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P R O T O K Ó Ł  NR  XX/17 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XX sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 23 marca 2017 roku  

w godzinach od 12,00 do 13,00. 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. Podjęcie uchwały w  sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmży” 

Biskupowi Andrzejowi Wojciechowi Suskiemu. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych na drugim 

etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których Gmina Miasto Chełmża jest organem prowadzącym, liczby 

punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych  do 

potwierdzenia spełniania tych kryteriów – druk sesyjny nr 152. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim 

etapie postępowania  rekrutacyjnego dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża, liczby punktów przyznawanych za 

poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów – druk sesyjny nr 153.  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmży do 

złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
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Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, przyjęcia do realizacji 

przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na 

terenie miasta Chełmży” oraz akceptacja założonych w Studium Wykonalności planów 

taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf – druk sesyjny nr 150.  

7. Interpelacje. 

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Wnioski i zapytania. 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

11. Oświadczenia. 

12. Komunikaty. 

13. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. pkt 1 

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

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

obecnych było 12. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

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

Małgorzata Polikowska. 

c)  

Pan Jerzy Czerwiński 

Proszę o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał. Dwa projekty dotyczą 

systemu oświaty w sensie sieci szkół i sieci przedszkoli. Do końca sesji czekaliśmy na opinię 

Kuratora Oświaty i Wychowania, która miała akceptować to co Państwo uchwaliliście na 

ostatniej sesji. Uchwała dotyczyła projektu sieci szkół. W tym samym projekcie była sieć 

przedszkoli. To jest taki drobny temat korekcyjny. (Jako punkt 8 i 9) 

Trzeci projekt dotyczy zmiany budżetu miasta na 2017 rok. Jest to spowodowane nagłymi 

tematami, dotyczącymi zwiększenia zakresu robót we Włókniarzu i drobnymi zmianami, 

które regulujemy tą uchwałą. (Jako punkt 7)      

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowane  poprawki. Wszyscy radni 

jednogłośnie głosowali za ich przyjęciem. Wprowadzone do porządku obrad projekty uchwał 

zostaną omówione w punktach 7,8 i 9.  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Wszyscy radni 

głosowali za ( „za” 12).  
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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.Podjęcie uchwały w  sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmży” 

Biskupowi Andrzejowi Wojciechowi Suskiemu. 

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych na drugim 

etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których Gmina Miasto Chełmża jest organem prowadzącym, liczby 

punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych  do 

potwierdzenia spełniania tych kryteriów – druk sesyjny nr 152. 

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim 

etapie postępowania  rekrutacyjnego dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża, liczby punktów przyznawanych za 

poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów – druk sesyjny nr 153.  

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmży do 

złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, przyjęcia do realizacji 

przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na 

terenie miasta Chełmży” oraz akceptacja założonych w Studium Wykonalności planów 

taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf – druk sesyjny nr 150.  

7.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 

rok – druk sesyjny nr 156. 

8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na 

okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku – druk sesyjny nr 155. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto 

Chełmża – druk sesyjny nr 154. 
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10.Interpelacje. 

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wnioski i zapytania. 

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

14. Oświadczenia. 

15. Komunikaty. 

16. Zamknięcie sesji. 

 

d)  Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty jednogłośnie – 12 za. 

 

Ad. pkt 2 

         Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Janusz Mikołajczyk 

Pkt 21. 

W dniu 20 lutego br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Toruniu w debacie z udziałem 

parlamentarzystów, przedstawicieli partii pozaparlamentarnych i samorządów województwa 

kujawsko-pomorskiego.  

Czego dotyczyła debata ? 

Radna Danuta Zdrojewska 

Pkt 18. 

W dniu 10 lutego br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Bydgoskim Centrum Targowo-

Wystawienniczym w Bydgoszczy w konferencji „Samorządy zmieniają Polskę”. 

O czym była mowa na tej konferencji ? Czy są jakieś istotne zmiany co do dalszej współpracy 

samorządów ? Dalsze plany, prognozy ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 7. 

Ustalenie celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży na 2017 rok. 

