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P R O T O K Ó Ł  NR  I/14 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

I sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 27 listopada 2014 roku  

w godzinach od 12,30 do 13,45. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

 
W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pan Marek Kuffel              - Zastępca Burmistrza 

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz  Wilczyński     - Sekretarz Miasta 

 

Ponadto w sesji udział wzięli : Pan Jan Krajewski – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 

Społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu,  radca prawny Urzędu Miasta, Naczelnik 

Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, przedstawiciel MF STUDIO. 

 

 
Proponowany porządek sesji : 

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

2.Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej. 

3.Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Chełmży. 

5.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

6.Wybór sekretarza obrad. 

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży – druk 

sesyjny nr 3 

a)przyjęcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej, 

b)uzyskanie zgody kandydatów na kandydowanie oraz przedstawienie Radzie kandydatur, 

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

d)przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów, 

e)przekazanie nowo wybranemu przewodniczącemu prowadzenia obrad. 

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży – 

druk sesyjny nr 4. 
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a)przyjęcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, 

b)uzyskanie zgody kandydatów na kandydowanie oraz przedstawienie Radzie kandydatur, 

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

d)przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów. 

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Miejskiej 

Chełmży -  druk sesyjny nr 6. 

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

planowania, budżetu i finansów Rady Miejskiej Chełmży -  druk sesyjny nr 7. 

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

gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego Rady Miejskiej Chełmży -  druk 

sesyjny nr 8. 

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

polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej Chełmży -  druk ses. nr 9. 

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

oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej Chełmży -  druk sesyjny nr 10. 

14.Interpelacje. 

15.Odpowiedzi na interpelacje. 

16.Wnioski i zapytania. 

17.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

18.Oświadczenia. 

19.Komunikaty. 

20.Zamknięcie sesji. 

 
 
Ad. pkt 1 

           Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji 

 

Na podstawie art. 20 ust 2 c ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej 

rady do czasu  wyboru przewodniczącego rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na 

sesji.  Najstarszym wiekiem radnym obecnym na sesji jest radny Franciszek Kuczka. 

Pan Franciszek Kuczka 

Otwieram pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej Chełmży VII kadencji. Witam Pana 

Burmistrza, radnych, przedstawiciela Starosty toruńskiego Pana Jana Krajewskiego i 

pracowników Urzędu Miasta.     
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Panie Burmistrzu. Wysoka Rado. Szanowni Państwo! 

Pierwsze demokratyczne wybory do rad gminnych naszego kraju odbyły się ponad 24 lata 

temu. Dały one Polakom możliwość samodzielnego rozstrzygania o swoich sprawach. Dały 

także wiarę w możliwość przyspieszenia przemian, nadrobienia ogromnych zaległości w 

zakresie infrastruktury. Stworzyły możliwości decydowania o kierunkach rozwoju miast i 

gmin. Ogromny zapał jaki cechował wówczas działaczy Komitetów Obywatelskich napawał 

nadzieją Polaków, że ich oczekiwania spełnią się. Potwierdzały to sesje rady pierwszej 

kadencji, które charakteryzowały się wyjątkowym zaangażowaniem radnych. Ich 

doświadczenia życiowe, zawodowe i społeczne  powodowały, że wykonana przez nich praca, 

była podstawą do stwierdzenia pod koniec kadencji, że reforma samorządowa była jedną z 

najbardziej udanych reform w naszym państwie. Podobnie pracowały również rady 

następnych kadencji.  

Co by nie powiedzieć o funkcjonowaniu samorządu Chełmży w minionym 24-leciu to należy 

jednoznacznie stwierdzić, że dobrze wywiązał się z powierzonych mu zadań, choć często 

przychodziło mu działać w niezwykle trudnych warunkach. Stałe cedowanie na gminę coraz 

to nowych zadań bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ich wykonanie, 

mimo stosownych zapisów ustawowych z konstytucją włącznie, powodowało powstawanie 

niemałych problemów ograniczających się do zasady nie tyle samorządności, ile pieniędzy. 

