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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXV/14 

z  sesji  Rady Miejskiej Chełmży 
 

XXXV sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 2 października 2014 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 

Pan Janusz Wilczyński           - Sekretarz Miasta 

Pani Krystyna Lulka               - Skarbnik Miasta 

Ponadto w  sesji udział wzięli: radca prawny Urzędu Miasta, przedstawiciel MF STUDIO. 

 

Proponowany porządek sesji : 

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. Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2014 roku. 

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmży 

na lata 2014-2025 za I półrocze 2014 roku. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 

rok.  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz 

Miasta Chełmży może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy de minimis w formie zwolnienia od 

podatku od nieruchomości. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy miasta 

Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2015 rok. 
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2018. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

dla Gminy Miasta Chełmży za rok 2013 wraz z rekomendacjami. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomostu 

spacerowego łączącego Bulwar 1000-lecia z ulicą Plażową, stanowiącego własność Gminy 

Miasta Chełmży. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu 

komunikacji drogowej – ul. Spokojna. 

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy 

oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 

2014 roku. 

15. Interpelacje.  

16. Odpowiedzi na interpelacje. 

17. Wnioski i zapytania. 

18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

19. Oświadczenia. 

20. Komunikaty. 

21. 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 było 13 radnych. Lista obecności stanowi załącznik 

do protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  wybrana została radna Małgorzata Polikowska w wyniku 

głosowania - za 12, wstrz. 1. 

      c)    Proponowany porządek sesji został przyjęty jednogłośnie – 13 za. 
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      d)   Protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 13 

za. 

Ad. pkt 2   

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 39. „W dniu 9 lipca br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Toruniu w spotkaniu w sprawie 

ustalenia ostatecznej treści porozumienia na zakup energii elektrycznej”. 

Czy Pan Burmistrz mógłby przybliżyć treść tejże umowy ale tylko tą część, która dotyczy  

korzyści jakie  z tej umowy wynikają dla nas ? 

Radny Marek Wierzbowski 

Pkt 4. „Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego niezabudowane nieruchomości gruntowe ( 14 działek ), stanowiące 

własność Gminy Miasto Chełmża, położone przy ul. Piastowskiej, przeznaczone pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną” 

Jakiej wielkości były te działki ? 

Pkt 19 „Podjęcie decyzji w sprawie wyznaczenia pojazdu służbowego Straży Miejskiej dla 

potrzeb przewozu dzieci podczas interwencji związanych z przemocą w rodzinie” 

Co było powodem takiej decyzji ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 8 „Wprowadzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz Polityki 

Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 

2007 dla PO KL w gminie miasto Chełmża w ramach realizacji projektu „Indywidualizacja 

procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. 

Proszę o przybliżenie punktu. 

Pkt 12 „Ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom  z 

terenu miasta Chełmży na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 

2014/2015 w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.  – „Wyprawka 

szkolna”. 

Czy wszystkie dzieci, którym udzielono pomocy finansowej mają faktycznie te podręczniki ? 
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Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 2 „Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 

Miasto Chełmża, położonej w Chełmży przy ul. Kazimierza Wielkiego 2  o pow. 0.0306 ha za 

cenę wywoławczą netto 19.500,00 zł.” 

Pkt 3. „Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 

Miasto Chełmża, położoną w Chełmży przy ul. Chełmińskie Przedmieście 47 o pow. 0.1230 ha 

za cenę wywoławczą netto 60.000,00 zł.” 

Na jakie cele mogłyby służyć grunty, które zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie 

przetargu ? 

Pkt 38. „Zlecenie firmie Multi Decor Sp. z o.o. z Piastowa dostawy 5 sztuk elementów 

oświetleniowych ( dekoracje świąteczne ). Termin realizacji zamówienia do dnia 15.10.2014 

r. Łączny koszt zamówienia wyniesie 12.344,28 zł brutto wraz  z podatkiem VAT”   

Gdzie będą zlokalizowane ? 

Radny Mariusz Kałużny 

Pkt 41. „W dniu 5 września br. Burmistrz Miasta uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli 

jednostek wschodniej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego – Członków 

Związku ZIT wojewódzkiego w Urzędzie Miasta Torunia” 

Proszę, żeby Pan Burmistrz powiedział coś więcej w tym temacie. 

Pkt  42 „W dniu 8 września br. Burmistrz Miasta uczestniczył w pierwszym posiedzeniu 

Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w 

Bydgoszczy” 

Kto wchodzi  w skład komitetu, jak to wygląda w praktyce ? 

