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P R O T O K Ó Ł  NR  VII/15 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

VII sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 17 września 2015 roku  

w godzinach od 12,30 do 13,30. 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 58a. 

4.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025  – druk sesyjny nr 59a. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 – druk sesyjny nr 47. 

6.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 – druk sesyjny nr 48. 

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

wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 

października 2015 roku – druk sesyjny nr 55. 

8.  Interpelacje. 

9.  Odpowiedzi na interpelacje. 

10.  Wnioski i zapytania. 
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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 13 radnych. Lista obecności stanowi załącznik 

do protokołu. 

b) Sekretarzem obrad w wyniku głosowania za 12, wstrz.1 wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

c) Burmistrz Miasta zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

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

samodzielnie zaciągnąć zobowiązania -  druk sesyjny nr 62 (jako pkt 8).  

Zgłoszoną propozycję poprawki przyjęto jednogłośnie. 

  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia wraz z 

powyższą poprawką. Wszyscy radni głosowali za ( „za” 13).  

 

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 – druk sesyjny nr 58a. 

4.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025  – druk sesyjny nr 59a. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 – druk sesyjny nr 47. 
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6.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 – druk sesyjny nr 48. 

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

wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 

października 2015 roku – druk sesyjny nr 55. 

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

Miasta Chełmży może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania -  druk sesyjny nr 62. 

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 VI sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty w głosowaniu – za 12, 

wstrz. 1. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 
 
Radny Franciszek Kuczka 

Punkt 25. W dniu 4 września br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Starostwie Powiatowym w 

Toruniu w spotkaniu w sprawie realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w 

powiecie toruńskim na lata 2016-2023”. Celem spotkania była kontynuacja rozmów na temat 

budowy ciągów pieszo-rowerowych na terenie powiatu toruńskiego w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Czy Pan Burmistrz mógłby szerzej na ten temat się wypowiedzieć i określić, które ścieżki w 

rejonie miasta Chełmży zostaną wybudowane, w jakim czasie i czy ścieżki, które istnieją na 

terenie powiatu toruńskiego zostaną poprzez tą inwestycję włączone w jedną sieć ścieżek 

rowerowych. 

Radny Mariusz Kałużny 

Punkt 2. Ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z 

terenu miasta Chełmży za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 
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2015/2016 w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka 

szkolna”. 

Czy ilość wniosków jest większa czy mniejsza niż w zeszłym roku i czy kwota 

dofinansowania w związku z darmowymi podręcznikami się zmieniła ? 

Radna Krystyna Myszkowska 

Punkt 11. Podjęcie decyzji w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 

położonej w Chełmży przy ul. 3-go Maja 51a. 

Proszę o doprecyzowanie. 

Punkt 20. Podpisanie umowy z p. Piotrem Płochackim na roboty budowlane uzupełniające 

związane z realizacją zadania pn. „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu 

domów jednorodzinnych przy ul. 3Maja w Chełmży – etap II”.  

Wiemy, że ta inwestycja zakończyła się z dniem 30 czerwca br. Tutaj są wymienione roboty 

dodatkowe, których termin wykonania przewiduje się na 30 września br. Jakiego rodzaju 

robót to dotyczy ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dot. pkt 2. Termin składania wniosków jest do 5 września. Pytanie czy jest mniej czy więcej 

– to właściwie jest trudno ocenić, dlatego, że siłą rzeczy mniej, bo wchodzą darmowe 

podręczniki. Dzisiaj jest taka sytuacja, że mamy dwie grupy form pomocy na zakup 

podręczników. Pierwsza grupa to są klasy trzecie według kryterium dochodowego, czyli 

pomoc jest kierowana do tych rodzin, w których nie przekroczone jest kryterium dochodowe 

według ustawy o świadczeniach rodzinnych. Druga grupa to są dzieci niepełnosprawne bez 

względu na kryterium dochodowe. Ono dotyczy również pierwszej klasy gimnazjalnej. 

Natomiast klasy pierwsze i drugie szkół podstawowych są już objęte darmowymi 

podręcznikami w ramach nowego systemu dla wszystkich uczniów. To jest dość złożone, bo 

jeszcze inna jest sytuacja w klasach czwartych, piątych i gimnazjum ale generalnie zamyka 

się to w podobnych zasadach, o których wcześniej mówiłem. 