Co do pieniędzy, to należy przypomnieć, że gminy Polski miały prawnie zróżnicowany 

dostęp do środków przedakcesyjnych co często było niezauważone przez mieszkańców 

naszego miasta kiedy w gminach poniżej 15 tysięcy inwestycja goniła prawie inwestycję. Po 

wstąpieniu  do Unii Europejskiej dostęp do środków unijnych był i jest trudny. Wymaga od 

urzędników nie tylko dużej wiedzy, zdolności organizacyjnych ale często zależy od 

uwarunkowań środowiskowych.   Pomyślne funkcjonowanie samorządu, było zawsze 

sygnałem, że proces ten należy kontynuować, kierując się zasadą pomocniczości, przyjmując 

obywatela - mieszkańca miasta za podstawowy podmiot wszelkich spraw. Tak, więc nasze 

miasto zajmowało się w minionych  latach tym, czego pojedynczy człowiek wraz z rodziną 

wykonać nie mógł.  

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo! Jak zmieniła się w ciągu minionych 24 

lat Polska i nasze miasto to łatwo zauważyć. Idea prawdziwej samorządności przyświecająca 

dziś wszystkim mieszkańcom Chełmży widoczna jest wszędzie. Widać ją w szkole, w domu i 

w pracy. Widać ją w codziennym dniu pracy naszych mieszkańców. Zauważyć także można 

ją w działaniach Rady Miejskiej i Burmistrza. Potwierdzają to również decyzje podejmowane 
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przez władze samorządowe stawiające na stabilny i zrównoważony rozwój naszego miasta. 

Widać ją również w coraz większej ilości środków unijnych i własnych gminy 

przeznaczanych corocznie w budżecie na inwestycje.  

Każdy uważny chełmżanin zauważy, że przybyło w mieście kilka kilometrów nowych 

chodników i nowych nawierzchni ulic, kilometry kolektorów kanalizacji sanitarno-

deszczowej i sieci wodociągowej oraz setki nowych punktów świetlnych, nowe boiska dla 

młodzieży, poprawiający się z roku na rok stan bazy oświatowej, placówek kultury, 10 – tki 

tysięcy drzew i krzewów rosnących w parkach nad jeziorem i wzdłuż ulic. 

Widać także efekty pracy samorządu na starówce i w peryferyjnych częściach miasta. Widać 

ją również w ilości pieniędzy przeznaczonych, w ciągu minionych 24 lat, na oświatę, 

ekologię, estetyzację, bezpieczeństwo, sport i kulturę.  

Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o pracy władz miasta wszystkich kadencji w 

zakresie kształtowania podstaw patriotycznych i pielęgnowanie tradycji historycznych i 

kulturowych naszego miasta. 

Dzisiejsze oblicze Chełmży to efekt dobrze wykonanej pracy burmistrzów i radnych 

wszystkich kadencji. To także efekt pracy wszystkich mieszkańców naszej małej Ojczyzny. 

Dzisiejsza Chełmża to potencjał ludzi tu mieszkających i pracujących. To potencjał 

pomysłowość ludzi prowadzących własne firmy i zakłady pracy. Ludzi współpracujących z 

lokalnym samorządem, ludzi otwartych na inicjatywy, wspierających różne formy 

przedsiębiorczości. Ludzi, którzy swoją codzienną i sumienną pracą dają głębokie 

świadectwo swojej samorządności.  

Panie Burmistrzu. Wysoka Rado. Szanowni Państwo! W demokracji nigdy nie można mówić, 

że zrobiło się wszystko i zawsze zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Dlatego w tej i 

następnej kadencji rady miejskiej chełmżanie będą oczekiwać od rządzących naszym miastem 

pełnego zaspokojenia ich potrzeb. To zrozumiałe przecież każdy chce żyć coraz lepiej, chce 

cieszyć się coraz piękniejszym wyglądem miasta, pragnie chodzić po równych chodnikach i 

jeździć po drogach bez dziur oraz odpoczywać w pięknym parku nad dobrze 

zagospodarowanym jeziorem. W tej kadencji chełmżanie, dla których sport jest najważniejszy 

spodziewać się będą poprawy bazy sportowej wokół szkół i budowy obiektu socjalnego na 

stadionie. Oczekujący na mieszkanie z niecierpliwieniem czekać będą rozpoczęcia budowy 

domu socjalnego, a narzekający na stan dróg np. na osiedlu nad jeziorem, czy na tak zwanym 

osiedlu pisarskim ich budowy.  

