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P R O T O K Ó Ł  NR  XIX/17 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XIX sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 9 lutego 2017 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,10. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_________________________________________________________ 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński        - Burmistrz Miasta 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 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 

rok. 

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli  oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i 

trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla gminy miasta Chełmży na lata 2014-2020. 

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej Chełmży na rok 2017. 

8.Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży za 2016 rok. 

9.Interpelacje. 

10.Odpowiedzi na interpelacje. 

11.Wnioski i zapytania. 
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12.Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

13.Oświadczenia. 

14.Komunikaty. 

15.Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1 

a) Otwarcia sesji dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Chełmży Pani Małgorzata 

Polikowska i na podstawie listy obecności stwierdziła, że jest quorum, gdyż na stan ustawowy 

15 radnych  obecnych było 11. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  w wyniku głosowania za 10, wstrz.1  wybrany został radny Janusz 

Mikołajczyk. 

c) Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie porządek posiedzenia. Wszyscy radni 

głosowali za ( „za” 11).  

d)  Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 11 za. 

 

Ad.pkt 2 

         Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 Radna Danuta  Zdrojewska  

W informacji jest spora lista wyboru ofert z otwartego konkursu. Te oferty są bardzo ciekawe. 

Pozwoliłam sobie wypisać jaka kwota została przeznaczona na sport i jaka na inną 

działalność, czyli na kulturę, na pomoc osobom niepełnosprawnym czy jakąkolwiek edukację. 

Po podliczeniu wyszło, że na sport przeznaczymy 135 tys. zł  a na inne 54 tys. zł. Czy to 

wynika z tego, że ofert z klubów jest więcej ? Czy to wynika z potrzeb ?  Czy może z tego, że 

na kulturę jest tam mało ofert ? Czy może po prostu na sport przeznacza się więcej pieniędzy  

a na inną działalność mniej ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 46 

„W dniu 11 stycznia br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Starostwie Powiatowym  w Toruniu 

w spotkaniu, na którym omówione zostały propozycje poszczególnych samorządów w 

zakresie zwiększenia nakładów na drogi rowerowe.” 

W jakim czasie te drogi rowerowe zostaną w powiecie zrealizowane ? I w jakiej gminie i na 

jakim odcinku ta droga rowerowa będzie realizowana ? 

Radna Danuta  Zdrojewska  

Pkt 22 
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„Wybór oferty Klubu Sportowego Grom w Chełmży na realizację zadania publicznego z 

zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „ Szkolenie dzieci   i 

młodzieży poprzez dyscyplinę sportową - boks”. 

Nie podano kwoty. Myślę, że to przypadek. Proszę o podanie kwoty. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 36 

„Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjnym FRANK z siedzibą w 

Chełmży na wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Przygotowanie 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023” 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020 w terminie do dnia 17 stycznia 2017 r. Wartość przedmiotu 

umowy wynosi 4.236,12 zł.” 

Jakiego rodzaju to będą materiały promocyjne ?  

Pkt 38 

„Podpisanie umowy z p. Leszkiem Mańkowskim i p. Bartoszem Kopacz prowadzącymi 

działalność gospodarczą pod nazwą Chełmżyńskie Centrum Zdrowia Zwierząt Mańkowscy, 

Kopacz s. c. w Chełmży na świadczenie usługi w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej 

dla zwierząt rannych w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem oraz odebranych w 

wyniku działań uprawnionych służb i instytucji. Umowa została zawarta na czas określony tj. 

od dnia 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Łączne wynagrodzenie za cały okres trwania 

umowy nie może przekroczyć kwoty 9.000,00 zł. „ 

Jeżeli takich zdarzeń losowych nie będzie to wówczas ta kwota nie będzie wypłacona ? Czy 

jest uzależniona od ilości zdarzeń ?  

Radny Marek Jopp 

Pkt 13 

Wybór oferty Fundacji Amicus na realizację zadania publicznego  z zakresu  działań na rzecz 

osób w wieku emerytalnym pod nazwą „Aktywny Senior”. Dofinansowuje się realizację 

zadania publicznego w kwocie 14.000 zł . 

