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P R O T O K Ó Ł  NR  VI/15 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

VI sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 16 lipca 2015 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,15. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży 

_______________________________________________________________ 

 
W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta Chełmży 

Pani Krystyna Lulka         - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz  Wilczyński     - Sekretarz 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. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 

rok – druk sesyjny nr 53. 

4. Rozpatrzenie projektu w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu 

obywatelskiego gminy miasta Chełmży  przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych – 

druk sesyjny nr 51. 

5. Rozpatrzenie projektu w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. 3-go Maja – Park im. 

Gen. Augusta Fieldorfa „NILA” – druk sesyjny nr 52.  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  powołania zespołu do przedstawienia Radzie 

Miejskiej Chełmży opinii o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 

2016-2019 – druk sesyjny nr 49. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  w 

referendum ogólnokrajowym , zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku – druk sesyjny nr 

50. 

8. Interpelacje.  
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9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Oświadczenia. 

13. Komunikaty. 

14. 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. Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 11, wstrz.1  wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

c)  

 
Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski  zaproponował wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025 (jako pkt 4).  

Zgłoszoną propozycję poprawki przyjęto jednogłośnie. 

  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia wraz z 

powyższą poprawką. Wszyscy radni głosowali za ( „za” 12).  

 

Przyjęty porządek sesji przedstawia się następująco : 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2.  Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 

rok. 
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4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej  gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025.   

5.Rozpatrzenie projektu w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu 

obywatelskiego gminy miasta Chełmży  przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych. 

6.Rozpatrzenie projektu w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. 3-go Maja – Park im. 

Gen. Augusta Fieldorfa „NILA”.  

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  powołania zespołu do przedstawienia Radzie 

Miejskiej Chełmży opinii o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 

2016-2019. 

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  w 

referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 

9.Interpelacje.  

10.Odpowiedzi na interpelacje. 

11.Wnioski i zapytania. 

12.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

13.Oświadczenia. 

14.Komunikaty. 

15.Zamknięcie sesji. 
 
      d)   Protokół z V sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 12 za. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 
 
Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Pkt 38 

W dniu  3 lipca b.r. Pan Burmistrz uczestniczył  w Urzędzie Marszałkowskim  w spotkaniu 

dot.  omówienia optymalnych  rozwiązań dotyczących  terytorialnego aspektu 

funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”. 

Jaki był cel tego spotkania ? Czy wynikły z niego jakieś wnioski szczególnie dotyczące 

naszego miasta ? Jeśli tak, to jakie ?   

Radna Danuta Zdrojewska 

Pkt 32 
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W dniu 18 czerwca b.r. Pan Burmistrz uczestniczył w spotkaniu  w Diecezji Toruńskiej  w 

sprawie organizacji Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w dniach  od 

26 do 31 lipca 2016 roku. Jaki charakter miało to spotkanie, czego dotyczyło ?  

Pkt 36 

W dniu 29 czerwca b.r. burmistrz uczestniczył w uroczystym  podpisaniu : 

- aneksu  do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych  

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru  Funkcjonalnego  z dnia 8 kwietnia 2014 roku, 

- porozumienia w sprawie powierzenia  zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach 

Instrumentu  Zintegrowane  Inwestycje Terytorialne  Regionalnego Programu  Operacyjnego 

Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020. 

Czego aneks dotyczył ?  

Pkt 27 

Zlecono Pomorskiej Grupie  Konsultingowej  SA z Bydgoszczy weryfikację oraz dokonanie 

korekty  dwóch  raportów  efektu ekologicznego osiągniętego w wyniku termomodernizacji  

budynków sali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży oraz sali gimnastycznej 

Gimnazjum nr 1.  