Dot. pkt 11. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami gmina ma prawo pierwokupu 

nieruchomości, która wcześniej była nabyta od gminy, a nie została zabudowana. Ten temat 

dotyczy działki przed wylęgarnią, która była wykupiona w trybie przetargowym od miasta i 

dziś obecny właściciel podjął decyzję o sprzedaży tej nieruchomości i żeby sfinalizować taką 

transakcję musi mieć decyzję gminy o niewykonaniu prawa pierwokupu. My nie mamy tam 

żadnego interesu, który w jakiś sposób mógłby wpłynąć czy byłby nam zasadny w działaniu 

jeżeli chodzi o jakieś podmioty miejskie. Dlatego zrezygnowaliśmy z wykonania prawa 

pierwokupu. Jest jeszcze druga taka sprawa, która dotyczy jednej z działek budowlanych na 
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„pensjonatach”. Dla nas nie miałoby sensu odkupowanie tych nieruchomości, które właściwie 

były celowe jeśli chodzi o sprzedaż wtedy i są dzisiaj. Działka przy ul. 3-go Maja miała 

charakter rekreacyjny. Była ona dzierżawiona i bardzo dobrze zagospodarowana przez tych, 

którzy później stali się właścicielami, a dzisiaj chcą tę działkę sprzedać.  

Dot. pkt 20. Wynika to z głównej umowy, którą mieliśmy na budowę ulic na osiedlu 3-go 

Maja w części kończącej prawą stronę. Siłą rzeczy przy takiej inwestycji prawie zawsze 

pojawiają się roboty dodatkowe. Zakres tych robót był mocno negocjowany i wskazana kwota 

nie jest kwotą początkową. Co było przedmiotem tych prac ? W dokumentacji technicznej 

zakresem była objęta część chodników, które z pomiarów wynikało, że nie mają rzędnej, czyli 

nie mają określonej wysokości, w którą można by wbudować drogę. Natomiast na ul. 

Poniatowskiego, Łokietka i Batorego te chodniki były również przebudowane od nowa mimo, 

że nie przewidywała tego dokumentacja, gdyż w czasie umowy się okazało, że nie jesteśmy w 

stanie utrzymać rzędnej, bo ta różnica poziomów jest duża. Pojawiło się też nam jedno 

przyłącze kanalizacyjne przy działce niezabudowanej. Takim tematem, który niestety 

pojawiał się na wszystkich ulicach były pourywane zasuwy, uszkodzenie jednego albo dwóch 

hydrantów. Jest to efekt wielu lat równania tych dróg. Zostały te prace zrobione przez firmę, 

która wykonywała całe przedsięwzięcie.  

Dot. pkt 25. Są to spotkania, których celem jest omawianie zadań, które będziemy wspólnie 

lub w mniejszych grupach wykonywać w ramach ZIT-u. Jednym z takich pierwszych zadań 

są ścieżki rowerowe. Przewiduje się, że prawdopodobnie w ramach ZIT-u zostanie wykonane 

ok. 300 km ścieżek. Oczywiście mówię o Miejskim Obszarze Funkcjonalnym czyli terenie, 

który dotyczy Bydgoszczy i Torunia. Mniej więcej dzielimy się na połowę, część toruńska ma  

157 km ścieżek. To zostało pierwotnie zaakceptowane. Jeżeli chodzi o samo miasto Chełmża 

to tych ścieżek jest niewiele. Chcielibyśmy się połączyć z Kończewicami czyli dojechać do 

ścieżki rowerowej, która jest na ul. Bydgoskiej, chcielibyśmy uzupełnić chodnik jako ścieżkę 

rowerową pomiędzy ul. Toruńską a Sienkiewicza, Hallera i brak chodnika na Polnej, 

oczywiście skorzystalibyśmy i zrobili kawałek ścieżki rowerowej na ul. Toruńskiej, żeby ten 

pas połączyć w pętlę z ul. Polną, chcielibyśmy również połączyć się ze ścieżką na ul. 

Wyszyńskiego. Na tej ulicy sprawa jednak nie jest prosta, gdyż tam moglibyśmy jedynie 

wykonać ścieżkę po prawej stronie poprzez utwardzenie pasa zieleni, który jest przy płotach. 