To nowy podmiot. Proszę o przybliżenie co to jest za podmiot i jak będzie realizowany 

program.  

Pkt 1 

„Podjęcie decyzji w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Chełmży lokali obwodowych 

komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.” 
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Czy to jest rutynowe działanie ? Najbliższe wybory mają się odbyć dopiero w przyszłym 

roku. Z czego to wynika ?   

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 43 

„Podpisanie umowy z p. Eweliną Mućka z Grudziądza na opracowanie operatów 

szacunkowych określających m n. wartość nieruchomości gruntowych-zabudowanych i 

niezabudowanych oraz  lokalowych położonych na terenie Gminy Miasto Chełmża na 2017 r. 

W okresie obowiązywania umowy zamówienie wykonywane będzie do kwoty 19.700,00 zł 

brutto.” 

Jest to nowa umowa.  Czy zmieni się również kwota opłaty za wycenę lokali komunalnych 

jeżeli najemca zgłosi chęć wykupu danego lokalu ? Czy ona będzie różna od tej, która 

obowiązywała w 2016 roku ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 1 

Musieliśmy wydać zarządzenie, żeby zwiększyć ilość lokali wyborczych z ułatwionym 

dostępem ludzi  z niepełnosprawnością. Mieliśmy 3 takie lokale a wymagane są 4.  

Ad. pkt 13 

To fundacja, która właściwie obok Uniwersytetu Trzeciego Wieku  jako jedyna zajmuje się 

osobami w wieku senioralnym. Działa przy parafii rzymsko-katolickiej. Pracuje z grupą około 

30-40 osób w wieku senioralnym. Formy zajęć są bardzo atrakcyjne. W zasadzie tak jak 

każde inne stowarzyszenie, każda inna organizacja pozarządowa w ramach ustawy o pożytku 

i wolontariacie wzięli udział  w konkursie. I otrzymali nasze dofinansowanie na zadania, które 

w ciągu roku będą realizować.  

Ad. pkt 22 

To kwota 5,5 tys. zł. Trenuje w klubie około 20 osób. Zarządowi klubu zależy na 

zaktywizowaniu tej młodzieży, na podniesieniu tej poprzeczki wyżej. Był okres kiedy Grom 

był klubem, o którym było słychać, było go widać. Odbywały się w Chełmży mecze 

bokserskie. Odbywała się raz na trzy lata znacząca gala boksu w mieście. Natomiast plany idą 

w takim kierunku, że swoje zadania chcieliby w przyszłym roku poszerzyć. Na pewno będzie 

to wiązało się z tym, że będą oczekiwali większego finansowania. Jest to kolejna grupa 

młodzieży, która jest zagospodarowana w sensie rozwoju fizycznego.   

Ad. pkt 36 

W każdym zadaniu, które realizowane jest w ramach kontraktu na środki unijne z urzędem 

marszałkowskim jest dział promocja, z której musimy się wywiązać. Są to różne rzeczy. Z 



5 

 

tego co pamiętam będą to koszulki męskie i damskie, smycze. Czyli gadżety, które z racji 

oznakowania będą promować zadanie jakie realizujemy a będzie to opracowanie GPR-u 

gminnego programu  rewitalizacji.  

Ad. pkt 39 

Jest określona kwota, którą założyliśmy, że nie powinna być przekroczona. Płacone są tylko 

konkretne zdarzenia jeżeli do nich dojdzie. W umowie są wycenione i jak przychodzi faktura 

to są rozliczane. 

Ad. pkt 43 

Nie zakładamy wzrostu wyceny za mieszkania. Co roku zbieramy oferty na wycenę mieszkań 

na określoną kwotę, którą zakładam, że skonsumujemy. Nie mamy zamiaru przenosić 

obciążenia na wyceny mieszkań. W tej kwocie oprócz mieszkań wyceniamy jeszcze grunty, 

nieruchomości inne, to wszystko co w jakiś sposób staje się przedmiotem obrotu między 

gminą a innymi podmiotami. Zresztą ta Pani nie jest nowa. Pracowaliśmy z nią  dwa lata 

temu. Nigdy nie mieliśmy problemu z tymi osobami, które wyceniają mieszkania.  