To jest taka pierwsza informacja. Czy Pan Burmistrz mógłby nakreślić cele i zadania jakie 

sobie postawił ? 

Radny Mariusz Kałużny 

Pkt 8. 

Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta 

Chełmży do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach 
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Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, przyjęcia do 

realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej na terenie miasta Chełmży” oraz akceptacji złożonych w Studium 

Wykonalności planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf. 

Jaki jest zakres tej inwestycji i obszar jakim byłaby objęta. 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Pkt 5. 

Ustalenie opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Ośrodka Sportu  i Turystyki 

w Chełmży. 

Czy zmieniły się opłaty w porównaniu do ubiegłego roku ? Czy pozostają na tym samym 

poziomie ? Jeżeli się zmieniły to w jakim zakresie ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Pkt 17. 

Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „KRAJAN” Sp. z o.o.  na 

opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego 

polegającego na wykonaniu prac w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej trzech 

budynków użyteczności publicznej funkcjonujących na terenie miasta Chełmży, zgodnie z 

zatwierdzoną w dniu 03.01.2017 r. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Za 

wykonanie przedmiotowej usługi ustalono wynagrodzenie w wysokości 54.427,50 zł.   

Proszę o rozszerzenie tego punktu. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 5 

W kompetencji burmistrza leży wydawanie zarządzeń określających ceny wynajmu sali, 

obiektów, basenu itd. A ta zmiana dotyczy drobiazgu. Wprowadzono nowe pojęcie 

„rezerwacja kawiarenki na terenie basenu”. Ta kawiarenka od jakiegoś czasu zaczęła działać. 

Pojawiły się oferty ze strony klientów zarezerwowania jej na określony czas, np. na dwie, 

trzy, cztery godziny. Tego typu opłaty w cenniku OSiT-u nie były i opłata została 

wprowadzona. Zresztą cenę ustalono według sugestii kierownika OSiT-u, który ten temat 

pilnuje i prowadzi.    

Ad. pkt 7 

To dosyć duży materiał. Wynika z obowiązku prowadzenia kontroli zarządczej. Zaczyna się 

od celu strategicznego urzędu. My takie cele opracowujemy na każdy rok kalendarzowy. I ten 

cel strategiczny to jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców na najwyższym 

poziomie jaki jest możliwy. I wtedy z tego celu strategicznego rozpisywane są cele na 
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poszczególne wydziały a w wydziałach przypisywane poszczególnym pracownikom. Ponadto 

wprowadzone są punkty za realizację tych celów. One w którymś momencie przechodzą w 

kompetencje czy też zadania jakie mają pracownicy na poszczególnych stanowiskach. Służy 

to do oceny jakości pracy.  Jest harmonogram , plan i można do niego zajrzeć, sprawdzić jak 

to jest przypisane wydziałom i pracownikom.  

Ad. pkt 8 

Do końca lutego złożyliśmy projekt  w ramach działania POiŚ, czyli poza środkami ZIT-

owskimi i marszałkowskimi. On dotyczy pieniędzy unijnych, które idą przez budżet państwa 

a konkretnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Zakres tego zadania był 

omawiany z Państwem dokładnie. Mogę przypomnieć, że to jest osiedle tzw. pensjonatowe, a 

więc to co się znajduje po lewej stronie ulicy Kościuszki.  Osiedle „Maja” a więc to co się 

znajduje na ulicy Górnej po lewej stronie. Ulica Kościuszki, bo POiŚ tym razem dopuszcza 

modernizację sieci kanalizacyjnej. Kiedyś tego nie było. Dotyczy to wymiany sieci 

kanalizacyjnej w ulicy Kościuszki i niewielkiego fragmentu na odcinku przy torach na ulicy 

Sikorskiego. W tym miejscu często są awarie. Dziś nie wiem  czy uda nam się dogadać w 

sprawie odwodnienia ulicy Mickiewicza w związku z koniecznością przeprowadzenia 

kolektora w kierunku Miałkusza. Tam na razie nie mamy jasnego stanowiska ale temat jest 

odłożony w czasie. To ogromne przedsięwzięcie, bo wiąże się z budową lub wymianą 

kanalizacji, przy czym kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W większości również z 

działaniami związanymi z wymianą lub budową sieci wodociągowej,  z odtwarzaniem dróg. 