Razem z chodnikiem mielibyśmy wtedy 2 metry, byłby to wtedy taki trochę naciągnięty 

dwukierunkowy pas rowerowy. To są te rzeczy, które moglibyśmy ewentualnie jako miasto 

wpisać w ten temat. To będzie ok. 3 km. Natomiast ja chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, 

że my mamy w tej chwili przygotowane możliwości naszego miasta jeżeli chodzi o aplikacje 
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w okresie budżetowym 2014-2020. Pewnie za moment zaproponujemy Państwu wspólne 

spotkanie, aby nie robić tego samego na każdej komisji. Chcielibyśmy przedstawić to w co 

możemy się wpisać i będziemy musieli to przemierzyć na siły i zamiary. Jeśli chodzi o 

spotkanie w starostwie, to wykonali oni taką bardzo czytelną mapę ścieżek rowerowych, które 

są i które mają być zrobione. Dużo czasu zajęła dyskusja, który z samorządów będzie 

podmiotem wiodącym w tym zadaniu, bo starostwo po doświadczeniach z budowy ścieżek 

tych, które mamy za sobą, generalnie chce się tym zadaniem podzielić i nie przewiduje 

realizować tego samo, co najmniej na tym etapie. Pewno nie będziemy tym, który będzie 

partycypował do roli prowadzącego, bo ilość ścieżek nie daje nam w tym kierunku umocowań 

ani nam szczególnie na tym nie zależy.  

 

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.  

Radny Mariusz Kałużny  

W dziale 710 działalność usługowa mamy opinie i ekspertyzy firmy Lech Consulting i tu jest 

zmniejszenie o 25 tys. zł, czyli dzielimy tą płatność na dwie raty. Ta usługa będzie dalej 

kosztowała 50 tys. zł ?  

Pani Krystyna Lulka 

Przesuwa się termin wykonania zadania, więc połowa płatności nastąpi w roku bieżącym, 

połowa w przyszłym. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Dział 801 Oświata i wychowanie – czy te 5 tys. zł przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 

3 wynika z planu finansowego przedstawionego przez nową Panią Dyrektor ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Niespodzianką był fakt, że ta patelnia jest nieczynna i właściwie chcąc, żeby normalnie 

funkcjonowała stołówka, to jest wniosek nowej Pani Dyrektor. Nie było to w planie mimo, że 

ta patelnia prawdopodobnie już wcześniej była uszkodzona.  

Radna Krystyna Myszkowska 

Prosiłabym o sprecyzowanie zwiększenia dotacji dla przedszkola Tęczowa Kraina. Co miało 

wpływ na to zwiększenie o 11.500 zł ? Zwiększyła się tam ilość dzieci ? 
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Radna Krystyna Lulka 

Ilość dzieci też ale przelicza się dotację po koszcie jednego dziecka w naszych przedszkolach. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ten koszt pobytu dziecka w naszym przedszkolu może ulegać zmianie, bo tam są koszty 

prądu, pracowników, wszystkie koszty związane z utrzymaniem. To jest podstawa bazowa do 

naliczenia dotacji dla przedszkola niepublicznego. 

Radna Krystyna Myszkowska 

To można wnioskować, że koszt utrzymania dziecka w naszych przedszkolach się zwiększył 

czy tam się zwiększyła ilość dzieci ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Jedno i drugie, ale przede wszystkim wzrosły koszty.  

 

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 VII/52/15 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2015 rok. 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4. 

                Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2015-2025. 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

Moje pytanie nie jest związane bezpośrednio ze zmianami w tej prognozie. Został wyceniony 

na 50 tys. zł audyt budynków użyteczności publicznej. Których budynków to dotyczy. W tym 

roku kończy się umowa na odbiór nieczystości stałych, czy już coś wiadomo w związku z 

ogłoszeniem nowego przetargu. Jeśli umowa kończy się wraz z końcem roku to już musi być 

prawdopodobnie w najbliższym czasie wyłoniony ten kolejny wykonawca usługi. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Zakładamy, iż w przyszłym roku przygotowujemy się już do aplikacji o środki unijne. 