Dlaczego  wymagało to  korekty ? Co dalej w tej sprawie ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 30 

Zakupiono nowe ławki. Gdzie będą umieszczone ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 27 

Ta korekta dotyczyła wskaźników efektu energetycznego. Okazało się, że w pierwotnej wersji 

to co mieliśmy dawało takie efekty energetyczne, że praktycznie instytucja zarządzająca jaką 

jest Urząd Marszałkowski nie była w stanie tego zaakceptować. Efekty były niemożliwe do 

osiągnięcia. Błąd tkwił w opracowaniu. Problem pojawił się w tym, że korektę powinna 

wykonać firma, która błąd popełniła. Niestety ta firma nie istnieje. Musieliśmy to zlecić innej 

firmie. Za korektę zapłaciliśmy 1800 zł. Nie mieliśmy innego wyjścia. Mielibyśmy problem z 

udowodnieniem, że efekt energetyczny w wyniku zmian termomodernizacyjnych mógł być 

tak wysoki. Okazuje się, że efekt jest, bo oszczędności są bardzo duże. Ale oczywiście 

zbliżyły się one do realnych a nie abstrakcyjnych. Ktoś powie, jak to się mogło stać ? Przyjęto 

złe założenia do wzoru. Jak podstawiliśmy do wzoru wartości, które wynikały z wydatków 

związanych  z zimą (zarówno na prąd i ciepło) to wskaźniki wyszły nieprawdziwe. Był to 
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ewidentny błąd. Poprawienie tego wymagało osoby posiadającej określone uprawnienia. Nie 

mieliśmy wyjścia. W tej chwili z tym projektem nie mamy już żadnego problemu.  

Ad. pkt 30     

Zamówiliśmy 9 ławek.  Mamy 2 a 7 jest w drodze. Dostarczono nam ławki nie takie jak  

zamówiliśmy. Te dobre ławki zostały zamontowane na pomoście. Było to zgodne z 

oczekiwaniem osób, które nam sugerowały takie rozwiązanie. A tamte ławki miały być 

betonowe i będą one na wymianę ławek przy Łaziennej i przy siłowni plenerowej. One może 

nie są najbardziej estetyczne ale wciąż mają charakter użytkowy. Gdyby była jakaś kwestia 

zamontowania ławek betonowych z Łaziennej  w innym miejscu to taka  możliwość istnieje.  

Ad. pkt 32 

Rok 2016 jest rokiem Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu Krakowie. Ile 

mln osób przyjedzie do Polski trudno powiedzieć. Diecezje Polski podjęły inicjatywę, żeby 

przed ogólnym zlotem młodzieży gościć na terenie swoich diecezji określoną liczbę 

mieszkańców. Decyzje zapadły w porozumieniu  z władzami świeckimi dużo wcześniej. 

Utworzono komitet, który zajmuje się całością tematu. W naszej diecezji przyjmiemy 10 

tysięcy młodych osób. Nikt nie potrafi powiedzieć dzisiaj z jakich krajów oni będą. Te osoby 

są potem podzielone na dekanaty. W naszym dekanacie tych osób będzie 500. Z czego 

prawdopodobnie cała 500 będzie w Chełmży. Toruń ma gościć blisko 5 tys. osób. To 

ogromne przedsięwzięcie logistyczne. A dla gmin ma charakter promocyjny. Ci ludzie 

przyjadą i będą mieli okazję zwiedzać, zobaczyć, brać udział w imprezach. Prawdopodobnie 

ma  to być rozwiązane na zasadzie obecności tych osób w rodzinach, które wyrażą wolę 

stworzenia warunków zamieszkania dla przyjezdnych. Ten proces już się zaczyna. W tym 

roku naszych wolontariuszy podczas Dni Chełmży uzbroimy w gadżety promujące Światowe 

Dni Młodzieży. Rozpoczynają oni akcję, która już trwa. Liczymy się z  pewnymi kosztami  

ale one przełożą się w sposób właściwy na promocję naszego miasta. U nas wpisuje się to 

trochę w Dni Chełmży. Zaczynamy obchody od piątku a te osoby przyjadą w środę. Z tego co 

wiem to w czwartek i w sobotę będą cały dzień w Toruniu. Do zagospodarowania będzie 

piątek i niedziela. Środa jest dniem kwatermistrzowskim. Gdyby tych kwater zabrakło to 

będziemy musieli mieć wariant B. W innych miejscach  tam gdzie te Światowe Dni 

Młodzieży się już odbywały, są to sale gimnastyczne lub inne obiekty szkolne. Zakładam, że 

znajdą się rodziny, które tych młodych ludzi będą gościć. W budżecie musimy mieć pieniądze 

na pewne wydatki promocyjne, na spotkania piknikowe. Musimy stworzyć tym ludziom 

dobry klimat pobytu w naszym mieście, możliwość poznania miasta, udział w imprezach  a 
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mieszkańcom miasta dobrych, żywych kontaktów językowych, kulturowych. Takie są 

intencje wydarzenia.  