Radna Irena Szubrych 

Pkt 5 „Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym, stanowiącą 

własność Gminy Miasto Chełmża, położoną przy ul. Toruńskiej 1a  o pow. 0.0050 ha za cenę 

wywoławczą 52.000,00 zł” 

Co to za nieruchomość ? To nasz budynek ? 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 2 

Przy ulicy Kazimierza Wielkiego była działka, która nie przynależała do żadnej z 

nieruchomości, a po opracowaniu dokumentacji technicznej właściwie jest zbędna.  Ona 

wcześniej była dzierżawiona a potem ktoś z dzierżawy zrezygnował. Pojawiła się osoba 

zainteresowana nabyciem na powiększenie nieruchomości. Działka ta nie może samodzielnie 

stanowić nieruchomości, bo nie ma tam możliwości zabudowy. Ogłosiliśmy przetarg 

zawiadamiając wszystkie strony, które z racji położenia działki mogłyby być zainteresowane. 

Czyli oprócz publicznej oferty, którą jest przetarg również bezpośrednio zawiadomiliśmy 

osoby, które w jakiś sposób mogłyby być zainteresowane. Jest to teren zbędny, niczym nie 

usprawniający funkcjonowania tej ulicy.  

Ad. pkt 3 

Teren ma 1230m. To teren bardzo wąski, który raczej działki samodzielnej stanowić nie 

może. Pojawiły się zapytania o to, czy ewentualnie  gmina nie byłaby zainteresowana 

sprzedażą. Jesteśmy zainteresowani ponieważ tam nie ma mowy o obiektach publicznych, ani 

o jakimkolwiek budowaniu. Wyłącznie można wziąć pod uwagę poprawienie warunków. Nie 

twierdziłbym, że  w tej chwili jest już ktoś chętny ale były zapytania o tę nieruchomość. Ona 

przez jakiś czas była dzierżawiona, potem była nieużytkiem. Stąd taka decyzja. 

Ad. pkt 4 

To są działki w okolicach ulicy Piastowskiej o powierzchni około 1 tys. m2 z przeznaczeniem 

w planie pod zabudowę mieszkaniową. My kiedyś występowaliśmy z tą ofertą. Nie było 

zainteresowania. Teraz odświeżyliśmy temat. Jakie będą reakcje trudno powiedzieć.  

Ad. pkt 5 

To budynek, który przez wiele lat wydawało się, że nie stanowił własności miasta. Natomiast 

nieuregulowana była kwestia gruntowa. Pani, która to użytkowała zdała go, właściwie 

rezygnując z  jakichkolwiek praw własności do części budowlanej, założyliśmy księgę 

wieczystą, czyli uregulowaliśmy stan prawny co do samego gruntu i właściwie całości z tym 

metalowym pawilonem proponujemy do sprzedaży. A ta Pani zrzekła się prawa do 

jakichkolwiek nakładów. Traktujemy to jako swoją własność i w ten sposób jest to 

sprzedawane.  

Ad. pkt 8  

Cały temat to kolejny program realizowany w naszych szkołach w ramach indywidualizacji 

procesu nauczania, a więc program skierowany do uczniów zdolnych, uczniów 
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wymagających pomocy. W związku z tym, że tutaj wymagane jest systemowe monitorowanie 

to został stworzony system elektroniczny, który pozwoli komunikować się zespołowi.  

Ad. pkt 12 

Pomocy finansowej w szkołach jest bardzo wiele ale tu piszemy o pomocy finansowej, która 

dotyczy zakupu podręczników szkolnych poza klasami I, bo te podręczniki były 

podręcznikami darmowymi dla wszystkich. To są podręczniki dla osób spełniających kryteria 

ustawy o pomocy społecznej. Na pytanie czy oni posiadają podręczniki, to ja mogę tylko 

powiedzieć o zabezpieczeniu  finansowym na ich zakup, bo taka jest nasza rola. Możemy się 

pokusić o analizy. Wiem, że potem się mówi, że podręczniki nie były kupione. Z tego są 

rozliczani. Podręczniki mogły zostać sprzedane ale to już jest inna kategoria. To już o czym  

tu piszemy jest wywiązaniem się z zadania nałożonego na MOPS poprzez ZEAO dla osób 

spełniających określone kryterium zawartym w ustawie o pomocy społecznej.  

