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P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVI/14 

z  sesji  Rady Miejskiej Chełmży 
 

XXXVI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 30 października 2014 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 

Pan Janusz Wilczyński           - Sekretarz Miasta 

Pani Krystyna Lulka               - Skarbnik Miasta 

Ponadto w  sesji udział wzięli:  

Pan Piotr Gadzikowski – Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego 

Związku Działkowców w Toruniu, 

Pan Józef Strzałkowski  - Prezes Chełmżyńskiej Rady Działkowców, Prezes ROD „Wodnik”, 

Pan Henryk Szczepański – Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Odnowa”, 

Pan Henryk Sulencki      - Prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Postęp”. 

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. Rozpatrzenie projektu uchwały   w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok 

– druk sesyjny  nr 271. 

4.Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2015 rok – druk sesyjny nr 272. 

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

rok – druk sesyjny nr 275. 
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         6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025 – druk sesyjny nr 276. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na remont dachu bazyliki konkatedralnej p.w. Świętej 

Trójcy w Chełmży – druk sesyjny nr 277. 

8.Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmży – druk sesyjny nr 273. 

9.Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2013/2014 – druk sesyjny nr 274. 

10.Interpelacje.  

    11.Odpowiedzi na interpelacje. 

    12. Wnioski i zapytania. 

    13.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

    14.Oświadczenia. 

    15.Komunikaty. 

    16.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 12 radnych. Lista obecności stanowi załącznik 

do protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  wybrana została radna Małgorzata Polikowska w wyniku 

głosowania - za 11, wstrz. 1. 

c)  

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę o włączenie do porządku obrad  dwóch projektów uchwał : 

- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża 

dla terenu położonego przy ul. Toruńskiej – tereny aktywizacji gospodarczej – druk ses.280, 

- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku 

rolnego w 2015 roku – druk sesyjny nr 281. 
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Projekty te pojawiły się na ostatnich posiedzeniach komisji. Jeden z nich był zapowiadany a 

związany był z ogłoszeniem przez prezesa GUS-u ceny kwintala żyta, która jest podstawą do 

naliczenia podatku rolnego.  

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowane przez Burmistrza Miasta  

poprawki. Wszyscy radni głosowali za ich  przyjęciem jednogłośnie. Omówienie przyjętych 

projektów uchwał nastąpi w pkt 10 i 11. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 

przyjęcie porządku posiedzenia wraz z powyższymi poprawkami. 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   w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok 

– druk sesyjny  nr 271. 

4.Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2015 rok – druk sesyjny nr 272. 

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

rok – druk sesyjny nr 275. 

         6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025 – druk sesyjny nr 276. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na remont dachu bazyliki konkatedralnej p.w. Świętej 

Trójcy w Chełmży – druk sesyjny nr 277. 

8.Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmży – druk sesyjny nr 273. 

9.Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2013/2014 – druk sesyjny nr 274. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmża dla terenu położonego przy ul. Toruńskiej – tereny 

aktywizacji gospodarczej – druk ses.280. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 

podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku – druk sesyjny nr 281. 

12.Interpelacje.  

    13.Odpowiedzi na interpelacje. 

    14. Wnioski i zapytania. 

    15.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

    16.Oświadczenia. 

    17.Komunikaty. 

    18.Zamknięcie sesji.  

 

      d)   Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 12 za. 

 

W trakcie sesji  Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku 

Działkowców w Toruniu oraz reprezentanci Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Chełmży 

dokonali wręczenia  podziękowań w formie dyplomów za wkład w rozwój ruchu ogrodnictwa  

działkowego w mieście następującym osobom : 

- Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Januszowi Kalinowskiemu, 

- Burmistrzowi Miasta Panu Jerzemu Czerwińskiemu, 

- radnemu Rady Miejskiej Chełmży Panu Franciszkowi Kuczce.  

 

Ad. pkt 2 

                Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym     

    Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 1 ”Podjęcie decyzji w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości  

położonej w Chełmży przy ul. Szewskiej o pow. 0.0020 ha”. 

     Proszę o podanie dokładnej lokalizacji nieruchomości. 

Radna Irena Szubrych 

Pkt 17 „W dniu 16 października br. Burmistrz Miasta uczestniczył w uroczystości z okazji 20-

lecia istnienia Klubu „Niteczka”. Uroczystość odbyła się w Chełmżyńskim Domu Kultury w 

Chełmży”.   
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Chciałabym, żeby Pan Burmistrz  powiedział wszystkim mieszkańcom jakie to było spotkanie 

i jaka wystawa oraz że tę wystawę można w dalszym ciągu oglądać w pomieszczeniach pod 

Ratuszem. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 3 „Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej o 

pow. 0.0077 ha stanowiącej własność Gminy Miasto Chełmża położonej przy ul. Pułaskiego 8 

w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli działki przyległej  z przeznaczeniem na 

poprawę zagospodarowania nieruchomości”. 