Kosztorysowo jest to duże zadanie, bo blisko 20 mln zł.  Po przetargu będzie to trochę inaczej 

wyglądało.      

Ad. pkt 17 

Sprawa dotyczy tego co realizujemy w ramach ZIT-u a nazywa się termomodernizacją. 

Wykonane były audyty, które były konieczne. Oceniał je Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska. Wszystkie uwagi zostały przeniesione  do audytu. Następnie ogłosiliśmy 

przetarg na dokumentację techniczną. I w tym roku prawdopodobnie będziemy również 

aplikować o realizację tego zadania. Dotyczy to szkół, Hallera 19 i Bydgoskiej 7. 

Ad. pkt 18 

Było to spotkanie wszystkich obecnych wójtów, burmistrzów, prezydentów. Dotyczyło 

zapowiadanych zmian w ordynacji wyborczej i między innymi ograniczaniem  biernego 

prawa wyborczego  samorządowcom, którzy piastują swoje funkcje co najmniej dwie 

kadencje. Zakończyło się stanowiskiem  jak w wielu przypadkach i będzie jednym z 

zaczynów do dyskusji. Było to z inicjatywy prezydenta Bydgoszczy i Włocławka.   
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Ad. pkt 21 

To debata na temat Regionalnego Programu Operacyjnego, który dotyczy województwa z 

zadań kontraktowych  a więc tych, które są wyznaczone jako zadania realizowane 

pozakonkursowo z budżetu państwa. Była to również dyskusja na temat przyszłości 

samorządu w tle zmian nie tylko związanych z ordynacją ale w ogóle, bo takie zmiany są. 

Była wymiana poglądów zarówno tych, którzy bezpośrednio tworzą prawo w tej materii a 

więc parlamentarzystów i tych, którzy je wykonują. Tych spotkań w tej chwili jest sporo. 

Dotyczą one przede wszystkim rozwoju województwa w kontekście realizacji RPO i ZIT-u, 

który już działa. U nas również przygotowuje się dokumentację. Przygotowujemy się do 

zadań przedszkolnych i termomodernizacyjnych. Właściwie te debaty wiążą się z tym, żeby 

określić  jakie to są etapy. W roku 2018 będzie pierwszy etap kontroli wykorzystania środków 

unijnych i tego założenia, który na okres 2-3 lat był przyjęty.  Są tak zwane etapy realizacji i 

te etapy są o tyle ważne, mogą nawet spowodować skierowanie środków do innych 

województw i na inne cele. Rząd RP czuwa nad wydawaniem tych środków. 

 

Ad. pkt 3 

           Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta 

Chełmży” Biskupowi Andrzejowi Wojciechowi Suskiemu 

 

Radny Janusz Kalinowski 

W lutym wpłynął do mnie wniosek podpisany przez wszystkich radnych o przyznanie 

Biskupowi Toruńskiemu Andrzejowi Suskiemu tytułu „Honorowy Obywatel Miasta 

Chełmży”. 

Panie Burmistrzu!Wysoka Rado! 

Chciałbym państwu zarekomendować projekt wyjątkowej uchwały. Do takich zaliczają się te, 

którymi honorujemy wybitnych mieszkańców i które są zaszczytnym dowodem uznania dla 

osób fizycznych o uznanym autorytecie moralnym, o szczególnie trwałym i niepowtarzalnym 

wkładzie w historię, rozwój, znaczenie i sławę Miasta lub w utrwalenie, rozwijanie i 

aktualizację humanistycznych treści i idei zawartych w wielowiekowym dorobku Miasta.  