Spotkanie w diecezji dotyczyło pewnych ustaleń. My siedzimy nad tym od końca roku 2014. 

Są to trudne zadania. Przygotowujemy się do nich i myślę, że damy radę. To właściwie jest 

wspólne przedsięwzięcie naszego kościoła, naszej parafii. Chełmża  jest dekanatem a więc te 

funkcje są większe. Prawdopodobnie na wsiach  naszego dekanatu te osoby też będą mieszkać 

ale rola miast jest tu zdecydowanie decydująca w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia na 

lipiec 2016 roku. Te szczegółowe tematy to były materiały promocyjne,  jakieś pakiety, w 

które chcielibyśmy uzbroić tych młodych ludzi. Stąd jadą na tę najważniejszą część, którą są 

Światowe Dni Młodzieży  w Krakowie. Tam jest na pewno spotkanie z Papieżem 

Franciszkiem. Takich spotkań światowych było już wiele.  

Znalazłem się tam, ponieważ jestem jednym z członków komitetu honorowego, który został 

powołany do organizacji tej imprezy. 

Ad. pkt 36 

Spotkanie dotyczyło rzeczywiście aneksu a wynikało z tego, że powstał problem  co do formy 

funkcjonowania ZIT-u a mianowicie czy to jest stowarzyszenie, czy ma działać w oparciu o 

porozumienie. Była próba grupy toruńskiej stworzenia stowarzyszenia. To dawałoby na 

pewno równe prawa uczestnikom ZIT-u na prawach stowarzyszenia. Okazało się, że niestety 

potrzeba by na to tak dużo czasu, że mogłyby się wydarzyć konkretne rzeczy związane ze 

środkami  technicznymi, z aplikowaniem  o pieniądze  a my byśmy byli wciąż na etapie 

tworzenia stowarzyszenia. Aneks właściwie dotyczył podpisania porozumienia,  takiego de 

facto jakie było już podpisane w tym samym miejscu dużo wcześniej  ale to porozumienie 

różniło się tym, że było w oparciu o tzw. ustawę wdrożeniową, czyli ustawę, która powołała 

do życia ZIT-y. Oczywiście były drobne korekty. Instytucją zarządzającą jest marszałek, 

instytucją pośredniczącą jest miasto Bydgoszcz. To jest istotna zmiana, ponieważ 

porozumienie  nie ma podmiotowości prawnej. Nie byłoby możliwości reprezentowania 

gmin. A Bydgoszcz jako gmina ma taką możliwość. To największa gmina i na nią spadła rola 

podejmowania bardzo ważnych decyzji. Zresztą wierzę, że wszelkie zapisy porozumienia są  

takie, że to w żaden sposób nie wpłynie na rozdział środków. Jestem świadom, że ZIT to 

przede wszystkim Miejskie Obszary Funkcjonalne  i trzeba mieć świadomość, że budowanie 

tych obszarów to dla Chełmży sprawa niezwykle ważna. A Chełmża i gminy takie jak 

Obrowo są położone na skraju obszaru funkcjonalnego i  pewnie więcej będziemy mogli 

skorzystać  z tego co wydarzy się w dużych miastach, niż z tego co uda nam się zdobyć. 

Chociaż niewątpliwie staramy się tak działać, aby to wszystko co pójdzie poza Bydgoszcz i 
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Toruń, trafiło również do Chełmży. Spotkanie w Ostromecku to jest właśnie podpisanie 

takiego aneksu w ZIT-ie, który sprowadzał się do określenia instytucją pośredniczącą  gminy 

miasta Bydgoszcz. 