Jakiego rodzaju poprawienie działalności działki przy Pułaskiego 8 sprawiło, że została ona 

sprzedana bez trybu przetargowego ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 1 

Jest to 20 metrowa działka pod garaż. Gdy jest własność lub prawo wieczystego użytkowania  

to jeżeli działka była nabyta od gminy to dopóki ona nie jest zabudowana to gminie 

przysługuje prawo pierwokupu. Nawet we wtórnym obrocie tak jak to odbywa się tutaj. 

Zakładam, że ktoś kupił w przetargu działkę od miasta i tej działki nie zabudował a 

sprzedawał ją dalej to wciąż gminie przysługuje prawo pierwokupu. Dotyczy to miejsca przy 

Telekomunikacji. 

Ad. pkt 3 

Jest to zmiana polegająca na tym, że w momencie kiedy mieliśmy zagospodarowaną część 

ulicy Pułaskiego to na końcu tej ulicy były tereny do nawracania. Ulica była ślepa, bez 

przejazdu. W momencie kiedy dokonujemy dalszych podziałów i ulica się wydłuża  to siłą 

rzeczy nie są potrzebne tereny do nawracania. One ewidentnie  przylegają do jakiejś tam 

nieruchomości. W momencie kiedy właściciel chce polepszyć warunki swojej nieruchomości 

to taką działkę zbywamy w trybie bezprzetargowym.  Tam są takie działki po obu stronach. 

Jedna jest już sprzedana a druga będzie.   

Radna Krystyna Myszkowska 

Całkowity koszt aktów pokrywa kupujący ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Zawsze tak jest. Jak sprzedajemy nieruchomości będące własnością gminy to koszty aktów 

notarialnych i tych wszystkich  operacji związanych z wyceną ponosi osoba nabywająca 

nieruchomość.  
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Ad. pkt 17 

Cieszę się, że Pani radna zwróciła  uwagę na to stowarzyszenie. Ma ono trochę wyjątkowy 

charakter w gronie wszystkich stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta. Jest to 

stowarzyszenie, które działa 20 lat, natomiast nie ma żadnego wymiaru formalnego. Nie jest 

w żadnym KRS-ie ani nie jest zrzeszone. To co te panie łączy to jest talent, gdyż jest to 

stowarzyszenie artystyczne, przyjaźń i szczególne osobowości. Te panie lubią ze sobą 

przebywać i pracować. Podczas uroczystości z okazji 20-lecia istnienia Klubu „Niteczka”.  

reprezentowałem Radę Miejską . Dostali prezent  w postaci namiotu, który już od dziś będzie 

ich samodzielnym obiektem gdy reprezentują, promują nasze miasto. A więc trochę 

pragmatyzmu w tym było. Pani Irena słusznie zwróciła uwagę, że naprawdę jest co zobaczyć. 

Trudnią się haftem. Haft prawdopodobnie sięga III wieku p.n.e. ale wciąż jest modny. Kiedyś 

miał charakter użytkowy a teraz jest artystyczny. Te rzeczy, które były eksponowane w sali 

CHOK są wciąż eksponowanie w klubie Pod Ratuszem. Są to dzieła sztuki. Zachęcam, żeby 

je zobaczyć. To dowód szczególnych zdolności ale i cierpliwości. Mamy autentycznie do 

czynienia z dziełami sztuki, stąd  szczególna przyjemność, że stowarzyszenie jest z Chełmży. 

Ja tym paniom jestem szczególnie wdzięczny za to, że one są wszędzie tam gdzie trzeba coś 

dobrego o Chełmży pokazać i one to robią. Bardzo pięknie im za to dziękuję.  