Sądzę, że wszyscy chełmżanie są pełni nadziei, że obecna kadencja rady charakteryzować się 

będzie niezwykle twórczą pracą, a na jej posiedzeniach będzie konstruktywna wymiana 
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poglądów dla dobra naszego miasta mająca odzwierciedlenia w lokalnych mediach. Jestem 

przekonany, że spory polityczne jak dotychczas będą omijać naszą radę. 

Kończąc życzę Panu Burmistrzowi, Paniom i Panom radnym spełnienia wszelkich oczekiwań 

związanych z wypełnianiem  funkcji radnego w naszym mieście.  

 
Ad. pkt 2 

                 Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej 

 

Pan Franciszek Kuczka odczytał rotę ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców.” 

 Następnie wywołani kolejno radni wypowiadali słowo „ślubuję”. 

 

Ad. pkt 3 

           Stwierdzenie prawomocności obrad  

 

Radny Franciszek Kuczka  

Na podstawie listy obecności stwierdzam quorum. Na ustawowy stan 15 radnych, wszyscy są 

obecni.  

 

Ad. pkt 4                 

         Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Chełmży 

 

Burmistrz Miasta Chełmży Pan Jerzy Czerwiński złożył ślubowanie o następującej treści: 

„Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a 

powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.” 

 

Ad. pkt 5 

          Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad 

 

Do zaproponowanego porządku sesji nie wniesiono uwag i przyjęto go jednogłośnie – za 15 

radnych. 
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Ad. pkt 6 

         Wybór sekretarza obrad 

 

Na sekretarza obrad w głosowaniu za 14, wstrz. 1 wybrano Panią Małgorzatę Polikowską. 

 

Ad. pkt 7 

           Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży  
 
 

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej, 
 
Radny Franciszek Kuczka 

Mam zaszczyt w imieniu radnych Ruchu Samorządowego dla Chełmży zgłosić Pana Janusza 

Kalinowskiego na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży. 

Pan Janusz Kalinowski z samorządem chełmżyńskim związany jest od 1990 roku.  W 

kadencji 1990-1994 był stałym członkiem spoza rady komisji oświaty, kultury i porządku 

publicznego, a  w latach 1994 -1996, 1998 - 2003, 2006-2014 był radnym Rady Miejskiej 

Chełmży. W okresie od 1998 roku do 2002 roku pełnił funkcję przewodniczącego komisji 

rewizyjnej, a w latach 2002-2003, 2006-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Chełmży. Jego doświadczenie samorządowe, wysoka kultura osobista, przykładna 

odpowiedzialność za powierzone mu obowiązki, umiejętność zapobiegania konfliktom to 

tylko niektóre cechy Pana Janusza Kalinowskiego, które zadecydowały, że praca Rady 

Miejskiej Chełmży w latach 2006-2014 była bardzo dobrze zorganizowana.  

W przekonaniu Radnych Ruchu Samorządowego Chełmży Pan Janusz Kalinowski będzie w 

sposób właściwy organizował pracę Rady Miejskiej Chełmży, a także godnie reprezentował 

ją na zewnątrz i dlatego zgłoszenie tej kandydatury uważam za w pełni uzasadnione. 

 

 
b) uzyskanie zgody kandydatów  oraz przedstawienie Radzie kandydatur 

 

Pan Janusz Kalinowski wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

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

 

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących kandydatów: 

1. Radna Danuta Zdrojewska,  



7 
 

2. Radny Mariusz Kałużny, 

3. Radny Grzegorz Sosnowski. 

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wybór komisji skrutacyjnej w powyższym 

składzie. „Za” głosowało 15 radnych. 

 
d) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów, 

 

Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. 

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Danuta Zdrojewska  poinformowała radnych o 

sposobie głosowania. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i policzeniu głosów przewodnicząca komisji 

skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania.  

Na przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży w głosowaniu za 15 wybrano radnego Pana 

Janusza Kalinowskiego. 