 Ad. Pkt 38 

Spotkanie LGD to pierwsze spotkanie po zarejestrowaniu w KRS-ie. Ciężko nam szło. W 

sądzie było mnóstwo uwag, zmian, przesunięć. W czasie to trwa bardzo długo. Udało nam się 

ustalić formę działania. Musieliśmy  podjąć decyzję dotyczącą płacenia składek. Instytucja 

LGD musi funkcjonować.  Będą pieniądze z pomocy technicznej ale one pojawią się dopiero 

pod koniec roku. A już dziś trzeba opracowywać Lokalną Strategię Rozwoju dla LGD. Musi 

funkcjonować biuro. To spotkanie sankcjonowało powołanie stowarzyszenia. Wprowadzało 

kwestię składek, które w wysokości 70 gr od mieszkańca będziemy  płacić rocznie na 

funkcjonowanie biura. Nie wiem jak będzie dalej. Jeżeli pojawią się duże środki z pomocy 

technicznej to być może w przyszłym roku  tych składek nie będzie. To się dzieje szybko. We 

wrześniu musi być opracowana Lokalna Strategia Rozwoju. Chyba do końca roku pojawią  

się pierwsze elementy określania wysokości dotacji na poszczególne LGD. Jednak proszę 

mnie z tego nie rozliczać, bo ja wiem, że to w terminach przesuwa się w czasie. Przy czym 

LGD nie będą  pierwszymi narzędziami, które będą realizować środki unijne z nowego 

rozdania. My już jesteśmy po spotkaniach  środowiskowych, czyli z przedsiębiorcami, 

stowarzyszeniami. Chcemy zbierać materiały, które na razie są pomysłami  a jak się uda to 

przekujemy je  w konkretne zadania do Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

Ad. pkt 3  

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2015 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 VI/46/15 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4  

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej  gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025 

 

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 VI/47/15 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  gminy 

miasta Chełmży na lata 2015-2025 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5  

           Rozpatrzenie projektu w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania 

budżetu obywatelskiego gminy miasta Chełmży  przyjmowanego w drodze konsultacji 

społecznych 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Zgodnie z wnioskami rady poprzedniej kadencji jak i wnioskami złożonymi już na radzie tej 

kadencji wychodzimy z tematem budżetu obywatelskiego. Celem tematu jest większa 

aktywizacja naszego społeczeństwa wokół tematów dotyczących bezpośrednio inwestycji, 

innym zakresem działania  na terenie miasta. Doskonale wszyscy wiemy, że temat był 

głęboko przedyskutowany. Wniesiono jeszcze w ostatniej chwili pewne zmiany, poprawki. 

Chciałbym zaproponować  przegłosowanie regulaminu z zastrzeżeniem, o którym Państwo 

mówiliście. Jest to budżet po raz pierwszy na rok 2016. Jeżeli będzie taka potrzeba  to tę 

formułę prawną dotyczącą tego budżetu będziemy udoskonalać. Zaś na ten moment 

przyjmujemy ją na czas nieokreślony w wersji jaka była Państwu przedstawiona ze zmianami. 

I tutaj pozwolę sobie na ich przytoczenie. W § 4 ust. 2 tak jak była sugestia „zgłoszone  
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zadania przez osoby, o których mowa w ust.1 pkt 1  wymaga poparcia co najmniej 50 

mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat”. Druga poprawka dotyczyłaby § 13 ust. 4 

„Głosowaniem, w tym wydawanie kart do głosowania odbywa się w punktach  wyznaczonych 

przez Burmistrza Miasta, przy czym wykaz tych punktów zostanie podany do publicznej 

wiadomości , nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania”. A więc tam gdzie 

było tych dni 7 zastępujemy cyfrą 14.  I w tym samym paragrafie ust.7 „każda osoba 

uprawniona do oddania głosu ma prawo do wypełnienia i wrzucenia do urny do głosowania 

jedynie jednej karty do głosowania. W przypadku stwierdzenia wypełnienia i wrzucenia przez 

jedną osobę większej liczby kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę 

uznane zostaną za nieważne”.  

Oczywiście chodzi nam nie o to kto wrzuci tylko kto wypełni. Chodzi nam o osobę, która 

faktycznie oddaje głos. W takim kształcie, z tymi poprawkami chciałbym zaproponować 

projekt tej uchwały do głosowania.  