 

Ad. pkt 3  

        Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 

2015 rok  

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Od kilkunastu lat obserwuję, że co roku stawki wzrastają minimalnie. To rzadkość w 

przypadku gmin, kiedy w taki właśnie sposób traktuje się mieszkańców gminy. To na pewno 

sprzyja stabilności gospodarczej i ułatwia życie. Nie wszędzie jednak taka polityka  w 

gminach jest prowadzona. Są gminy gdzie stawki podatku od nieruchomości ustala się 

maksymalne, żeby pozyskać jak największą ilość środków. Panie Burmistrzu, czy przez te 

kilkanaście lat zauważył Pan korzyści wynikające z polityki podatkowej prowadzonej przez 

Pana ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Z racji tego, że za każdym razem przedstawiam zmiany w uchwałach podatkowych na sesji to 

jest to polityka wspólna. Zawsze korzyści mają charakter złożony. Nie jest to tak, że jeden 

czynnik a więc podatek decyduje tylko o sprawach. To kwestia patrzenia na podatki. Trzeba 
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iść szerzej. Jeżeli mówimy o podatkach to należy wspomnieć o naszej uchwale dotyczącej ulg 

podatkowych i to jest istotne, bo tworzy pewną całość. O tych korzyściach mówi się wtedy 

szerzej. Raz, że ten podatek nie jest podatkiem, który przedsiębiorcy obniża w sposób 

znaczący jego możliwości ekonomiczne. A dwa ulgi podatkowe są stosowane przez nowe 

podmioty pojawiające na naszym rynku i takich przykładów mieliśmy co najmniej kilka. 

Zdecydowanie lepiej by nam się  działało, gdyby zasoby terenowe naszego miasta, których 

praktycznie nie ma, były zasobami mającymi określony wymiar i wtedy stosowanie ulg w 

podatkach było jeszcze bardziej efektywne. W tym zakresie o jaki pyta Pan radny, a więc na 

ile jeszcze bardziej efektywnie możemy pozyskiwać lub tworzyć dobre warunki dla 

przedsiębiorców.   

Radna Krystyna Myszkowska 

Odniosę się do wypowiedzi radnego Kuczki. Mamy taki rok chyba po raz pierwszy, że są 

100% wysokości stawek podatkowych nałożone przez ministerstwo finansów i mimo tego, że 

był minimalny procentowy wzrost podatków to nasz budżet nie będzie  z tego tytułu ponosił 

strat w subwencji. To jest chyba wynik ogólnokrajowej sytuacji ekonomicznej. 

Radny Krzysztof Zduński przewodniczący komisji planowania, budżetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały.  

Radna Irena Szubrych 

Chcę dodać, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 

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 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXVI/268/14 

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4 

           Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na 2015 rok  
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Krzysztof Zduński przewodniczący komisji planowania, budżetu i finansów 

przedstawił pozytywną opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały.  

 

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 11 radnych –  za 11. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXVI/269/14 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od środków transportowych na 2015 rok 

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 2014 rok  

          

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

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXVI/270/14 

zmieniającej 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 zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025  
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXVI/271/14 

zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  

gminy miasta Chełmży na lata 2014-2025 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na remont dachu bazyliki 

konkatedralnej p.w. Świętej Trójcy w Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXVI/272/14 

w sprawie  przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w 

Chełmży na remont dachu bazyliki konkatedralnej p.w. Świętej Trójcy w Chełmży 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

         Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie aktualności studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży  
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Wykonanie nowego studium w jakiej cenie mogłoby się kształtować, gdyby była taka 

konieczność ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Właściwie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie z wielu powodów. W jakim 

zakresie, jak głęboko chcielibyśmy się poruszać ? Po drugie czy warto mając aktualne plany 

zagospodarowania przestrzennego na 80%  miasta ? A według mnie w 100% ponieważ nie 

mamy tylko planu zagospodarowania przestrzennego na jeziorze i trudno żeby było ponieważ 

tam jest jasność co do pewnych możliwości i na terenie Cukrowni, gdzie wiadomo, że jest to 

teren aktywizacji gospodarczej. Natomiast te ceny oczywiście uległy zmianie i myślę, że 

mogła to by być kwota w przedziale 100-200 tys. zł. Oczywiście odbyłoby się to w formie 

przetargowej. Trzeba by rzeczywiście mieć właściwe uzasadnienie takiego działania czego 

wcale nie wykluczam. Mogę podać przykład gmin ościennych, gdzie studia funkcjonowały 

przez rok i okazało się, że jest to dokument, który nie służy gminie. Istnieje w tej chwili 

możliwość częściowej zmiany studium. Kiedyś czegoś takiego nie było ale też jest to w 

ramach określonych jednostek. Jest to procedura o wiele bardziej złożona niż zmiana planu 

zagospodarowania przestrzennego.    

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXVI/273/14 

w sprawie  aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

miasta Chełmży 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 9 

         Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyj ęcia informacji ze stanu realizacji 

zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXVI/274/14 

w sprawie  w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych  

za rok szkolny 2013/2014 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

           Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża dla terenu położonego przy ul. 