Ad. pkt 46 

Trudno odpowiedzieć na pytanie kiedy będą realizowane ścieżki rowerowe. W zasadzie nie 

będą one realizowane w mieście. W takiej zwartej zabudowie jak u nas nie jest to możliwe. 

Byłoby możliwe w obrębie jeziora ale tego na tym etapie nie da się zrobić jeżeli chodzi o 

środki unijne.  Jeziora nie da się wpisać w sieć i łączyć ze ścieżką np. do Grzywny czy 

Brąchnówka. Ścieżki będą przede wszystkim w gminach ościennych. Z tego co pamiętam 

między innymi w naszej gminie. Nasi mieszkańcy przede wszystkim korzystają ze ścieżek w 

naszej gminie, to jest ścieżka rowerowa w kierunku Nawry, Kowalewa. Korzystamy też w 

Łubiance. Budżetowanie jest do roku 2022. Natomiast czy te zadania zakończą się wcześniej 

czy później trudno powiedzieć. One były etapowane w tej poprzedniej edycji. A wynika to z 

wielu  względów. Niektóre sprawy są proste, bo nie ma problemu własności nieruchomości, 

nie ma problemu zarządcy drogi. Zdecydowanie łatwiej jest działać przy drogach 

powiatowych i wojewódzkich. Trudniej przy drogach krajowych. W latach budżetowania 

unijnego na niektórych odcinkach finał będzie w roku 2022. Nie jesteśmy jeszcze na takim 

etapie żebyśmy mogli wyznaczyć termin. Obecnie jest to etap koncepcyjny. A to o czym 

Państwo czytacie to uruchomione dodatkowe środki przeznaczone na gospodarkę 

niskoemisyjną, bo w tym się mieszczą ścieżki rowerowe. Nie można było tego wcześniej 

uruchomić ze względu na ograniczenie procentowe tej całej kwoty na ścieżki. W tej chwili 

komisja europejska odpuściła i te środki są większe. Dróg rowerowych w naszym powiecie 
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może pojawić się blisko 100 km. Sama ścieżka rowerowa jest tania ale jak dojdą koszty 

wykupu, przeprawy wodne, terenowe problemy to bywa różnie.          

 

Było pytanie dotyczące relacji między wydatkami na organizacje pozarządowe i w ramach 

tego wydatkami na sport i na inne organizacje. Problem jest chyba o wiele bardziej złożony 

niż to co chcielibyśmy preferować. To nie jest kwestia preferencji. Wszystkie podmioty, które 

aplikują o te środki to je dostają. Jeżeli są nowe zadania tak jak polityka senioralna, to 

zaczynamy od wpisania tego w nasz program, bo od tego trzeba zacząć. U nas klubów 

sportowych jest relatywnie dużo. A po drugie posiadają bazę, którą trzeba utrzymać. Kiedy 

Państwo podejmujecie decyzję o alokacji  środków w budżecie to wszystko zaczyna się od 

tego, że mamy wyobrażenie potrzeb. Oczywiście w pewnym przedziale, bo zadowolonych nie 

ma prawie nigdy. Stąd przez ilość tych klubów plus bazy jakie mają, które obciążają w sposób 

znaczący koszty, te relacje pewnie z tego wynikają. Większość  organizacji pozarządowych, 

mieszczących się w sferze kultury itd. działa na obiektach gminnych i ten problem kosztowy 

jest mniejszy. Stąd te aplikacje są niższe. Prawda jest taka, że jak byśmy spojrzeli procentowo 

to każdy dostaje w podobnych relacjach procentowych jak aplikuje.  

Ja i tak preferowałbym sport, bo sport to zdrowie.     