Tematem, który daje relatywnie duże możliwości pozyskania środków jest OZE czyli 
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Odnawialne Źródła Energii. Wszędzie tam gdzie będzie złożony wniosek o spowodowanie 

oszczędności jest konieczny audyt, bo podstawą do aplikowania jest udokumentowanie 25% 

oszczędności w zakresie zużycia energii. Tą kwotę 50 tys. zł chcemy przeznaczyć na audyt 

budynku przy ul. Hallera 19, Bydgoskiej 7, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3 

i Gimnazjum. Te środki są w WPF, bo my w tym roku podpiszemy umowę, natomiast płacić 

będziemy w roku przyszłym. Problem jest w tym, że my prawie w tych wszystkich 

budynkach mamy wymienioną stolarkę okienną a największy uzysk jest właśnie na stolarce 

okiennej. Mam nadzieję, że i tak te 25% uda nam się uzyskać. Warunkiem uzyskania 

dofinansowania, czy jednym z kryteriów będzie ilość budynków i oczywiście ten procentowy 

uzysk w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji. Natomiast te 100 tys. zł na kanalizację 

to jest na dokumentację, którą prawdopodobnie chcielibyśmy wykonywać w tym roku. Tu 

byśmy chcieli uzyskać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko. 

Jeśli chodzi o temat odpadów komunalnych, to odbywa się przygotowywanie specyfikacji do 

przetargu. 

Radny Grzegorz Wojtalik odczytał stanowisko komisji planowania, budżetu i finansów w 

sprawie powyższego 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 VII/53/15 

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 uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 
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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 VII/54/15 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015. 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6. 

               Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015. 

 

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 13 radnych –  za 13.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR VII/55/15 

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji  

Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015. 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7. 

               Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania dla wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

na dzień 25 października 2015 roku. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

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 VII/56/15 

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla wyborów do Sejmu i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
Ad. pkt 8. 

                  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do 

której Burmistrz Miasta Chełm ży może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Kwota na wystrój świąteczny jest planowana w wyższej kwocie niż zazwyczaj. Jeżeli się nie 

mylę zawsze było 30 tys. zł, natomiast teraz jest 40 tys. zł. Czy przewiduje się coś nowego, że 

ta kwota tak skoczyła ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Raczej nie ma nowych urządzeń, wiem tylko, że będzie wymieniony na nowy ten emblemat 

na ratuszu, ponieważ tamten już się zniszczył. Kwota umowy raczej będzie mniejsza, to są 

kwoty szacunkowe. My ogłaszamy przetarg albo robimy nabór ofert i ja teraz nie jestem w 

stanie określić jaką ofertę otrzymamy. Dlatego zostawiamy sobie pewien luz. To nie jest 

zapowiedź, że chcemy wydać więcej, absolutnie to nie ma żadnego związku z tym ile 

będziemy wydawać.  

 

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 VII/57/15 

w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz Miasta Chełmży  

może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 

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

 

Ad. pkt 9. 

              Interpelacje. 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 10. 

                 Odpowiedzi na interpelacje. 

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

 

Ad. pkt 11. 

                     Wnioski i zapytania. 

 

Radna Krystyna Myszkowska 

1/ Mój pierwszy wniosek dotyczy lamp, które są zamocowane na słupach przy ul. Łaziennej i 

na ul. Tumskiej. Na lampach na ul. Łaziennej, które były wykonywane w ramach rewitalizacji 

w tej chwili widać znaczne łuszczenie się farby. Ten proces już rozpoczyna się też na 

pierwszym słupie przy wejściu na ul. Tumską. Chciałam zapytać czy to jest jakaś wada, o 

której już coś wiadomo i czy to podlega jeszcze gwarancji ? 

2/ Druga sprawa jest bardzo męcząca i dokuczająca bardzo całemu społeczeństwu, bo nie ma 

dnia bym kogoś nie spotkała, kto o tym mówi. Chodzi o teren pomiędzy marketem Netto, 

wejściem do Rossmanna a blokiem spółdzielni mieszkaniowej. Ponieważ Pan Burmistrz nam 

tutaj obiecał i to chyba było w grudniu. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ja nie mogłem niczego obiecać, ponieważ to nie jest nasz teren. Proszę tak sprawy nie 

stawiać. Ja to wszystko wyjaśnię.   

Radna Krystyna Myszkowska 

Słusznie, może ja źle zrozumiałam. Była taka obietnica ze strony Pana Burmistrza, że na 

pewno w kwestii tego terenu coś się zmieni i będzie to uporządkowane. 

