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P R O T O K Ó Ł  NR  XVII/16 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XVII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 1 grudnia  2016 roku  

w godzinach od 12,00 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 „Martmedia”. 

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 określenia wysokości stawek podatku od  

nieruchomości na 2017 rok – druk sesyjny nr 121.  

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej skupu żyta stanowiącej 

podstawę obliczenia podatku rolnego w 2017 roku – druk sesyjny nr 123. 

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

środków transportowych na 2017 rok – druk sesyjny nr 124a. 

6.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat -  druk sesyjny 

nr 122. 

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

oświatowych za rok szkolny 2015/2016 – druk sesyjny nr 119. 

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Oświaty w Chełmży oraz utworzenia samorządowej jednostki 

organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Chełmży i nadania jej statutu – druk ses. nr 129. 
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  z 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu pn.”Strefa Miejskich Inspiracji – 

program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży”, w ramach  Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa – druk sesyjny nr 

132. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok – druk sesyjny nr 126. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Chełmińskiej – druk sesyjny nr 128. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i 

Turystyki w Chełmży ul.  Bydgoska 7 – druk sesyjny nr 120. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku ZWiK w 

Chełmży – druk sesyjny nr 125. 

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 

a) Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Chełmży Pan Janusz Kalinowski i 

na podstawie listy obecności stwierdziła, że jest quorum, gdyż na stan ustawowy 15 radnych  

obecnych było 14. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 13, wstrz.1  wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

c)  

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę o wprowadzenie do porządku obrad 4 projektów uchwał. Dwa projekty były omawiane 

na posiedzeniu komisji planowania… oraz komisji gospodarki miejskiej….  Są to : 

- projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 – druk ses. nr 

134a, 
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- projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025 – druk sesyjny nr 135. 

Zakres zmian nie jest duży. Proponuję w/w projekty omówić w punktach 14 i 15. 

Mamy projekt, który wynika wprost z budżetu. Jest to projekt, który finalizuje naszą dotację 

do ochrony zabytków. Mieliśmy w tym roku 35 tys. zł na to. Był złożony jeden wniosek 

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży. Ten wniosek na 25 tys. zł 

jest potwierdzony. Dokonano zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej i 

przeciwpożarowej odgromowej w kościele p.w. Świętej Trójcy. Taka instalacja wymagana 

jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będzie to rodzaj zabezpieczenia 

bezpośrednio podłączonego do zarządzania kryzysowego w Toruniu. I ten projekt proponuję 

omówić w punkcie 16. 

I ostatni projekt uchwały  dotyczy współpracy  z organizacjami pozarządowymi. Ten projekt 

uchwały był podejmowany na ostatniej sesji. Uchwaliliśmy go jednak wcześniej niż projekt 

budżetu. Chcemy w styczniu ogłosić konkurs, nie chciałbym go odkładać w czasie a zmiana 

dotyczy drobnej rzeczy a mianowicie kwoty, którą przeznaczamy na realizację programu. W 

uchwale była kwota 205 tys. zł a z projektu budżetu wychodzi nam, że powinno to być 215 

tys. zł. Analizując zadania przewidziane w programie kwota 205 tys. zł nie byłaby 

wystarczająca. Jest to więc kosmetyczna zmiana o 10 tys. zł. Projekt proponuję omówić w 

punkcie 17. 

Radny Janusz Kalinowski 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowaną przez Pana Burmistrza 

poprawkę. Wszyscy radni jednogłośnie głosowali za jej  przyjęciem. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia wraz z 

powyższą poprawką. Wszyscy radni głosowali za. 

Przyjęty porządek obrad 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 określenia wysokości stawek podatku od  

nieruchomości na 2017 rok.  
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4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej skupu żyta stanowiącej 

podstawę obliczenia podatku rolnego w 2017 roku. 

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

środków transportowych na 2017 rok. 

6.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat. 

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

oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Oświaty w Chełmży oraz utworzenia samorządowej jednostki 

organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Chełmży i nadania jej statutu. 

9.Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  z 

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu pn.”Strefa Miejskich Inspiracji – 

program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży”, w ramach  Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. 