Ad. pkt  19 

Chodzi o funkcjonujący system zarządzania kryzysowego. Nie możemy poruszać  się 

dowolnym samochodem w sytuacji kiedy np. awaryjnie odbierane jest dziecko rodzinie. 

Musimy wskazać jaki to jest samochodów dla celów bezpieczeństwa, celów kontrolnych. My 

wskazaliśmy samochód Straży Miejskiej, bo to jedyny samochód, którym dysponujemy do 

tego typu sytuacji. 

Ad. pkt 38 

My nie wyznaczamy nowych miejsc. Zresztą i tak wrócilibyśmy do tego tematu na komisjach 

rady. Jest to II etap wymiany. W ubiegłym roku wymienialiśmy część tych urządzeń, które się 

siłą rzeczy wypalają. W tym roku wymieniona byłaby pozostała część z założeniem, że 

wisiałyby w tym samym miejscu. Jeżeli będą uwagi, że należy zmienić miejsce to wspólnie to 

zaopiniujemy. Na razie zamiarów nie mieliśmy żadnych.  

Ad. pkt 39 

Od 2 lat kupujemy energię w ramach grupy zakupowej, czyli składamy zamówienie. 

Ogłaszamy przetarg na zakup energii mając znacząco większy wolumen zapotrzebowania na 

energię  z racji tego, że braliśmy to w grupie większości gmin  powiatu. Siłą rzeczy  duży 

może więcej, a więc te ceną są atrakcyjniejsze. Chcieliśmy iść jeszcze dalej i podpisaliśmy 

porozumienie, które skutkuje tym, że jesteśmy w bardzo dużej grupie zakupowej, bo są 

wszystkie gminy powiatu, starostwo, miasto Toruń, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, jakaś uczenia  gdańska. I ten wolumen stał więc 

wielokrotnie większy a więc szanse na tańszą energię są dużo, dużo większe. Już uniwersytet 

w Toruniu kupował  energię w cenie bardzo zbliżonej do ceny giełdowej. Nie chcę  strzelać 
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ale jak było 23 gr za kWh na rynku to uniwersytet kupował za 24 gr. My normalnie 

płacilibyśmy  znacząco powyżej 50 gr, a w tej grupie zakupowej już doszliśmy do 32-33 gr. 

Są to wymierne oszczędności. Wciąż prowadzimy rozmowy ponieważ nie dotyczy to zakupu 

energii  elektrycznej, gdzie my potrzebujemy ogromną ilość na oświetlenie uliczne ale to 

zupełnie inny temat. Na ten temat są prowadzone rozmowy. To oświetlenie tylko w 

niewielkiej części jest nasze. Natomiast ten zakup energii określamy jako energię na potrzeby 

komunalne ale w tym są  wszystkie nasze jednostki, czyli wszystkie placówki oświatowe, 

urząd, wodociągi, OSiT, ZGM. Nie ma biblioteki ponieważ miała zawartą już wcześniej 

promocyjną umowę. I musi najpierw wywiązać się z tej umowy, żeby do nas dołączyć.  

Ad. pkt 41,42 

Te punkty ściśle się ze sobą wiążą. To spotkanie w Toruniu przygotowywało tę część 

zintegrowanej inwestycji terytorialnej tej części toruńskiej a więc powiatu toruńskiego plus 

Kowalewo. Natomiast spotkanie następne, które odbyło się 8 września w Bydgoszczy 

wyłoniło dwa podstawowe organy ZIT-u, to jest komitet sterujący i zarząd. Przy czym 

komitet  sterujący powstał jak gdyby z automatu. Stanowią go wójtowie, burmistrzowie i 

prezydenci wszystkich gmin należących do wojewódzkiego ZIT-u. Zarząd to dwóch 

prezydentów czyli prezydent Torunia i Bydgoszczy, Starosta Powiatu Toruńskiego, Wójt 

Gminy Łubianka i są dwaj burmistrzowie stamtąd. Nie chciałbym w tej chwili zgadywać ale 

na pewno burmistrz Solca. Do tego dochodzi biuro ZIT-u. To jednostka techniczna. Jest 

przygotowywana siedziba w Bydgoszczy. Opracowywana jest strategia,  programy. 

Najistotniejsze było wyłonienie zarządu  w drodze porozumienia i odbyło się to w pełnej 

zgodzie. To dobrze rokuje na funkcjonowanie ZIT-u na przyszłość.  