 

Ad. pkt 3 

              Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2017 rok 

 

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

Radny Franciszek Kuczka przewodniczący komisji planowania, budżetu i finansów 

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

Radna Małgorzata Polikowska 

Mam pytanie dot. inkubatora przedsiębiorczości w Chełmży. Czy mógłby Pan przedstawić 

zakres ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

O inkubatorze mówiłem wiele razy. Temat nie jest prosty, bo jest wiele wątpliwości natury 

prawnej jeżeli chodzi o finansowanie inkubatora jak pomoc de minimis. A wiąże się to z tym, 

że możemy nie mieć większej dotacji jak 200 tys. euro. A chcemy dotacji na poziomie 1,6 

mln. Wtedy zmienia się zupełnie zasadność realizacji tego zadania. Jak przyglądanie się 

rzeczy najistotniejszej ile inkubator przedsiębiorczości będzie kosztował samorządy potem. A 
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więc jesteśmy całkowicie na etapie organizacyjnym, na etapie podjęcia decyzji wspólnie ze 

starostwem jak, czy i na ile wchodzimy. Urząd Marszałkowski na ten moment nie ma 

odpowiedzi. Dziś na przykład mamy decyzję, że nie chcielibyśmy robić dokumentacji 

technicznej, bo to jest określony koszt i potem ogłaszać przetarg na wykonawstwo. Tylko 

jechać ścieżką „zaprojektuj i wybuduj”. Na połowę roku musimy mieć gotową dokumentację 

lub program funkcjonalno-użytkowy. Nie mamy wiedzy czy w zasadach, bo jeszcze ich nie 

ma, w Urzędzie Marszałkowskim  na przykład taka wersja jak „zaprojektuj i wybuduj” 

będzie. Wiem wszystko jak inkubator powinien funkcjonować, ile byśmy mieli miejsc gdzie 

te firmy mogłyby się inkubować. Nie mamy do końca porozumienia, które określałoby do 

końca relacje ze starostwem. Myślę, że zrobimy to w przyszłym tygodniu. Idzie to opieszale, 

bo nie mamy pewnych, zasadniczych informacji na temat poziomu finansowania. W zasadzie 

zajmujemy się analizami ile by to mogło gminę kosztować. Jeżeli mówimy o inkubowaniu 

firm, to jest to niewątpliwie zadanie gminy, zadanie każdego samorządu. Gdy mówimy 

wprost o bezrobociu to jest to zadanie własne powiatu. A więc po tym jak przyjdzie dokładać, 

gdy to będzie już działało, to trzeba to w sposób właściwy ocenić. Nie jest to moment, żebym 

mógł w szczegółach mówić. Myślę, że jest to kwestia 2-3 tygodni. Wielu rzeczy jeszcze nie 

wiemy. Jesteśmy w takim wyczekiwaniu.  

 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania :  

Na obecnych podczas głosowania 11 radnych – za 11. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, iż została podjęta  

UCHWAŁA NR   XIX/143/17 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok 

Sekretarz obrad radny Janusz Mikołajczyk odczytał treść uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli  oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz 

zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały wraz z autopoprawką. 

W jednym z druków, w których placówka oświatowa rozlicza jest zapis o tym, że podmiot 
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ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawą o finansach publicznych w razie złego rozliczenia 

i podlega dyscyplinie finansów publicznych. Podmioty, które nie są podmiotami 

samorządowymi nie mogą podlegać dyscyplinie finansów publicznych. Ten zapis  na jednym 

z druków musi być wykreślony. Chodzi o załącznik nr 3. 

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania :  

Na obecnych podczas głosowania 11 radnych – za 11. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, iż została podjęta  

UCHWAŁA NR   XIX/144/17 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli  oraz 

innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania 

Sekretarz obrad radny Janusz Mikołajczyk odczytał treść uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 5 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Mam pytanie dotyczące  tego co się stanie z budynkiem po Gimnazjum. Czy dobrze 

rozumiem, że budynek zostanie przemieniony w SP 3, do której będą uczęszczały klasy od I 

do VI ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Uczniowie klas IV-VI już od 1.09.2017r. przechodzą do budynku pogimnazjalnego a tam 

mamy dwie szkoły. Szkołę Podstawową nr 3 i wygaszane Gimnazjum. Natomiast w 

momencie kiedy wygasimy Gimnazjum, a więc nie będzie już tej najstarszej klasy to 

przejdzie pozostała część szkoły nr 3. W nowym systemie po dwóch latach systemu 

przejściowego u nas będziemy mieli Szkołę Podstawową nr 2 w pełni 8-klasową, Szkołę 

Podstawową nr 3 w budynku byłego Gimnazjum. I Szkołę Podstawową Nr 5 – 8-klasową z 

realizacją obowiązku do VI klasy i realizacją obowiązku najprawdopodobniej w SP 3 klas VII 

i VIII.     