Toruńskiej – tereny aktywizacji gospodarczej  

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie 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 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXVI/275/14 

w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Chełmża dla terenu położonego przy ul. Toruńskiej – tereny aktywizacji gospodarczej 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

            Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku  
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie 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 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXXVI/276/14 

w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia  

podatku rolnego w 2015 roku 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

          Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

  

    Ad. pkt 13 

               Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

    Ad. pkt 14  

               Wnioski i zapytania 

     Radny Janusz Mikołajczyk 

Dział 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Pani Skarbnik czytała o 

zwiększeniu wydatków o kwotę 1960 zł na wycięcie drzewa na ulicy Toruńskiej. Czy to ma 

związek z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej ?  

    Radny Franciszek Kuczka 

    Chciałbym powrócić do tematu gołębi. Populacja gołębi wolno żyjących, dzikich w naszym 

mieście wzrasta w tempie zauważalnym. Widzimy to po chodnikach. W tej chwili ta strefa 

zanieczyszczeń rozszerza się od Rynku we wszystkie strony. Czy Pan Burmistrz widzi jakieś 
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sposoby rozwiązania tego problemu, żeby doprowadzić do obniżenia populacji gołębi wolno 

żyjących i poprawę czystości jeżeli chodzi o likwidację odchodów gołębi  ?   

    Radna Krystyna Myszkowska 

    Chciałabym złożyć wniosek o zamontowanie przed wejściem na pomost od strony Bulwaru i 

od strony ulicy Plażowej znaku obrazującego zakaz jazdy rowerami. Ponieważ osoby jadące 

rowerem nie widzą, nie dostrzegają regulaminu, nie mają obowiązku znania go jeżeli są z 

zewnątrz. Spotkałam się z sytuacją, że ktoś zwraca uwagę, dlaczego pan wjeżdża rowerem i 

słyszy, że on nie wie, iż tego robić nie można. Regulamin jest małymi literami, z daleka jest 

niewidoczny i nie widać tego dokładnie, że na pomoście nie wolno poruszać się rowerami, bo 

jest to zbyt niebezpieczne.  

    Radna Irena Szubrych 

    Mam wniosek, który już kilkakrotnie padał na komisjach gospodarki miejskiej. Chodzi o 

zamontowanie balustrady na schodach przy wejściu od strony Mistrala na plażę. Ludzie ciągle 

o tym mówią. Ta balustrada jest bardzo potrzebna, szczególnie dla ludzi starszych. Czy jest 

jakaś szansa na to, że kiedyś tę balustradę się zamontuje ?  

    Radny Grzegorz Sosnowski 

    Panie Burmistrzu, to prośba, wniosek mieszkańców osiedla Jana Pawła II. Im bliżej zimy ta 

moja prośba jest bardziej nagląca. Degradacji uległ przystanek autobusowy przy ulicy 

Wyszyńskiego. Ja wiem, że w tym budżecie na pewno nie da się tego zrealizować ale w 

przyszłorocznym być może uda się rozwiązać problem wiaty przystankowej na tej ulicy.    

        

    Ad. pkt 15 

               Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

    Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Wycięcie tego drzewa nie może dotyczyć ścieżki rowerowej, ponieważ  drzewa jakie są 

wycinane  są w umowie i my za to dodatkowo nie płacimy. Najprawdopodobniej chodzi o 

suche drzewo, które stanowi zagrożenie lub były wnioski mieszkańców o jego wycięcie. Nic 

więcej powiedzieć nie mogę oprócz tego, że jest to drzewo na ulicy Toruńskiej.  

2/ Obniżenie populacji gołębi. Problem jest ogólnopolski. Prawda jest taka, że stopień 

zabrudzenia jest ogromny, szczególnie na ulicach Rynek Bednarski, Garncarski, Kopernika i  

niestety Urząd Miasta również. Problem narasta. Są już w tej chwili techniki, metody. Są 

wyprawki blacharskie zaopatrzone w kolce co powoduje, że gołębie przenoszą się w inne 

miejsce, gdzie tych wyprawek nie ma. Zamiast wyprawek pojawiają się w tej chwili taśmy 

pod prądem, które oczywiście nie są żadnym zagrożeniem dla życia i zdrowia gołębi, bo tak 
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byśmy na pewno działać nie chcieli. Na tyle skutecznie odstraszają, że znowu gołębie 

przenoszą się na inne miejsce. Jest jeszcze trzeci wariant, który rozważaliśmy. To są różnego 

rodzaju dźwięki ptaków drapieżników. Takie syreny można kupić z mniejszą lub większą 