 

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 VI/48/15 

w sprawie wprowadzenia zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy 

miasta Chełmży  przyjmowanego w drodze konsultacji społecznych 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska  odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6 

          Rozpatrzenie projektu w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. 3-go Maja – 

Park im. Gen. Augusta Fieldorfa „NILA” 

 

Pan Jerzy Czerwiński  

To jest przykład inicjatywy szerszej niż inicjatywa rady. Mieszkańcy zgodnie z regulaminem 

rady wnieśli inicjatywę uchwałodawczą, dotyczącą nazwania parku przy ulicy 3-go Maja w 

Chełmży parkiem im. Gen. Fieldorfa Nila. Przy tych wszystkich dyskusjach co do tej samej 

konstrukcji ortograficznej nazwy, właściwie chciałbym podkreślić, że nazwa jest następująca 

: Park im. gen. Augusta Fieldorfa – Nila,  bez stosowania cudzysłowiu. Jest to zgodne z 
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zasadami ortografii podanymi przez słowniki PWN.  Na nich się opieraliśmy. Pisownie w 

kraju jeżeli chodzi o nazwy ulicy, której patronem jest ta postać są bardzo różne. Chcieliśmy, 

żeby nazwa była zgodna z zasadami ortografii, zresztą inaczej być nie może. I w takim 

kształcenie proponuję poddać projekt uchwały pod głosowanie. 

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 VI/49/15 

w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. 3-go Maja  

– Park im. gen. Augusta Fieldorfa-NILA 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  powołania zespołu do przedstawienia 

Radzie Miejskiej Chełmży opinii o kandydatach na ławników do sądów powszechnych 

na kadencję 2016-2019 

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Do składu zespołu zaproponowano następujące osoby : 

- radna Danuta Zdrojewska, 

- radny Grzegorz Sosnowski, 

- radny Grzegorz Wojtalik. 

W/w  osoby wyraziły zgodę.  

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 10 wstrz.2.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR VI/50/15 

w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej Chełmży opinii o 

kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 8  

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania  w referendum ogólnokrajowym , zarządzonym na dzień 6 września 2015 

roku 

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR VI/51/15 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  w referendum ogólnokrajowym, 

zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

           Interpelacje  

Interpelacji nie złożono. 

 

Ad. pkt 10  

            Odpowiedzi na interpelacje 

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

 
 
Ad. pkt 11 

 Wnioski i zapytania  

Radna Małgorzata Polikowska 

Chciałabym powrócić do tematu budynku znajdującego się przy ul. Tumskiej 18, chodzi o 

klasztorek. W 2008 roku budynek ten nabył prywatny inwestor z zamiarem utworzenia 

eleganckiego hotelu. Po 7 latach zamiast eleganckiego hotelu mamy ruinę budynku. W 

styczniowym dodatku do Nowości, w tygodniku o Chełmży, w artykule Pana Seroczyńskiego 

wyczytałam, że obecny właściciel chciałby pozbyć się tego budynku sprzedając go. Czy 

doszło do takiej transakcji ? Czy budynek został sprzedany ?  

Czy wiadomo co jest z figurą św. Józefa, która była umieszczona na górze budynku ?   
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Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Mam pytanie dotyczące chociażby doraźnego remontu  chodnika przy ul. Frelichowskiego, 

biegnącego od początku tej ulicy wzdłuż bloku Frelichowskiego 1, od strony balkonów. 

Chodnik ten jest w tragicznym stanie. W kilku miejscach brakuje krawężników. Są połamane 

płyty chodnikowe. Jest to jeden z najgorszych chodników w mieście. Wiem, że w 

tegorocznym budżecie nie ma środków przeznaczonych na remont tego chodnika ale czy 

można by dokonać przynajmniej doraźnego remontu polegającego na uzupełnieniu 

brakujących krawężników i połamanych, pokruszonych płyt chodnikowych ? 

   Ad. pkt 12 

              Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Tumska 18. Spotkałem się z przedstawicielem obecnego właściciela. Podobno jest nabywca. 

Wstrzymuje od podpisania aktu notarialnego jedynie uzyskanie pozwolenia na budowę przez 

obecnego właściciela. Planowana jest adaptacja tego obiektu na mieszkania. To spotkanie 

miało miejsce dwa miesiące temu i nie wiem o żadnej innej wersji ale ja wiedzieć nie muszę. 