Radny Mariusz Kałużny 

Wpłynęło do mnie zapytanie jako do radnego, czy w tym roku było organizowane przez 

miasto narodowe czytanie ? 
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Radny Franciszek Kuczka 

Rozmawiałem z Panem Stasikiem na temat wjazdu na teren parkingu przy Netto odnośnie 

jakości wykonanej naprawy. Czy jest jakiś oddźwięk tego mojego pytania, tej rozmowy ? 

Radny Grzegorz Sosnowski 

Trudno nazwać to pytaniem ale taka gorąca prośba. Mamy w mieście i wokół miasta 

wspaniałe ścieżki rowerowe. Pozostało by jeszcze sobie życzyć, by umiejętność korzystania z 

nich była większa. Tutaj prośba, żeby Pan Burmistrz ze swoimi służbami zastanowił się nad 

rozwiązaniem tego problemu w miarę oczywiście swoich możliwości. Tą prośbę kieruję ze 

względu na to, że grupa mieszkańców z ul. 3-go Maja bardzo denerwuje się tym faktem, że po  

jednej stronie jest ścieżka rowerowa, natomiast mieszkańcom wygodniej jest jechać 

chodnikiem pod drugiej stronie. Ich zdaniem często dochodzi tam do scysji pomiędzy 

pieszymi a rowerzystami. Gdyby to w jakiejś formule uregulować, czy zorganizować jakąś 

akcję informacyjną. 

 

Ad. pkt 12. 

                  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Zacznę od ul. Łaziennej i Tumskiej. Podobny temat był na Bulwarze. Tam już wszystkie 

lampy są przemalowane. Te lampy były przedłużane i odcinek, który został dospawany był 

być może w innej technologii malowany. W każdym razie gwarancja już minęła. To w ogóle 

jest problem złożony. Podmiot, który realizował rewitalizację jest w takiej kondycji 

finansowej, że faktycznie nie wykonuje nic – teraz już nie musi a wcześniej nie można było 

wyegzekwować. Pozwy do sądu w tym momencie nic nie dają. Natomiast podwykonawca, 

który montował lampy zobowiązał się i usunął tego typu usterki na całym Bulwarze. Nie 

potrafię powiedzieć jak jest na ul. Łaziennej i Tumskiej. Na ul. Łaziennej pewnie już nie ma 

gwarancji, natomiast na ul. Tumskiej może jeszcze jest, ponieważ była ona robiona odrobinę 

później. Sprawdzę to, bo nie wiem czy w ramach tego co było na Bulwarze nie było robione 

również i na ul. Łaziennej. Tak naprawdę to podwykonawca w tamtym temacie wykazał dużo 

dobrej woli, cenimy to ale jest taki problem, że silny podmiot gospodarczy ma problemy i my 

przez to również. Jest to niewątpliwie nieestetyczne, może uda się to załatwić w ramach 

gwarancji ale muszę to sprawdzić.  

Odnośnie drugiej sprawy, to proszę się nie dziwić mojej reakcji ale ja nie mogę obiecywać 

czegoś za co nie odpowiadam. Ja rzeczywiście składałem deklarację, że wystąpię do 
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właściciela. My z przedstawicielami właściciela rozmawiamy kilka razy w tygodniu. Jest to 

wyjątkowo oporny nie wiem czy właściciel czy przedstawiciel. Natomiast z tego co wiem w 

tej chwili, to czekają na pozwolenie na budowę. Jeżeli je uzyskają, to podobno mają 

wybranego wykonawcę, który wejdzie na budowę. Tam jest nawet taki krótki odcinek 

chodnika, który łączy blok z parkingiem i my go chcieliśmy poprawić, ale się wstrzymaliśmy 

ze względu na to, że prawdopodobnie oni wejdą i będą robić. Ja też nie mogę powiedzieć, że 

to będzie na pewno, bo to jest teren prywatny i chcę Państwu powiedzieć, że przy dużych 

naciskach odpowiedź była również i taka, że oni to ogrodzą. Ja w to nie wierzę ale taka 

odpowiedź była i my tego zabronić byśmy nie mogli. Nawet Państwo nie wiecie jaką 

stoczyliśmy batalię i właściwie do dziś nie wiem jaki jest koniec. Mianowicie na odcinku 

terenu zielonego od szczytu Biedronki jest trawnik i schodzimy do bloku i firma nie dała się 

przekonać, żeby utrzymać tam ten chodnik, który jest. Mamy pewne porozumienie, z którego 

wynika, że pewnie to jakoś zrobimy ale według mojej wiedzy w dokumentacji tego nie ma. 