Protokół wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/1/14 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży 

 

Sekretarz  obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

e) przekazanie nowo wybranemu przewodniczącemu prowadzenia obrad 

           

Radny  Franciszek Kuczka  przekazał prowadzenie obrad radnemu Januszowi 

Kalinowskiemu.  

Radny Janusz Kalinowski 

Dziękuję za zaufanie. Wynik 15 do 0 jest dla mnie zobowiązujący, żeby przykładać się 

należycie. Myślę, że do tej pory to robiłem. Pozwolę sobie wprowadzić drobną zmianę do 

porządku obrad. Pan Franciszek Kuczka w swoim wystąpieniu wspominał, że 24 lata temu 

stworzono podwaliny pod ideę samorządności. Również w naszym mieście w 1990 roku 

została powołana Rada Miejska po raz pierwszy po zmianach ustrojowych. Na tej sali obecny 



8 
 

jest jeden tylko człowiek, który brał udział w tych wydarzeniach i od tamtej pory praktycznie 

nieprzerwanie pełni funkcję radnego. Radny Franciszek Kuczka w tym roku po raz siódmy  

został wybrany na radnego. Po 24 latach pełnienia tej funkcji myślę, że dał się poznać jako 

doskonały samorządowiec, któremu na sercu leży dobro mieszkańców, rozwój miasta. 

Chciałbym w swoim oraz w Państwa imieniu złożyć mu najserdeczniejsze gratulacje z okazji 

wyboru na VII kadencję Rady Miejskiej, prosząc go o to, żeby nie zmieniał swojej formuły 

postępowania. Jaki jest to wszyscy widzimy.  

Radny Franciszek Kuczka 

Dziękuję bardzo za ten miły gest. Naprawdę się tego nie spodziewałem. Chcę życzyć 

Państwu, żeby przynajmniej połowa, jeżeli nie wszyscy mieli taką możliwość pracy na rzecz 

miasta przez tyle lat co ja, z jeszcze większym efektem. Dziękuję bardzo. 

  
 
Ad. pkt 8 

      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Chełmży  

 
 
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

 
Radny Janusz Kalinowski  

Mam zaszczyt zgłosić na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży w 

kadencji 2014-2018 kandydaturę radnej  Pani Małgorzaty Polikowskiej. Wymieniona z 

samorządem miasta Chełmży związana jest nieprzerwanie od roku 2002 roku, przez pełne  3 

kadencje. Posiada bardzo duże doświadczenie w pracy samorządowca. W latach 2002-2006 

była przewodniczącą komisji spraw społecznych. A w kolejnych kadencjach tj. 2006-2010, 

2010-2014 z godnością i zaangażowaniem wypełniała obowiązki wiceprzewodniczącej Rady 

Miejskiej. Radna Małgorzata Polikowska z należytą powagą reprezentowała Radę Miejską 

Chełmży w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi. Uwzględniając powyższą 

charakterystykę uważam, że Pani Małgorzata Polikowska jest właściwym kandydatem na 

stanowisko wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. 

 

      b) uzyskanie zgody kandydatów  oraz przedstawienie Radzie kandydatur 

 
Radna Pani Małgorzata Polikowska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 

c) wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i policzenia głosów 
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Przewodniczący obrad zaproponował aby głosowanie przeprowadziła komisja skrutacyjna w 

składzie : 

1. Radna Danuta Zdrojewska,  

2. Radny Mariusz Kałużny, 

3. Radny Grzegorz Sosnowski. 

 

Następnie przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wybór komisji skrutacyjnej w 

powyższym składzie. „Za” głosowało 15 radnych. 

 
d) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów 

  

Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. 

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna  Danuta Zdrojewska  poinformowała radnych o 

sposobie głosowania. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i policzeniu głosów przewodnicząca komisji 

skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania.  

Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży wybrano jednogłośnie radną Panią 

Małgorzatę Polikowską. 