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. 

11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Chełmińskiej. 

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i 

Turystyki w Chełmży ul.  Bydgoska 7. 

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku ZWiK w 

Chełmży. 

14.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016. 

15.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025. 

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej i 

przeciwpożarowej odgromowej w kościele p.w. Świętej Trójcy w Chełmży. 

17.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy gminy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami 

prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2017 rok.  
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18.Interpelacje. 

19.Odpowiedzi na interpelacje. 

20.Wnioski i zapytania. 

21.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

22.Oświadczenia. 

23.Komunikaty. 

24.Zamknięcie sesji. 

         

d)   Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 14 za. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 23  

W dniu 20 października br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Bydgoszczy w posiedzeniu 

Komitetu Sterującego ZIT BTOF. 

Czy po kolejnym spotkaniu w sprawie ZIT wynikły jakieś konkretne wnioski ?  

Pkt 26 

W dniu 17 listopada br. Burmistrz Miasta uczestniczył w konferencji na Kujawsko-Pomorskim 

Forum Samorządowym w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku k/Torunia. 

Czy wnioski jakie zostały wysnute na  konferencji mają przełożenie na nasze miasto i na jego 

mieszkańców ?   

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Pkt 4 

Podjęcie decyzji w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych położonych w Chełmży przy ul. Polnej. 

O jakie nieruchomości chodzi ? Dlaczego została podjęta taka decyzja ?  

Radna Danuta Zdrojewska 

Pkt 25 

W dniu 3 listopada br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Toruniu w seminarium dla 

przedstawicieli władz samorządowych pt. „ Współpraca samorządów terytorialnych  z 

Energia-Operator w pozyskiwaniu dotacji na projekty energetyczne”.     
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O jakie projekty energetyczne chodzi ? Czy one dotyczą podmiotów gospodarczych i 

indywidualnych gospodarstw ?  O jakiej energii była mowa na tym spotkaniu ? 

Pkt 28 

W dniu 22 listopada br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Nakle nad Notecią w warsztatach z 

zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. 

To partnerstwo różnie wygląda ze względu na zawiłości w interpretacji. Czy te warsztaty 

rzuciły jakieś dodatkowe światło ? Czy jest jakaś szansa, żeby rzeczywiście to partnerstwo 

zafunkcjonowało ? 

Radny Jakub Ingram 

Pkt 20 

Zlecenie firmie ASKLEPIOS Małgorzata Jania ze Szczecina zakupu i dostawy 10.000 sztuk 

zestawów higienicznych dla zwierząt animals przeznaczonych do uzupełniania dystrybutorów 

( pakowane po 50 szt.) za łączną kwotę 2.091,00 zł. 

Czy planujemy dostawić większą ilość dystrybutorów w mieście ? Potrzeba taka zapewne 

jest. Dystrybutory sprawdzają się. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 4 

Sprawa dotyczy nieruchomości pod garaż przy ulicy Polnej. Prawo pierwokupu wynika z 

ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli nieruchomość była nabyta od gminy i nie 

została zabudowana, to w momencie kiedy właściciel zbywa nieruchomość dalej to gmina ma 

prawo pierwokupu tej nieruchomości. Sprzedaliśmy to w trybie przetargowym. Ma już 

miejsce obrót  tą nieruchomością między ewentualnymi osobami zainteresowanymi budową 

garażu. Gdyby działka była zabudowana to prawa pierwokupu byśmy nie mieli.  

Ad. pkt 20 

Sprawa zakupu zestawów higienicznych dla zwierząt. Ten zakup jest rocznym zakupem dla 

miejsc dystrybucji, które mamy w mieście. Zakładam, że w 2017 roku będą zakupione 

dystrybutory. Na komisjach ustalimy gdzie one mogłyby się pojawić. Dobrze gdyby tych 

dystrybutorów przybywało. Tym bardziej, że z doświadczenia możemy powiedzieć, iż w 

większości przypadków pakiety wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem.    