Po prostu powiedzieli nie i koniec. Nie wiem dlaczego, bo przecież klienci z tego bloku 

trafiają również do tego obiektu handlowego. Właściciel jest duńczykiem, jednym z 

zarządców jest firma Molinia, teraz się tam jeszcze zmieniła osoba odpowiedzialna za roboty 

budowlane, z którą mieliśmy wszystko wcześniej ustalone i temat wraca jak bumerang. Z 

wczoraj mam informację, że podobno czekają na pozwolenie w starostwie ale gdy to w tym 

momencie sprawdziliśmy, to jeszcze nie było dokumentacji w starostwie. Zakładam, że ona 

może być lada moment złożona. Nie mamy żadnych sankcji, bo to jest teren prywatny i 

właściwie możemy tylko prosić. Przy czym wyraziliśmy wszystkie zgody od strony ul. 

Sienkiewicza po to by stworzyć prawidłowy klimat rozmów. Poza tym tam jest jeszcze 

problem z wjazdem z zaopatrzeniem, bo oni tam naruszają teren spółdzielni. Powiem 

szczerze, że spółdzielnia się zachowuje bardzo życzliwie w stosunku do nich. 

Narodowe czytanie według mojej wiedzy się nie odbyło w tym roku. Odpowiedzialna za to 

jest biblioteka, ja nie potrafię odpowiedzieć dlaczego nie było. Chyba, że jakieś niepubliczne 

czytanie odbyło się w budynku biblioteki. Wcale tego nie wykluczam, bo wiem że np. sporo 

tego typu spotkań, nawet z rodzicami dzieci, jest w bibliotece dziecięcej. 

Pytanie o jakość naprawy wjazdu na parking. My oczywiście po interwencji Pana Kuczki 

zgłosiliśmy sprawę do zarządcy drogi, bo sam wjazd należy do zarządcy drogi, natomiast to 

co jest dalej to już do Netto. Ja nie potrafię powiedzieć jaka jest reakcja. W zarządzie dróg, to 

myślę, że uda nam się wyegzekwować ale jeśli chodzi o Netto, to nie potrafię odpowiedzieć. 

Pana uwaga została przekazana i czekamy czy coś się wydarzy. 
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Jeśli chodzi o rowerzystów na ul. 3-go Maja ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Jedyny 

sposób to jest policja. Z rowerzystami na chodnikach policja ma bardzo ograniczone 

możliwości działania. Można by teoretycznie założyć, że jak jest ścieżka rowerowa, to często 

przy pasach jezdni pojawia się znak zakaz jazdy rowerami. Może można by postawić taki 

znak na chodniku na ul. 3-go Maja. Z tego co wiem, to przepisy jeżeli chodzi o jazdę 

rowerami po chodniku są bardzo liberalne. One mówią o tym, że wolno jechać po chodniku 

jak prędkość jest wyższa jak 50 km/h, gdy jest słaba widoczność, zła pogoda, duże natężenie 

ruchu. W każdym z tych wariantów można wjechać na chodnik. Równie uciążliwy jest temat  

jazdy po chodniku w mieście. Zresztą ten temat był już podejmowany na sesji. Ja oczywiście 

zwrócę uwagę zarówno straży miejskiej jak i policji. Tam jest o tyle łatwiej, że jest gdzie tych 

ludzi skierować, czyli na ścieżkę rowerową. Natomiast nie ma podstawy prawnej, żeby to 

wyegzekwować.   

 

Ad. pkt 13. 

               Oświadczenia. 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 14. 