wydajnością. Na budynku Sikorskiego-Szewska jest ogromny problem z gołębiami. Jest to 

budynek prywatny i tam jest chyba najgorzej. To jest temat, którym trzeba się zająć 

kompleksowo. Nie  da się odpowiedzieć. Pochylamy nad tym głowę. Jesteśmy świadomi, że 

w każdym działaniu potrzebna jest opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Nie 

mówię o taśmach i blacharce. Moment, w którym przyjdzie nam się zająć pewnie już jest. A 

skuteczność tylko wtedy, gdy będzie to działanie w zakresie całego miasta. Na razie są to 

propozycje, plany i podpatrywanie innych. Jest to problem  krajowy. Prawdą jest, że to bardzo 

nieestetyczne i gdy jestem w mieście w niedzielę rano to widzę, że ulice są posprzątane ale 

gołębie robią swoje. Właściciele nieruchomości mają jeszcze większy problem ponieważ 

gołębie gniazdują na strychach, w różnych innych miejscach i tam stopień zabrudzenia jest 

ogromny. Na pewno będziemy podejmowali działania, tym bardziej, że jest to problem nie 

tylko nasz.  

3/ Oznakowanie pomostu. Miłe zdarzenie mnie  spotkało ponieważ jedna z mieszkanek 

zwróciła mi uwagę przy pomoście na ten temat. Jesteśmy w trakcie realizacji tego zadania. 

Tylko nie do końca mogę się zgodzić z tym co powiedziała Pani radna. „Nie czytałem 

regulaminu”, „nie wiem”  to jest tak trochę  jakbym powiedział, że nieznajomość prawa nie 

zwalnia z odpowiedzialności. Tak naprawdę nam nie chodzi o pomost ale o ludzi, którzy 

poruszają się po pomoście. Jest zakaz i jak nie wiesz czy robisz dobrze to sprawdź. Ja wiem, 

że różnie jest z przestrzeganiem zakazu. Wolelibyśmy, żeby nam było tam miło niezależnie 

od tego czy idziemy z rowerem czy ktoś porusza się pieszo, czy odpoczywa. Na wiosnę 

chcielibyśmy żeby pojawiły się tam dwie ławeczki. Dodatkowy znak zakazu poruszania się 

rowerem może być ale wtedy ktoś może powiedzieć, że miał w tym momencie oczy 

zamknięte. Ja tego nie bagatelizuję. Uważam, że pomysł jest bardzo dobry i chcemy tak 

zrobić. Może być później tak, że znak zniknie podobnie jak zniknęła tablica z regulaminem 

jeszcze zanim na pomost weszliśmy. Ale jak najbardziej jesteśmy na tak, chcemy ten temat 

realizować. Być może zmniejszymy liczbę tych, którzy nie przestrzegają zakazu.  

4/ Zamontowanie balustrad. Tak jak już powiedziałem. Jak nie wiadomo o co chodzi to 

chodzi o pieniądze. Być może uda się to zrealizować w przyszłym roku. To nie jest aż tak 

duży wydatek. Te sygnały docierają i chcielibyśmy temat zamknąć. Widać, że tego zabrakło.  

5/ Przystanek na ulicy Wyszyńskiego nie uległ degradacji ale dewastacji. Stał relatywnie 

długo, bo jakieś 7 lat. Służył mieszkańcom nie tylko jako przystanek autobusowy. Gdyby 
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służył jako przystanek to zapewne stałby jeszcze dłużej. Potrzeba tego przystanku jest 

ogromna i będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby w ramach drogownictwa postawić go. To 

nie jest taki drogi wydatek. Tym bardziej, że z tego przystanku korzysta bardzo dużo młodych 

ludzi, którzy dojeżdżają do szkół. Od mrozu to on nie osłoni ale na pewno od deszczu, wiatru 

i stworzy te warunki nieco lepsze.               

 

    Ad. pkt 16 

               Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

    Ad. pkt 17 

               Komunikaty 

     

     Przewodniczący obrad odczytał pismo Burmistrza Miasta w sprawie prawidłowości 

oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników urzędu, dyrektora ZWiK, 

kierownika OSiT, prezesa Zarządu ZGM sp. z o.o., dyrektora PiMBP, kierownika MOPS, 

kierownika ZEAO, dyrektorów szkół i przedszkoli. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 

    Ad. pkt 18 

               Zamknięcie sesji  

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXXVI sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 
 
Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 
Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  
 

      Sekretarz obrad :  
 Małgorzata Polikowska 

 