Ad. pkt 23 

W tej chwili spotkania ZIT-owskie są spotkaniami klasycznie roboczymi. Dotyczą ustaleń 

dotyczących kryteriów konkursowych. Kujawsko-pomorskie jeśli chodzi o absorpcję środków 

unijnych jest nieco zapóźnione. Dopiero teraz jesteśmy na etapie ustalania bardzo ważnych 

rzeczy technicznych, pracują zespoły na roboczo i nasze przyjazdy są tylko wtedy kiedy są 
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bardzo istotne zmiany i trzeba je przegłosować uchwałą gremium, które tworzą wszyscy 

wójtowie i prezydenci.  

Ad. pkt 25 

To spotkanie trochę nas rozczarowało. Wszędzie gdzie jeździmy to chcemy żeby 

przedstawiano nam różne ścieżki finansowania. Na tej konferencji Energa jako grupa chciała 

nam przede wszystkim  pokazać jakie ogromne pieniądze wkłada w modernizację sieci 

wysokiego napięcia. Chciała pokazać zagadnienia związane z oświetleniem ulicznym i 

możliwości korzystania z oświetlenia ledowego. Były dyskusje na temat tworzenia grup 

zakupowych przy zakupie energii elektrycznej, to co my właściwie już dawno robimy. Było 

to spotkanie z nowym zarządem Energii. Właściwie wszystkie osoby jakie są w zarządzie się 

zmieniły. Tylko w jednej części nawiązano do tego co w RPO  jest zapowiadane a dotyczy 

możliwości skorzystania przez naszych mieszkańców z form taniej energii zielonej, czy to w 

formie ciepła jeżeli chodzi o solary czy to fotowoltaiki jeżeli chodzi o prąd. Jeżeli chodzi o 

nasze codzienne działanie związane z absorpcją środków, to spotkanie nic nie wniosło. 

Przekazano nam wiedzę jakim gigantem jest Energa i z jakimi problemami się boryka. 

Ad. pkt 26 

Spotkanie w Przysieku było takim drugim w edycji właściwie pewnego raportu zarządu 

województwa kujawsko-pomorskiego na temat realizacji i naszych szans na środki z RPO. 

Dowiedzieliśmy się, że kujawsko-pomorskie jest o rok zapóźnione w tej materii, że było 

pierwsze jeżeli chodzi o uchwalenie strategii województwa a to też spowodowało, że 

narzuciło sobie pewne ryzy, pewne kryteria. Inne województwa zrobiły to później miały 

łatwiej. W międzyczasie zmieniały się przepisy. Są takie województwa w Polsce, w których 

żadna z aplikacji o pieniądze nie ma charakteru konkursowego. Czyli spełnia się kryteria, w 

jakiś sposób te pieniądze są naznaczone. Powiedziałbym, że to w ZIT-ie rzecz idealna. A u 

nas w województwie bez konkursu jest tylko jeden temat – pojazdy szynowe, czyli e-

transport. Oczywiście na spotkaniu na bieżąco informowano nas o kierunkach budżetu na rok 

2017. To jest też takie spotkanie, które jest wymianą myśli. Jest to faktycznie forum a więc 

mamy możliwość dyskusji na tematy najbliższe samorządowi.     

Ad. pkt 28 

Chodzi o partnerstwo publiczno-prawne i tu Pani radna ma absolutną rację. Pierwsza ustawa 

w zakresie PPP stanowiła dużą zawiłość prawną jeżeli chodzi o możliwość skorzystania z 

tego. Rzeczywiście przepisy były tak nieprzejrzyste w powiązaniu z nieaktualną ustawą o 

zamówieniach publicznych co tworzyło taki stan rzeczy, że właściwie możemy mówić o 

pojedynczych przypadkach takiego partnerstwa, które w większości dotyczyły rekreacji. To 