Radny Mariusz Kałużny 

Jakie są kompetencje komitetu sterującego ? Rozumiem, że za każdym razem Pan będzie 

reprezentował miasto ? Czy można do tego oddelegować swojego przedstawiciela ? Jak to 

będzie wyglądało ?   

Pan Jerzy Czerwiński 

Przedstawicielem w komitecie sterującym jest wójt, burmistrz, prezydent. W przypadku jeżeli 

to robi inna osoba, to każdorazowo musi posiadać pełnomocnictwo. Co do zakresu 

kompetencji to nie odpowiem. ZIT ma swój statut i w nim wszystko jest wymienione. 

Komitet sterujący jest bardziej ciałem ustalającym pewne rzeczy i ciałem kolegialnym, które  

monitoruje. Natomiast zarząd jest ciałem wykonawczym i jego kompetencje są dosyć 

szerokie. Statut jest dostępny i można sprawdzić jak to wszystko wygląda.  
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Ad. pkt 3  

            Informacja z wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze 2014 roku 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę Państwa, ta informacja nie jest przyjmowana nawet w formie uchwały na sesjach rady, 

natomiast zgodnie z  ustawą o finansach publicznych jesteśmy zobowiązani do końca sierpnia 

taką informację przedstawić radzie, co uczyniliśmy i treść tego Państwo znacie, ponieważ 

było to omawiane na komisjach rady. Zostało to również wysłane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która ocenia bieżącą realizację budżetu. Zawsze staram się poinformować o 

dochodach i wydatkach analizowanych w oparciu o półrocze. I jak w dochodach jest łatwiej, 

bo są systematyczne, to wydatki nie zawsze odzwierciedlają faktycznego stanu, ponieważ 

inwestycje są czasami realizowane w całości w pierwszym półroczu, albo odwrotnie w całości 

w drugim półroczu, są różne płatności. W szczegółach było to omawiane na posiedzeniach 

komisji. Przedstawię dwie rzeczy. Dochody zostały zrealizowane na poziomie 51,26% , a 

więc można by powiedzieć, że zostały zrealizowane na poziomie dobrym. W tym bieżące 

wydatki 54,03% , zaś wydatki majątkowe 6,68 % za sprzedaż mienia i dotacje związane z 

Unią Europejską, które akurat przypadły na drugie półrocze tego roku. Natomiast wydatki 

zostały zrealizowane na poziomie 49,18%, w tym bieżące wydatki w wysokości 51,07%, 

natomiast wydatki majątkowe na poziomie 27,76%. To liczby, które być może niewiele 

mówią, bądź niczego nie sygnalizują. Mogę  powiedzieć jedynie to, o czym rozmawialiśmy 

na komisjach, że są niepokojące sygnały, co najmniej w dwóch lub trzech pozycjach 

dochodów, takich jak podatek od nieruchomości, który wynika z sytuacji kryzysowej i 

gospodarczej. Chociaż mówi się, że nie ma w Polsce kryzysu, ale kwestia ożywienia i 

funkcjonowania firm lokalnych bywa różna. Między innymi sprawa ADPOL-u, który w 

dalszym ciągu ma problemy. Są to problemy niektórych naszych zakładów pracy. Na razie w 

skali roku szacujemy, że może to wynieść nawet 500 tyś zł. Jednakże mamy pewne sygnały 

ożywienia i nadziei.  Drugą pozycją jest podatek pit, czyli podatek od osób fizycznych i tutaj 

jak spojrzymy na planowanie i przychody z tytułu tego podatku to widać, że ta różnica na 

pierwsze półrocze wynosi blisko 500 tyś. zł. Jednak optymistyczne w tej niedobrej sytuacji, 

można tak powiedzieć, jest to, że drugie półrocze jawi się w taki sposób, że może udałoby się 

utrzymać ten deficyt w tym zakresie  na poziomie tych 500 tys. zł. Czyli to II półrocze jest 

wyraźnie w tym zakresie lepsze. Prawdopodobnie już się nie zmieni. Liczymy na to, że   

dochody z podatku cit będą na poziomie połowy zaplanowanych, więc może być niedobór na 
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poziomie 500 tyś zł - 600 tyś. zł, co oczywiście wpłynie na kwestię nadwyżki budżetowej, no 

i utrudni  planowanie budżetu na rok 2015. A więc nie chcę powiedzieć, że nie da rady, ale 

będzie na pewno trudniej ponieważ są to  dochody gminy, z których praktycznie gmina żyje. 