              Komunikaty. 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym się zwrócić do Państwa a przede wszystkim za pośrednictwem telewizji do 

naszych mieszkańców. 1 września 2015 r. podpisaliśmy umowę z wspomnianą tu firmą Lech 

Consulting na opracowanie strategii rozwoju miasta. Jest to dokument, w którym bardzo 

szeroko uczestniczy społeczność naszego miasta tworząc te podstawy, które de facto 

będziemy realizować do roku 2020. Stąd w poszczególnych etapach budowania strategii 

będziemy się zwracać i bezpośrednio i pośrednio za pomocą mediów do mieszkańców, 

organizacji, stowarzyszeń, podmiotów gospodarczych. Zachęcamy do udziału. Chodzi 

najbardziej o to, żebyśmy wspólnie mogli decydować o tym co przed nami, co mamy 

realizować. Tak naprawdę strategia nie jest niczym innym jak ramą tego wszystkiego, co 

ewentualnie i za sprawą środków unijnych ale nie tylko, chcielibyśmy dla tego miasta 

tworzyć, budować, realizować. Oczywiście najpierw będzie etap analizy i on jest robiony 

bezpośrednio przez firmę ale potem te kolejne etapy będą się odbywać z konsultacją 

społeczną. 
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Radna Danuta Zdrojewska 

Ja też korzystając z obecności mediów chciałam zaprosić mieszkańców miasta na film 

Grzegorza Karbowskiego „Kobieta bez przestrzeni”. Jest to film, którego premiera odbyła się 

tydzień temu w Gdańsku i Chełmża jest pierwszym miastem po prapremierze, w którym 

będzie wyemitowany ten film. Jest to film dokumentalny bazujący przede wszystkim na 

wywiadach z polityczkami, kobietami sztuki, kultury, zajmującymi się biznesem czy nauką. 

Są to wywiady z takimi osobami m.in. jak Katarzyna Figura, Małgorzata Szumowska, 

Henryka Bochniarz ale również komentarz szeroki psychologów, socjologów m.in. profesora 

Markowskiego. Film odbędzie się 24 września br. o godz. 1600 w Chełmżyńskim Ośrodku 

Kultury. W Chełmży jest bardzo dużo plakatów, więc jeśli umknie gdzieś to co 

powiedziałam, to można przeczytać na plakacie. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Chciałam poprosić Państwa o głosowanie w akcji „Stop wariatom drogowym”. Tutaj na tej 

sali była poruszana przez Panią Polikowską sprawa przejścia pomiędzy ChOK-iem a 

Cukrownią przy Przedszkolu nr 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił właśnie to miejsce do 

tego by mogło tam powstać specjalnie przez PZU finansowane i oznakowane bezpieczne 

przejście, by dzieci nie czuły się zagrożone. To wszystko będzie od nas zależało, ponieważ w 

tej chwili jest trzecia edycja, a będzie ich cztery. One są tygodniowe. Jesteśmy w tej chwili na 

czwartym miejscu ale jeżeli się wszyscy postaramy, bo pięć pierwszych miejsc wchodzi do 

kolejnego etapu, to mamy na to szansę. Cztery pierwsze miejsca z czterech edycji wchodzą 

bezapelacyjnie, każde kolejne będzie już rozpatrywane przez komisję. Jest więc duża szansa 

na to by to przejście było oznakowane tak, by dzieci były bezpieczne. Dlatego bardzo proszę 

o głosowanie na stronie www.stopwariatom.pl. Informacja na ten temat jest również na 

stronie internetowej urzędu. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym prosić mieszkańców naszego miasta o wyrozumiałość, ponieważ pomiędzy 20 a 

24 września br. będzie kontynuowane kręcenie serialu „Belfer”, który to już był kręcony w 

lipcu w naszym mieście. Oczywiście z tego powodu są pewne zakłócenia. To są już ostatnie 4 

dni dla tego 10-cio odcinkowego serialu, są pewne uciążliwości, zresztą my je też w urzędzie 

przeżywamy, bo tu część zdjęć również będzie robiona. Teraz myślę, że jest przy tym tyle 

dodatkowych dobrych emocji związanych z postaciami tych, których widzimy ze szklanego 

ekranu, to tym bardziej można tej wyrozumiałości oczekiwać. Myślę, że nawet jeżeli film jest 

kręcony w Chełmży a Chełmża jest tam zupełnie innym miastem, to jednak wszystko to co 

znajduje się w czołówce filmowej czyli herb i te słowa, które są kierowane do tych, którzy 
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wspierali i pomagali, są piękną i właściwą promocją miasta. Przede wszystkim pokazują 

bardzo wiele pięknych ujęć z naszego miasta.  

 

Ad. pkt 15. 

                Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia VII sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Małgorzata Karpińska                                                    Janusz Kalinowski  

 

      Sekretarz obrad : 
 

                                                                                                Małgorzata Polikowska  
 
 
   