8 

 

spotkanie było bardzo merytoryczne z warszawskim stowarzyszeniem. To jest 

stowarzyszenie, które znalazło partnerów do bardzo dużego przedsięwzięcia jakim była 

oczyszczalnia ścieków w Poznaniu i spalarnia. Po raz pierwszy nam uzmysłowiono, że to nie 

jest tak, iż samorząd daje grunt, ktoś na nim buduje jednostkę usługową, czerpie korzyści 

przez 25  lat a potem majątek wraca do gminy. Okazuje się, że  w ramach PPP oczywiście na 

określonych warunkach można budować kanalizację, wodociągi a nawet drogi. Oczywiście 

pada pytanie gdzie potem pożytki z tych dróg. To jest klasyczny przykład koncesjonowania, 

tak jak jest przy autostradzie i grupa GTC, która oprócz tego, że wybudowała autostradę dziś 

jest koncesjonariuszem i ją użytkuje. Powoduje to dwie rzeczy. Budują dla siebie a potem 

mają z tego pożytki. Przy autostradzie jest jeszcze opłata za przejazd ale normalnie na 

drogach jest właśnie za utrzymanie zimowe, za naprawę. To się określa, że gmina ma 

możliwość dostępu do wykonanych inwestycji. PPP jest dobrym rozwiązaniem wtedy, kiedy 

gmina cierpi na brak pieniędzy.  Jednakże z drugiej strony kiedy mówimy o infrastrukturze 

komunalnej jest to przenoszenie ciężaru odpłatności na mieszkańca. Jeżeli budujemy w  taki 

sposób kanalizację to wiadomo, że nastąpi zwrot tej inwestycji od któregoś momentu, zarobek 

dla firmy, która zainwestowała swoje pieniądze. W przypadku ścieków są to opłaty za te 

ścieki, w przypadku wody opłaty za wodę. To rzeczy, które trzeba głęboko przemyśleć. Były 

firmy, które składały oferty. Firmy polskie, które uczestniczyły w PPP w państwach Unii 

Europejskiej. Było to dosyć wyczerpujące szkolenie plus możliwość nawiązywania na 

roboczo kontaktów z ewentualnymi firmami, które przygotowałyby temat. My rozmowy na 

temat  PPP zaczęliśmy długo przed tym spotkaniem, również z taką firmą, która tym się 

zajmuje, a wszystko odbywa się w trybie przetargowym i która za niemałe pieniądze, bo 

około 50 tys. zł była skłonna przygotować całą dokumentację przedsięwzięcia, czyli taki 

program funkcjonalno-użytkowy, była skłonna przygotować przetarg i wskazać kilka firm, 

które mogłyby zainteresować się konkretnym tematem. My tego nie podjęliśmy w ubiegłym 

roku a w naszym przypadku chodziło o hotel na Legii i nie chodzi o hotel a bardziej o teren. 

Myślę, że po tym co powinno wydarzyć się w tych dwóch latach a więc powstanie budynku 

zaplecza dla Legii, prawdopodobnie powstanie pięknego budynku z full-wypasem jeżeli 

chodzi o fitness, bo to wszystko idzie w dobrym kierunku. Tutaj Pan radny wie więcej, bo to 

właściwie za jego sprawą stało się, że inwestor pojawił się  w mieście. To uatrakcyjni ten 

teren, przy czym on jest naturalnie niezwykle atrakcyjny faktem położenia względem jeziora, 

orlika , boiska. Czy nam się uda ? Nie wiem. Drugim tematem była Tumska ale w kontekście 

rozbudowy. Na Tumską jest cały czas dokumentacja, bo była przygotowana do rewitalizacji. I 

tak właściwie mógłbym mówić bardzo długo ale nie w tym rzecz. My nie weszliśmy w  to. 
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Teraz mamy ofertę większą. Tych firm jest kilka. Firmy warszawskie się różnią. To co chciała 

robić firma bydgoska za 50 tys. zł to warszawskie chciały robić za 100 tys. zł. Takie pytania z 

burmistrzami tez zadawaliśmy. Trzeba wyczuć szansę na partnera, bo wtedy warto. 

Oczywiście, zawsze będzie jakieś ryzyko. Może być tak, że jest wszystko oprócz chętnego. 

Burmistrz Wąbrzeźna w PPP próbował wejść rok temu w budowę mieszkań socjalnych. 