Radny Marek Jopp 
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Nas jako samorząd, burmistrza i mieszkańców czeka rewolucja oświatowa. To będą bardzo 

duże zmiany, które czekają chełmżyńskie dzieciaki i młodzież. Ja mam jedno pytanie. Wiem, 

że to będzie budziło jeszcze wiele zapytań i wątpliwości. Chodzi mi o młodzież z SP 5, która 

będzie w  VII i VIII klasie. Czyli oni będą do VI klasy chodzili do SP nr 5 a później będą 

uczniami SP nr 3 ?  Czyli będą mieć świadectwa do VI klasy z piątki. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Zakładamy,  że ten obowiązek będzie realizowany w SP 3.  

 Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania :  

Na obecnych podczas głosowania 11 radnych – za 11. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, iż została podjęta  

UCHWAŁA NR   XIX/145/17 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego 

Sekretarz obrad radny Janusz Mikołajczyk odczytał treść uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6 

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla gminy miasta Chełmży na lata 2014-2020 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Marek Jopp 

Dziękuję, że moje sugestie zostały uwzględnione. Wyrażam duże zadowolenie, że jako miasto 

mamy opracowany program ochrony środowiska związany z ochroną powietrza. Jak ten 

problem jest ważny to widać. Są doniesienia medialne i mieszkańcy nam sygnalizują ten 

problem. Jest on więc bardzo ważny dla mieszkańców. Ważne jest to czym oddychamy, jakim 

powietrzem. To ma wpływ na nasze zdrowie. Tutaj chciałem zaapelować do mieszkańców, 

żeby palili materiałem opałowym, który nie powoduje tego, że sąsiedzi się trują. Wszyscy 

oddychamy tym samym powietrzem. Dobrze  gdybyśmy wszyscy o to powietrze dbali.  

Chciałem podzielić się swoją opinią. Być może użyję mocnego słowa ale jest to skandal, że 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wycofał się z projektu związanego z ograniczeniem 

szkodliwej emisji. Był to program Kawka. U nas w Chełmży ponad 120 mieszkańców złożyło 

deklarację chęci skorzystania z tego programu. Ponad 120 gospodarstw domowych 
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przeszłoby na system ogrzewania bardziej ekologiczny. To skutkowałoby tym, że 

oddychalibyśmy bardziej zdrowym powietrzem. Jednak decyzje polityczne, które zapadły w 

Warszawie spowodowały, że środki zostały przesunięte na inne zadania. Zrezygnowano z 

tego projektu. Była to skandaliczna decyzja.   

Przewodnicząca obrad poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Przebieg głosowania :  

Na obecnych podczas głosowania 11 radnych – za 11. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, iż została podjęta  

UCHWAŁA NR   XIX/146/17 

w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy miasta Chełmży 

na lata 2014-2020 

Sekretarz obrad radny Janusz Mikołajczyk odczytał treść uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji 

stałych Rady Miejskiej Chełmży na rok 2017 

 

Radna Małgorzata Polikowska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały a następnie 

poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania :  

Na obecnych podczas głosowania 11 radnych – za 11. 