Z czego jest cit ? To jest koniunktura cukru między innymi, bo  wiodący cit jest z cukrowni, a 

wiemy jak ceny cukru spadły, a to przekłada się na zyski zakładów, które produkują cukier 

mianowicie cukrowni. Na razie te wersje zbyt optymistyczne co do najbliższej przyszłości nie 

są. To  jest tyle co mógłbym  powiedzieć,  na co warto zwrócić uwagę, a co jest zresztą 

Państwa wnioskami z poszczególnych komisji rady. Nie będę odrębnie omawiał wieloletniej 

prognozy, bo ona jest konsekwencją dochodów, przychodów i rzeczy, które dzieją się 

bezpośrednio w budżecie miasta.  

Radny Franciszek Kuczka 

Czy w związku z zagrożeniami wykonania budżetu po stronie dochodów w zakresie podatku 

cit i podatku od  nieruchomości, istnieje zagrożenie realizacji wydatków jeżeli chodzi o 

inwestycje ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Pytanie słuszne. Zakładam, że żadna  z tych inwestycji, które były zaplanowane na ten rok nie 

powinna być niewykonana. Tak jak powiedziałem boję się o nadwyżkę roku 2014, która jest 

kwotą wyjściową do planowania i uchwalenia budżetu na rok 2015. Na ten moment nie mam 

powodów do niepokojenia Państwa i informowania żebyśmy się z czegoś wycofywali. To co 

największe to mamy już za sobą. Dzieje się budowa dróg. Środki na to są zabezpieczone. A 

jak to będzie w przyszłorocznym budżecie, to będziemy nad tym myśleli już niebawem, bo 

budżet w wersji roboczej powoli powstaje.   

Radna Krystyna Myszkowska 

Zaplanowano  zakup oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi wysokości  4000 

zł. W I półroczu nie zostało to zakupione. Nie ma  w wyjaśnieniach, że zostało to przełożone 

na rok przyszły. A na pewno to oprogramowanie pozwoli bardziej monitorować gospodarkę 

odpadami komunalnymi. Czy to jest tylko przeoczenie, czy faktycznie zrezygnowano z 

zakupu tego oprogramowania ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

To nie jest przeoczenie. Nie jest to program, który jest niezbędny do funkcjonowania całego 

systemu gospodarki odpadami. Jest to uzupełnienie programu ponieważ program pierwotny, 

który funkcjonuje nie tylko u nas w gminie nie ujmuje w całym zakresie tak jak to powinno 

być egzekucji w stosunku do osób, które nie płacą. Odsunęliśmy ten temat ponieważ są 
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zapowiadane zmiany w ustawie. Jeżeli zmiana w ustawie poszłaby w ten sposób, że organem 

egzekucyjnym nie jest burmistrz, tak jak to jest dzisiaj ale będzie naczelnik urzędu 

skarbowego to zakup tego programu byłby zbędny. Chcemy to trochę przesunąć w czasie. 

Natomiast absolutnie nie wpływa to na monitorowanie, funkcjonowanie, sprawność itd., bo 

my takim programem się posługujemy. Jest to tylko kwestia usprawnienia go, gdyby zapisy  

ustawy pozostały takie jak są  w tej chwili.      

 

Radny Krzysztof Zduński 

W imieniu komisji planowania, budżetu i finansów chciałbym tylko dopowiedzieć, że w dniu 

29 września b.r. na swoim posiedzeniu zapoznała się z informacją z wykonania budżetu 

miasta oraz z wieloletnią prognozą. Informacja została przekazana radnym w ustawowym 

terminie. Budżet był realizowany zgodnie z przyjętą uchwałą z 30 grudnia 2013 roku, zgodnie 

z zarządzeniami Burmistrza Miasta  (12 zarządzeń) oraz z 3 uchwałami rady zmieniającymi 

budżet. Proporcja wykonania dochodów budżetowych jak i zrealizowania wydatków jest 

prawidłowa. W przypadku przychodów wyniosła ponad 51% a realizacja wydatków 49%. 

Wypracowano nadwyżkę w wysokości ponad 830 tys. zł. Informacje zostały przyjęte 

jednogłośnie przez komicję.   