Dosyć ryzykownie, jeżeli chodzi o umowę. Założył z góry, że on jest stroną umowy  i on 

zasiedla. A ten, który wybuduje ma czystą sprawę. Jeżeli nie płacą czynszu to płaci za nich 

miasto. Tam jest taki etap negocjacji. Jak miał przygotowany cały materiał z przetargiem, to 

na negocjację pojawiło się 11 firm, natomiast oferty nie złożyła żadna. Próbowaliśmy to 

podać na konferencji jako przykład. Tłumaczono nam, że zadanie było za małe. 

Zainteresowało się tym stowarzyszenie, które organizowało spotkanie. Po tym spotkaniu 

zostały kontakty. Potem jest to trochę tak, że rozmawiamy ze sobą z wójtami, burmistrzami i 

prezydentami miast.  Czy coś się z tego urodzi, trudno powiedzieć. 

   

Ad. pkt 3 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od  nieruchomości na 2017 rok 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…  przedstawił 

pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały.  

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

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 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

uchwała nr XVII/119/16 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości na 2017 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 4 
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          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej skupu żyta 

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2017 roku 

 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…  przedstawił 

stanowisko komisji o niepodejmowaniu  projektu uchwały.  

 

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła stanowisko o niepodejmowaniu uchwały w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2017 

roku.  

  

Ad. pkt 5 

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2017 rok 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…  przedstawił 

pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały.  

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

 

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 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

uchwała nr XVII/120/16 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

na 2017 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 6 
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          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat 

 

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 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

uchwała nr XVII/121/16 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz 

wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w 

strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 7 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji 

zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

uchwała nr XVII/122/16 

w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych  

za rok szkolny 2015/2016 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

Ad. pkt 8 
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          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Oświaty w Chełmży oraz utworzenia samorządowej jednostki 

organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Chełmży i nadania jej statutu 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Marek Jopp 

Czy to będzie wiązało się ze zmianami kadrowymi w tych jednostkach ? Jak to będzie 

rozwiązane ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Dla pracowników administracyjnych OSiT-u pracodawcą stanie się Centrum Usług 

Wspólnych. Nie zakładamy zmian ani płacowych, ani zmian polegających na utracie pracy 

przez kogoś. Na ten moment takiej potrzeby nie ma. Idąc dalej patrzymy na CUW i jego 

możliwości, takie oszczędności jeżeli będą możliwe, to będziemy starali się je wprowadzać w 

momentach kiedy pojawią się odejścia związane z emeryturą, rentą. Na tym etapie nie mamy 

takich planów.   

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

uchwała nr XVII/123/16 

w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Chełmży 

oraz utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w 

Chełmży i nadania jej statutu 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 9  

         Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  

z CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu pn.”Strefa Miejskich 

Inspiracji – program przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży”, w 

ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz 

Budżetu Państwa 
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Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radna Danuta Zdrojewska 

Cel tego projektu jest taki, że to ma być modelowe rozwiązanie w zakresie przeciwdziałania 

dziedziczeniu ubóstwa na terenie miasta. Są teraz takie tendencje zgodnie z planowaniem 

uniwersalnym, żeby przygotować teren dla osób z niepełnosprawnością. W planowaniu 

uczestniczą osoby z niepełnosprawnością. A tu jest napisane, że gmina Miasto Chełmża jest 

odpowiedzialna za oddelegowanie swoich przedstawicieli do zespołu roboczego. Czy 

przewiduje się włączenie do tego zespołu roboczego osoby, która wyszła z ubóstwa, która 

miała ten problem ? To mogłoby poszerzyć takie spectrum, byłoby zupełne inne spojrzenie. 

Tak jak osoby z problemami alkoholowymi, osoby po zażywaniu narkotyków budują 

strategię, tak i w tym przypadku  warto by było to rozpatrzyć. 

Radny Marek Jopp 

Program będzie dotyczył kwartału ulic : Sienkiewicza, Hallera, Paderewskiego, P. Skargi, Św. 

Jana i Mickiewicza. Przypuszczam, że już nie można rozszerzyć tego projektu o inne ulice. 