Protokół wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/2/14 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Szanowni radni! Chciałabym podziękować za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji jaką jest 

wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. Radnym, z którymi pracowałam w poprzednich 

kadencjach chciałabym podziękować za wysoką ocenę mojej pracy. A nowym radnym 

chciałabym podziękować za zaufaniem jakim mnie obdarzyliście. Chciałam was wszystkich 

zapewnić, że tę funkcję będę wypełniała sumiennie, rzetelnie oraz że będę was godnie 

reprezentowała. 
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Ad. pkt 9   

           Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania 

komisji rewizyjnej Rady Miejskiej Chełm ży 

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

Deklarację pracy w komisji rewizyjnej złożyli następujący radni: 

1) Janusz Mikołajczyk, 

2) Krystyna Myszkowska, 

3) Arkadiusz Szwugier, 

4) Zdzisław Zieliński. 

 

Spośród tych osób musimy wybrać przewodniczącego komisji. W związku z tym proszę o 

zgłaszanie kandydatur. 

Radny Arkadiusz Szwugier 

Szanowni Państwo ! Zgłaszam kandydaturę Pana Janusza Mikołajczyka. Pełnił on funkcję 

przewodniczącego komisji rewizyjnej przez ostatnie 4 lata. Wywiązywał się z tej funkcji 

bardzo dobrze. Miałem okazję uczestniczyć w tej komisji. Dlatego też uważam, że ta 

kandydatura jest właściwa. 

 

Radny Janusz Mikołajczyk wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/3/14 

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji rewizyjnej  

Rady Miejskiej Chełmży 

 

Przewodniczący obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 10 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania 

komisji planowania, budżetu i finansów Rady Miejskiej Chełmży 

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

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

1) Jakub Ingram, 

2) Bartłomiej Kaczorowski, 

3) Janusz Kalinowski, 

4) Franciszek Kuczka, 

5) Grzegorz Wojtalik. 

Przewodniczący obrad poprosił o podanie kandydatury na przewodniczącego komisji. 

 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Chciałbym zgłosić kandydaturę radnego Franciszka Kuczki. Jest to radny nietuzinkowy. To 

jedyny radny, który pełni tą zaszczytną funkcję radnego od 7 kadencji, to jest od przemian 

ustrojowo-gospodarczych po roku 1989. To doświadczony radny pełniący różne i 

odpowiedzialne  funkcje w minionych kadencjach. Myślę, że przewodniczenie komisji 

planowania, budżetu i finansów to dobry wybór. Pan Franciszek Kuczka jest osobą godną 

pełnienia funkcji przewodniczącego komisji planowania, budżetu i finansów. 

 

Radny Franciszek Kuczka wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/4/14 

w sprawie ustalenia składu osobowego  i zakresu działania komisji planowania, 

budżetu i finansów Rady Miejskiej Chełmży 

 

Przewodniczący obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 11 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania 

komisji gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego Rady Miejskiej 

Chełmży 

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

Deklarację pracy w komisji gospodarki miejskiej... złożyli następujący radni: 

1) Ingram Jakub, 

2) Kaczorowski Bartłomiej, 

3) Kalinowski Janusz, 

4) Kuczka Franciszek, 

5) Sosnowski Grzegorz, 

6) Zdrojewska Danuta, 

7) Zieliński Zdzisław. 

Przewodniczący obrad poprosił o podanie kandydatury na przewodniczącego komisji. 

 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Chciałbym zarekomendować na tę funkcję wieloletniego radnego, szefa tejże komisji 

poprzednich kadencji Pana Zdzisława Zielińskiego. Jest to osoba, która doskonale rozeznaje 

się w tematyce i zagadnieniach jakimi zajmować się będzie ta komisja. Wielokrotnie dał 

wyraz swemu profesjonalizmowi. Fakt, że wielokrotnie zajmował się tą tematyką daje 

gwarancję, iż komisja pod jego przewodnictwem będzie podejmowała mądre i rozsądne 

decyzje.  

 

Radny Zdzisław Zieliński  wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/5/14 

w sprawie ustalenia składu osobowego  i zakresu działania gospodarki miejskiej  

i rozwoju społeczno-gospodarczego komisji Rady Miejskiej Chełmży 
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Przewodniczący obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 12 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania 

komisji polityki społecznej i bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej Chełmży 

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

Deklarację pracy w komisji polityki społecznej ... złożyli następujący radni: 

1) Jopp Marek, 

2) Kałamarski Marcin, 

3) Kałużny Mariusz, 

4) Mikołajczyk Janusz, 

5) Myszkowska Krystyna, 

6) Polikowska Małgorzata, 

7) Zdrojewska Danuta. 