Przewodnicząca obrad stwierdziła, iż została podjęta  

UCHWAŁA NR   XIX/147/17 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży  

na rok 2017 

Sekretarz obrad radny Janusz Mikołajczyk odczytał treść uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

           Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży za 2016 rok 

 

Radny Janusz Mikołajczyk – przewodniczący komisji rewizyjnej – odczytał sprawozdanie z 

pracy  komisji za 2016 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
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Radna Krystyna Myszkowska – przewodnicząca komisji polityki ... – odczytała 

sprawozdanie z pracy  komisji za 2016 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Marek Jopp – przewodniczący komisji oświaty… – odczytał sprawozdanie z pracy  

komisji za 2016 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Zdzisław Zieliński –  przewodniczący komisji  gospodarki miejskiej... – odczytał 

sprawozdanie z pracy  komisji za 2016 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący  komisji planowania... – odczytał 

sprawozdanie z pracy  komisji za 2016 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

           Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 10 

            Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 11 

           Wnioski i zapytania 

Radna Danuta Zdrojewska 

Na ostatni mój dyżur przyszedł Pan Wiesław Daroń, który obsługuje miejsca parkingowe na 

terenie miasta. Wiem, że do mnie jako pierwszej nie przyszedł ale chciałam to przedstawić na 

sesji. Chodzi o godziny odpłatnego parkowania w Chełmży. Z jego obserwacji wynika, że 

największy ruch jest między godziną 9,00 a 17,00. Wyszedł więc z takim wnioskiem, żeby 

rzeczywiście godziny parkowania były właśnie od 9-17,00. Ja tylko przekazuję jego słowa, 

ponieważ nie jestem prawnikiem i trudno mi powiedzieć jak jest rzeczywiście. Tylko 

przekazuję informacje, że nie jest to sprzeczne z ustawą  prawo o zamówieniach publicznych 

ponieważ przedmiot umowy się nie zmienia. Zmieniają się tylko godziny. Przedział czasowy 

pozostaje taki sam. W związku z tym, czy nie można by zmienić godzin płatnego parkowania 

zgodnie z natężeniem ruchu ?  

 

Ad. pkt 12 

           Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 
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Jest nowy operator strefy płatnego parkowania  i jest to firma „Tygrysek”.  I jak to bywa na 

początku ścieramy się co do pewnych uwag dot. poprawy jakości strefy, oczywiście w 

pozytywnym znaczeniu. Ta uwaga została skierowana do nas na piśmie. W tej chwili 

dokonujemy analizy prawnej tego faktu. Śmiem jednak twierdzić, że nasi prawnicy mają 

większą wiedzę jeśli chodzi o funkcjonowanie ustawy o zamówieniach publicznych. I 

najprawdopodobniej nie da się tego zmienić. Z uwagi na to, że był to jednoznaczny zapis 

wynikający z naszej uchwały, w całej procedurze zamówienia, w momencie ogłoszenia 

przetargu i w specyfikacji. Zmieni to warunki i można by zakwestionować realizację tej 

umowy przez drugiego partnera. Nie była to jedna oferta. Zresztą nawet gdyby była to nie 

zawsze pewne rzeczy da się zrobić. Gdyby jednak po rozpatrzeniu tej sprawy okazało się, że 

może być inaczej to jest jeszcze jedna sprawa. Mieliśmy różne wersje godzin  

funkcjonowania strefy. Wydawało się, że tą najlepszą jest jednak czas w godzinach otwarcia 

sklepów. To się jednak zmienia. Pojawiły się sklepy czynne od rana. Wprowadziliśmy w 

międzyczasie korektę wtorkowo-piątkową, bo ze względu na targowisko przyjeżdża więcej 

osób. Jeżeli tylko taka możliwość prawna będzie, to my zapytanie p. Daronia mamy. 

Wykazuje on trochę niecierpliwości ale oczywiście ma prawo. Jeżeli z analizy wyjdzie, że 

taka zmiana jest możliwa to zostanie ona wprowadzona jak będziemy co do tego przekonani  

a po drugie musi to być zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych. 

  

Ad. pkt 13 

           Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

Ad. pkt 14 

           Komunikaty 

Nie zgłoszono komunikatów. 

Ad. pkt 15 

           Zamknięcie sesji 

 

Przewodnicząca obrad radna Małgorzata Polikowska dokonała zamknięcia XIX sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

Protokołowała:       Przewodnicząca obrad: 

Aldona Lipińska                                                   Małgorzata Polikowska       

                                  Sekretarz obrad : 

                      Janusz Mikołajczyk  