Czy w przyszłości można objąć podobnym analogicznym projektem inne ulice, bo te 

problemy występują nie tylko w tym kwartale ulic ale również w innych częściach miasta.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Pytanie Pani radnej ja traktuję jako wskazanie. Na etapie realizacji projektu MOPS w naszym 

imieniu będzie delegował różne osoby. Wiem, że udział w tym ma brać również Caritas. A 

więc osoby, które rzeczywiście wyszły z ubóstwa. Tego typu wskazanie jest jak najbardziej 

na miejscu. To jest temat do przerobienia.  

Wracając do pytanie radnego Marka Joppa, to istotą rzeczy nie jest pomaganie tylko osobom 

znajdującym się w tym kwartale miasta. Istotą jest wypracowanie na bazie tych ulic modelu 

działania z ludźmi. Zakładam, że w trakcie realizacji będzie to model, który będziemy mogli 

stosować wszędzie tam gdzie może on być efektywny. Absolutnie nie dzieląc ulic na ulice 

mniej lub bardziej zagrożone. Oczywiście mamy w mieście pewne zjawiska, również na tych 

ulicach ale określenie tej strefy wynika z ułożenia geograficznego terenu, który chce objąć 

rewitalizacją.       

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

uchwała nr XVII/124/16 
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w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu  z CISTOR Stowarzyszenie 

Partnerstwo  Społeczne w Toruniu pn.”Strefa Miejskich Inspiracji – program 

przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa na terenie Chełmży”, w ramach  Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego   

oraz Budżetu Państwa 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 10  

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 

 

Radny Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym wprowadzić do tego programu drobną autopoprawkę bardzo potrzebną w jego 

realizacji. Tu obok zadań znajduje się bardzo precyzyjny harmonogram wydatków środków, 

które my otrzymujemy w formie opłaty za zezwolenia na alkohol. Takie precyzyjne 

określenie powoduje, że praktycznie przy każdej zmianie, nawet w przypadku gdyby nagle 

okazało się, że koszt terapeuty byłby inny, wymagałoby za każdym razem zmiany uchwały. 

Dlatego chciałem, żeby w  tym programie był zapis, że zmiany w harmonogramie 

dokonywane będą zgodnie z zasadami obowiązującymi przy dokonywaniu zmian w budżecie 

gminy. Te drobne zmiany są zastrzeżone dzięki Państwa delegacji dla Burmistrza Miasta w 

ramach zarządzenie. Są to drobne rzeczy a czasem decyzję trzeba podejmować bardzo 

szybko. Otrzymaliście wersję projektu z taką zmianą.       

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

uchwała nr XVII/125/16 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2017 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 11  

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Chełmińskiej 

 

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 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

uchwała nr XVII/126/16 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta 

Chełmża, dla terenu przy ul. Chełmińskiej 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 12  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka 

Sportu i Turystyki w Chełmży ul.  Bydgoska 7 

 

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 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

uchwała nr XVII/127/16 

w sprawie zwiększenia wartości majątku Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży ul.  

Bydgoska 7 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 13  

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwiększenia wartości majątku ZWiK 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 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

uchwała nr XVII/128/16 

w sprawie zwiększenia wartości majątku ZWiK w Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 14  

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2016 rok 

 

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

Radny Janusz Kalinowski 

Proszę od razu o przybliżenie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025. 

Pani Krystyna Lulka 

Przedstawione zmiany w WPF dotyczą urealnienia dochodów i wydatków po zmianach 

przedstawionych w budżecie miasta oraz urealnienia umów na oświetlenie, oczyszczanie 

zimowe i letnie miasta.  

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania…  przedstawił 

pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały.  

Radny  Marek Jopp 

Pojawiła się darowizna w wysokości 6 tys. zł.  Jaka to jest darowizna ? 

Pan Jerzy Czerwiński  

Mieliśmy problem mieszkaniowy na rogu ulicy Tumskiej i Rynek 9. W tym budynku było 

bardzo mocno zadłużone 80-metrowe mieszkanie, którego nie mogliśmy sprzedać w trybie 
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przetargowym. Stan techniczny mieszkania był zły. Nie było sposobu na odzyskanie 

pieniędzy. Dokonaliśmy podziału mieszkania. Jeden z pokoi został przydzielony do 

mieszkania, które istnieje a pozostałą część próbujemy dalej sprzedać. Nie wiem czy to się 

uda, bo stan techniczny jest zły. Do tego potrzebne były schody na zewnątrz. Kosztowały one 

chyba 12 tys. zł. Natomiast Pani, która miała przydzielony pokój partycypowała w budowie 

tych schodów wpłacając kwotę 6 tys. zł w formie darowizny.  