Przewodniczący obrad poprosił o podanie kandydatury na przewodniczącego komisji. 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Chciałabym zaproponować na przewodniczącą komisji polityki społecznej radną Krystynę 

Myszkowską. Pracowała w Radzie Miejskiej 3 kadencje. 12 lat pracy radnej pozwoliło jej 

zdobyć doskonałe doświadczenie samorządowe. 12 lat pracy w radzie to są setki posiedzeń 

komisji i sesji, na których była zawsze aktywna, bardzo dobrze przygotowana, w pełni 

zaangażowana. Nie bez znaczenia jest jej doświadczenie zawodowe. Jest pracownikiem 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  i ma bezpośredni kontakt z mieszkańcami naszego 

miasta i z ich problemami. Jestem przekonana , że doskonale poprowadzi pracę tej komisji.  

 

Radna Krystyna Myszkowska wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 
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UCHWAŁA NR I/6/14 

w sprawie ustalenia składu osobowego  i zakresu działania polityki społecznej i 

bezpieczeństwa publicznego Rady Miejskiej Chełmży 

 

Przewodniczący obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 13 

             Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania 

komisji oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej Chełm ży  

 

Radny Janusz Kalinowski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. 

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

1) Joop Marek, 

2) Kałamarski Marcin, 

3) Kałużny Mariusz, 

4) Polikowska Małgorzata, 

5) Sosnowski Grzegorz, 

6) Szwugier Arkadiusz, 

7) Wojtalik Grzegorz. 

Przewodniczący obrad poprosił o podanie kandydatury na przewodniczącego komisji. 

 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Z niekłamaną przyjemnością mam zaszczyt zaproponować Państwu Pana Marka Joppa  na 

kandydata na przewodniczącego komisji oświaty. Pan Marek Joop jako wieloletni urzędnik 

samorządowy pełniący funkcję Naczelnika Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w 

Toruniu zorganizował ten dział od podstaw, był jego pierwszym naczelnikiem i wywiązywał 

się z tej funkcji doskonale. Jako naczelnik dał się poznać jako osoba zorganizowana i 

merytorycznie przygotowana. Od 8 lat jest dyrektorem biura poselskiego Wicemarszałka 

Sejmu Jerzego Wenderlicha. Do jego obowiązków należy przygotowywanie wielu spraw w 

imieniu marszałka a domeną marszałka jest kultura oraz zagadnienia z nią bezpośrednio 

związane. Codzienna praca w biurze powoduje to, że zagadnienia, którymi zajmować się 

będzie komisja oświaty bezpośrednio są jego codzienna pracą. To wszystko powoduje, że 
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będzie to dobry przewodniczący, a komisja pod jego rządami będzie realizowała swoje 

zadania.   

 

Radny Marek Joop wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania: 

Na obecnych na sesji 15 radnych, wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta 

UCHWAŁA NR I/7/14 

w sprawie ustalenia składu osobowego  i zakresu działania oświaty, kultury i 

sportu Rady Miejskiej Chełmży 

 

Przewodniczący obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 14 

             Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 15 

             Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 16 

             Wnioski i zapytania 

Nie zgłoszono wniosków i zapytań. 

 

Ad. pkt 17 

            Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

W związku z tym, iż nie zgłoszono wniosków i zapytań, punkt nie został zrealizowany. 
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Ad. pkt 18 

             Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 19 

             Komunikaty 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Chciałbym przypomnieć Państwu radnym, że w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania 

należy złożyć oświadczenie majątkowe. 

 Pan Jan Krajewski w imieniu Starosty Powiatowego złożył Radzie Miejskiej i 

Burmistrzowi Miasta gratulacje z okazji wyboru na kadencję 2014-2018. 

 

Ad. pkt 20 

             Zamknięcie sesji 

 

 
Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia I sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                       Janusz Kalinowski  

                                                                                                   Radny senior: 

                                Franciszek Kuczka  

                                                                
                                                                                                   Sekretarz obrad : 
              
                                                                                               Małgorzata Polikowska 
 

 

 

 

 

 