Dzieje się to po prostu między prywatnymi podmiotami. Natomiast rzeczywiście była 

informacja, że jest chętna osoba do kupna budynku i nawet podano kto to jest. Jedyną 

przeszkodą było to, że jeszcze nie ma pozwolenia na budowę. To kwestia formalna. A czy 

dojdzie do tej transakcji ? Jak tylko się dowiem to Państwu przekażę.    

Chodnik. Nie jest to jedyny taki chodnik. Jak zaczniemy chodzić po ul. P.Skargi albo po ul. 

Hallera to zobaczymy inne. Ale nie na tym polega żebyśmy się licytowali. Mamy inny 

problem. Ulica Frelichowskiego jest ulicą bardzo uczęszczaną  ale ja nie chciałbym  

odpowiadać na pytanie czy tam opłaci się robić coś doraźnie. Tam w ogóle jest inny zamiar 

co do tego chodnika. W jednym miejscu chcielibyśmy zrobić zatokę parkingową. Ona jest 

konieczna. A wtedy trzeba by przeliczyć na ile te działania doraźne mają sens. A na ile można 

by na przyszły rok zaplanować całkowity remont. Na pewno jest to jeden z chodników, który 

powinien być rozważany w pierwszej kolejności. Specjalnie będziemy starali się tematu nie 

odkładać. Te tematy będą  o tyle trudne, że właściwie żadnych dróg, żadnych chodników w 

środkach unijnych nie ma. Dziś już uszczegółowienie jest znane i wiemy o tym, że takiego 

projektu, który rozwiązuje problem dróg nie ma. Chociaż to nie znaczy, że nie będziemy 

rozwiązywać problemów ulic, bo może „gdzieś tam”, „przy okazji”. Mamy taki temat np. jak 

bezpieczna droga do szkoły. I chcemy „załatwić” tym sposobem ulicę Hallera. Ale 

oczywiście to nie jest odpowiedź na Pana pytanie. Powiem krótko. Rozważmy czy jakieś 

działania doraźnie miałyby sens i na ile się opłacą. Natomiast przebudowa tego chodnika 
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wiąże się z budową zatoki parkingowej  i ja też chciałbym, żeby ten temat nie był odkładany. 

Zdaję sobie sprawę jak tam jest. Chociaż chodnik po drugiej stronie jest dobry ale to nie jest 

wytłumaczenie. Podejmiemy temat ale nie chciałbym w tej chwili deklarować czegokolwiek. 

Chciałbym, żeby to było ekonomicznie uzasadnione. Z drugiej strony zgadzam się, że tego 

tematu nie wolno odkładać. 

 

Ad. pkt 13  

              Oświadczenia 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Korzystając z obecności telewizji chciałbym zaprosić wszystkich bardzo gorąco na XXXV 

Dni Chełmży. Tych atrakcji jest tyle, że każdy powinien coś dla siebie znaleźć. Wierzymy, że 

to będą dni prawdziwego święta miasta. Zaczynają się w piątek od godzin popołudniowych. A 

kończą koncertem w niedzielę o godzinie 16,00 w naszej konkatedrze. Po drodze jest 

mnóstwo zdarzeń. Niektóre będą żywiołowe, niespodziewane. Wierzę, że pogoda pozwoli na 

to, abyśmy wszystko co planujemy doszło do skutku. Większość imprez jest w plenerze. 

Niezwykle ważne jest to, że wracamy na Bulwar. Przybliżamy to wszystko do centrum 

miasta. Chciałbym naszym mieszkańcom, gościom miasta życzyć miłego pobytu i dobrych 

wrażeń powodujących, że potem do Chełmży chce się wracać.  Państwa również bardzo 

gorąco zapraszam.  

 

Ad. pkt 14  

             Komunikaty 

Radna Małgorzata Polikowska 

W imieniu mieszkańca naszego miasta, Pana Katlewskiego z osiedla 3-go Maja, chciałabym 

podziękować wszystkim radnym oraz Panu Burmistrzowi za pięknie wyremontowane drogi i 

chodniki na osiedlu 3-go Maja w Chełmży. 

 

Ad. pkt 15  

          Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia VI sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 
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Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 

      Sekretarz obrad : 
 

                                                                                                Małgorzata Polikowska  
 
 