Radna Krystyna Myszkowska    

W punkcie wydatki wynagrodzenia dla pracowników w oświacie zostały zwiększone o 217 

tys. zł. Co na to wpłynęło ?   

Pan Jerzy Czerwiński  

Na to wpłynęły dwie rzeczy. Pierwsze to są awanse zawodowe nauczycieli. I ta kwota nie jest 

wcale mała. A po drugie nie ukrywam, że planowanie w oświacie czasem jest na wyrost. W 

związku z tym cięcia przy projekcie budżetowym są duże i do tej pory widać były bardziej 

celne. W tym przypadku zmiany jakie nastąpiły z racji awansów zawodowych, ewentualnych 

przesunięć godzin sportowych w Gimnazjum, bo pojawiły się klasy sportowe i dodatkowe 

godziny powodują tę zmianę w wynagrodzeniach nauczycieli.  

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

uchwała nr XVII/129/16 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 15  

           Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2016-2025 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

uchwała nr XVII/130/16 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

miasta Chełmży na lata 2016-2025 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

Ad. pkt 16  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na zakup i montaż instalacji 

przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej odgromowej w kościele 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 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

uchwała nr XVII/131/16 

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

Chełmży na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej 

odgromowej w kościele p.w. Świętej Trójcy w Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 17  

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy gminy miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi  i innymi 

podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2017 rok 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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uchwała nr XVII/132/16 

zmieniającej  uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy miasta 

Chełmży z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego na 2017 rok 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. pkt 18   

          Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 19  

          Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 20   

           Wnioski i zapytania 

Radna Krystyna Myszkowska 

Kończą się w tym roku  umowy na prowadzenie i utrzymanie naszego targowiska, na zimowe 

utrzymanie miasta a także oczyszczanie ulic, placów.  Czy przeprowadzono już przetargi i  

czy ewentualnie wyłoniono firmy ? 

 

Ad. pkt 21  

         Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Targowisko jeszcze nie, zimowe utrzymanie z powtórką zostało wykonane. Rozstrzygnięty 

jest przetarg , wyłoniona firma „Josef” z Grzywny. Ścierały się dwie firmy. ZGK i „Josef”. 

Ostatnia firma dała najlepszą ofertę. Stała opłata za gotowość jest ponad 18 tys. zł. To ona 

była tą wartością, która decydowała o zwycięstwie. A przetarg był unieważniony dlatego, bo 

ZGK dało kwotę  stałej opłaty 54 tys. zł brutto. Mówiąc tak najdelikatniej, my byśmy tego nie 

przeżyli. Zawsze ta opłata płacona jest za 3 główne zimowe miesiące: grudzień, styczeń i luty 

obligatoryjnie. Czyli to już by było 160 tys. zł a my mamy 300 tys. zł. Oczywiście były i lata 

kiedy wydawaliśmy 500 tys. zł. Pozostałe miesiące w zależności od tego jakie były środki 

pracy w stosunku do oczyszczania ulic.   
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Ad. pkt 22   

          Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 23   

          Komunikaty 

Radny Grzegorz Wojtalik 

W tym roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta Chełmży przyznał nagrody 

następującym nauczycielom: Pani Wiesławie Burandt-Dejewskiej, Pani Iwonie Biernackiej, 

Pani Beacie Skrzeczkowskiej i Panu Mariuszowi Bogaleckiemu.  Nagrodzonym 

nauczycielom pięknie gratuluję. Była to jednocześnie miła i trudna decyzja Pana Burmistrza. 

Radny Janusz Kalinowski 

Odczytał pismo Burmistrza Miasta Chełmża w sprawie prawidłowości oświadczeń 

majątkowych. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 24   

          Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XVII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 

                    Sekretarz obrad : 

 

                                                                                                Małgorzata Polikowska  
 

 


