwestycji, gdzie by ocieplali a styropianu by nie było. To są takie 

sytuacje trudne. A więc trudno się nie zgadzać, że jest bałagan. Uczulę jeszcze raz Straż 

Miejską na to o czym mówimy. Staram się najbardziej o to, żeby po zakończeniu inwestycji 

przywrócono stan pierwotny. Generalnie  większych wpadek z tego tytułu nie było.  

Zakupiono 5 tys. sztuk pakietów na psie odchody. Chyba powinny pojawić się dodatkowe 

urządzenia. Jeżeli będziemy mówić o innych miejscach, to musimy wstrzymać się do 

przyszłorocznego budżetu i ustalić mapę. Na osiedlu to temat istotny. Nasza ocena jest taka, 

że to się przyjęło. Nie mamy aktów wandalizmu. Pakiety schodzą. Nie ukrywam, że to nas 

bardzo cieszy.   

Ad. pkt 15  

Oświadczenia 

Radni nie złożyli oświadczeń. 

 

Ad. pkt 16   

Komunikaty 

Pan Jerzy Czerwiński 

Radna Irena Szubrych pytała o wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Ona wynosi 

150 tys.zł. Z tego 139 tys.zł. to są środki unijne. Blisko 11 tys.zł to są środki z budżetu 

województwa.      

Ad. pkt 17  

Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XVIII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

Protokołowała:                 Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                        Janusz Kalinowski        

                            Sekretarz obrad: 

                             Małgorzata Polikowska   