 

Ad. pkt 4  

            Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Chełmży na lata 2014-2025 za I półrocze 2014 roku 

 

Pan Janusz Kalinowski  

Pan Burmistrz przybliżył nam już kwestię wieloletniej prognozy finansowej. 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji. 

 

Ad. pkt 5  

            Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2014 rok  

 

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

Radna Irena Szubrych 

Chciałabym zapytać o kwotę 215 tys. zł na remont zasobów komunalnych gminy. Czy to jest 

kwota już wystarczająca na ten rok ? Czy takie są potrzeby ? 
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Pan Jerzy Czerwiński 

Mamy informację z  ZGM, że na pewno są pilne sprawy związane przede wszystkim z 

piecami, co ma związek z sezonem zimowym. Mamy dwie sytuacje awaryjne związane z 

dachami. Z tego wstępnego rozliczenia wychodzi, że ta kwota powinna wystarczyć. Nie dam 

gwarancji  czy przytrafi się coś nadzwyczajnego i będziemy musieli dołożyć. Jak jest mróz to 

dotyka nas zamarzanie wody. Gdyby założyć normalny stan, bez sytuacji nadzwyczajnych to 

myślę, że  z kwotą 50 tys. zł sobie poradzimy. Wniosek był na 80 tys. zł  ale zweryfikowałem 

te założenia na tyle na ile to było możliwe. Jeżeli ta kwota nie będzie wystarczająca to jeszcze 

raz na ostatniej sesji tej kadencji  musielibyśmy podejść do tematu. Najlepiej byłoby 

gdybyśmy tą kwotą zamknęli remonty.   

Radny Franciszek Kuczka 

Mam pytanie dotyczące  kwoty 10 tys. zł , którą przeznaczono na zieleń. Na co konkretnie 

ona ma być przeznaczona ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

To jest kwota, którą my otrzymujemy co roku. To jest jedyna forma dotacji z WFOŚ. 

Przeznaczamy generalnie na zieleń, a są to przede wszystkim zadrzewienia, krzewy i to co 

jest trwałe w architekturze zieleni w naszym mieście. Uzupełniamy ubytki i przygotowujemy 

mapę z nowymi nasadzeniami. Podkreślam, że jest to dotacja a nie pożyczka.  

  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXV/258/14 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której 

Burmistrz Miasta Chełmży może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXV/259/14 

w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Chełmży może 

samodzielnie zaciągnąć zobowiązania 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy de minimis w formie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Te trzy firmy, które skorzystały z dobrodziejstwa tejże uchwały o ile zwiększyły 

zatrudnienie? O ile zmniejszyło się bezrobocie  w naszym mieście ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Tego nie da się powiedzieć wprost. Jeżeli Izolacja była zakładem w  stanie upadłości i zakład 

sprzedawał syndyk i pojawiały się podmioty, które chciały nabyć ten zakład tylko pod 

warunkiem zwolnień podatkowych to ten podmiot, który miał zdeklarowaną taką możliwość 

kupował zakład, zatrudniał 40 osób ale mógł skorzystać z ulgi tylko na 16. I teraz nie wiem co 

jest wzrostem. Tych 40 czy  50, które pracuje dzisiaj  w Izolacji, czy tylko 16, które wynika z 

naszej uchwały ? Podobnie jest w gorzelni, która w porywach zatrudnia 80 osób. A była 

nabyta m.in. przy takim elemencie zachęty, którym była ta uchwała. Ten wzrost zatrudnienia 

mógłbym liczyć wprost  i powiedzieć tyle ile w tym momencie zatrudniono  w tym zakładzie 

a to był tylko dodatkowy element. Dla nas ważny jest element zwiększenia i te minimalne 

wartości podajemy. A czasem jest tak, że samo zawarcie umowy powoduje, że zakład 

pozostaje, że ktoś się tym interesuje. Izolacja zatrudnia dzisiaj jakieś 50 osób, gorzelnia 80, to 

jest 130 miejsc pracy. One nie są trwałe, wieczne. Pamiętam te rozmowy i to był wręcz 

warunek. Nie tylko my mamy taką uchwałę, chociaż nie mają jej niektóre gminy. Natomiast 

pytanie jest proste. Czy jest szansa na jakąkolwiek ulgę podatkową w podatku od 

nieruchomości ? To jest to co wychodzi naprzeciw takiemu  przedsiębiorcy.     
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Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXV/260/14 

w sprawie pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia Programu współpracy 

gminy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXV/261/14 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy miasta Chełmży z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2015 rok 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

           Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyj ęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXV/262/14 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2015 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 10  

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2018. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXV/263/14 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

na lata 2015 – 2018 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11  

             Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej dla Gminy Miasta Chełmży za rok 2013 wraz z rekomendacjami 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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UCHWAŁA NR XXXV/264/14 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasta Chełmży za 

rok 2013 wraz z rekomendacjami 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12  

             Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z 

pomostu spacerowego łączącego Bulwar 1000-lecia z ulicą Plażową, stanowiącego 

własność Gminy Miasta Chełmży 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Krzysztof Zduński 

Regulamin oczywiście jest bardzo ważny ale tak jak Pan Burmistrz powiedział nie wszyscy 

będą go przestrzegać. I taka prośba na początek możliwości korzystania z tego pomostu, żeby 

służby mundurowe, czyli głównie Policja i Straż Miejska, częściej patrolowały pomost. 

Upominały, przestrzegały przed nieprzestrzeganiem regulaminu, bo inaczej takie osoby będą 

ponosiły konsekwencje.  Proszę Pana Burmistrza, żeby zawnioskował o to do Policji a Straży 

Miejskiej przekazał odpowiednie decyzje.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Takie spotkania odbyły się przed oddaniem do użytku pomostu. W tonie dokładnie takim jak 

Pan radny przedstawiał staraliśmy się rozmawiać z naciskiem na to co mówiłem wcześniej, 

czyli niekoniecznie karać, na razie upominać. Z przyjemnością kilka razy widziałem jak 

rzeczywiście panie policjantki były i na pomoście i z obu stron pomostu. Mam nadzieję, że 

wezmą sobie to do serca a my przy okazji jeszcze im o tym przypomnimy po tym wniosku 

radnego. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXV/265/14 

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z pomostu spacerowego łączącego Bulwar 

1000-lecia z ulicą Plażową, stanowiącego własność Gminy Miasta Chełmży 
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Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13  

              Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla 

terenu komunikacji drogowej – ul.Spokojna 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXV/266/14 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu komunikacji drogowej – ul.Spokojna 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14   

             Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 13 radnych –  za 13. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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UCHWAŁA NR XXXV/267/14 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do rad gmin, rad 

powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 15  

             Interpelacje 

 

Interpelacji nie złożono. 

  

Ad. pkt 16  

             Odpowiedzi na interpelacje 

 

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

 

Ad. pkt 17  

              Wnioski i zapytania 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Media podały informację, że miasto Łódź zarobiło na zbiórce odpadów komunalnych 50 mln 

zł. Czy nasze miasto zarobiło coś na zbiórce odpadów ?   

 

Ad. pkt 18  

             Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jeżeli media w Łodzi są tak precyzyjne to powinny wykonać następną czynność, a 

mianowicie zawiadomić albo Regionalną Izbę Obrachunkową  albo Prokuraturę, bo na 

śmieciach zarabiać nie można. Stąd z całą stanowczością stwierdzam, że my na śmieciach nie 

zarabiamy a dążymy  do tego, żeby to co jest kosztem bilansowało nam się z przychodem. 

Być może media coś pomyliły. Chyba, że kalkulacja była taka a nie inna ale jest to rzecz 
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niedozwolona. Oczywiście część nadwyżek można przeznaczyć na sprawy związane z 

usuwaniem dzikich wysypisk czy doskonaleniem  systemu odpadów ale tylko w takim 

kierunku mogą być te pieniądze wydane.   

 

Ad. pkt 19  

             Oświadczenia 

 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 20  

             Komunikaty 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Zgodnie z art. 24 h ust.8 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  dokonałem analizy złożonych przez radnych  oświadczeń 

majątkowych. Analizie podlegały wszystkie elementy oświadczenia, dane dotyczące 

poszczególnych składników majątkowych, dochodów, zobowiązań lub wierzytelności 

pieniężnych. Po dokonaniu analizy stwierdziłem, co następuje : 

Radni oświadczenia  majątkowe złożyli  w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2014 

roku, wg stanu na dzień 31 grudnia  roku poprzedniego oraz na 2 miesiące przed upływem 

kadencji. W złożonych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości. Przedłożone 

oświadczenia są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta Chełmży. 

 

Ad. pkt 21  

              Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXV sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 
 
Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 
Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  
 

      Sekretarz obrad :  
 Małgorzata Polikowska 