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chełmży jest najwyższym wyróżnieniem, jakie może 

nadać samorząd naszego miasta osobom szczególnym. Nazwiska osób wyróżnionych tytułem 

Honorowego Obywatela Miasta Chełmży oraz Zasłużonego dla Miasta Chełmży, które do 

dnia dzisiejszego widnieją na honorowej ścianie Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmży, 

zawsze towarzyszą naszym obradom, to osoby wybitne i znane. Przede wszystkim jednak są 
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to osoby z wielkim sercem i w różnych obszarach zasłużone pośrednio czy bezpośrednio 

naszemu miastu. Osoba, którą chciałbym dzisiaj rekomendować na Honorowego Obywatela 

Miasta Chełmży, to człowiek, który w 1986 r. decyzją Wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła 

II mianowany został na biskupa tytularnego Pulcheriopolis i jednocześnie na biskupa 

pomocniczego Administratora Apostolskiego Diecezji Płockiej. Zaledwie 6 lat później Jan 

Paweł II mianował biskupa Andrzeja Suskiego - biskupem diecezjalnym nowo utworzonej (na 

mocy bulli Totus Tuus Poloniae popus) diecezji toruńskiej, która terytorialnie i kulturowo 

nawiązuje do historycznej diecezji chełmińskiej. W swoim pierwszym wystąpieniu Biskup 

Diecezjalny wskazał na wspólnotę lokalną jako podstawę współczesnego społeczeństwa. 

Jedność i współzależność społeczności lokalnej i Kościoła porównał do gleby, która wywiera 

wpływ na kiełkowanie i wzrost ziarna. Była to zapowiedź sprawowania posługi i urzędu w 

duchu jedności, ufności i dialogu. Tworząc od podstaw nową strukturę organizacyjną 

powstałej diecezji nie szukał dla siebie poklasku i chwały, lecz wszędzie tam, gdzie sytuacja 

tego wymagała, był blisko potrzebujących wspierając ich duchowo i materialnie. Swoją 

postawą sprawił, iż stał się niekwestionowanym autorytetem moralnym dla naszych 

mieszkańców. Dokonania Biskupa Andrzeja Suskiego na rzecz regionu szczegółowo zostały 

wyartykułowane w uzasadnieniu do niniejszej uchwały, które wszyscy Państwo otrzymaliście. 

Chciałbym jedynie wspomnieć fakt, iż właśnie On w 1994 r. Bazylikę Mniejszą pw. Świętej 

Trójcy w Chełmży podniósł do rangi Konkatedry Diecezji Toruńskiej dodając splendoru 

mieszkańcom i naszemu miastu i podnosząc tym samym rangę Chełmży. Natomiast w 2010 r. 

zainicjował powstanie w Chełmży przy ul. Polnej 20, Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji 

Toruńskiej, którego oficjalne otwarcie nastąpiło 29.09.2011 r. Ośrodek ten, tak jak i inne 

podobne ośrodki utworzone pod patronatem Biskupa Toruńskiego, świadczą pomoc 

materialną, edukacyjną i wychowawczą setkom ludzi tej pomocy potrzebującym, a 

jadłodajnie wydają dziennie kilka tysięcy posiłków.Ponadto Biskup Andrzej Suski co roku 

aktywnie uczestniczył w wielu uroczystościach o charakterze religijnym i świeckim w 

Chełmży i okolicy. W minionym ćwierćwieczu dał się poznać nie tylko jako dobry pasterz, 

ale również jako dobry gospodarz wykazujący się dużą dbałością o obiekty sakralne i 

znajdujące się w nich dzieła sztuki. Remonty tych obiektów i prace konserwatorskie pozwolą 

na korzystanie z nich i ich podziwianie przez następne pokolenia.Biskup Andrzej Suski stał 

zawsze na straży najwyższych wartości, czego wybitnym przykładem może być odznaczenie 

go w 1985 r. godnością Kapelana Honorowego Ojca Świętego.Nadanie Biskupowi 

Andrzejowi Suskiemu zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chełmży 

spowoduje, iż z zaszczytnego miejsca honorowych obywateli i osób zasłużonych dla miasta 
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Sali Mieszczańskiej Urzędu Miasta Chełmży będzie patronować wszystkim naszym 

przyszłym działaniom.Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie przedłożonej Państwu 

uchwały. 

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XX/148/17 

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Chełmży” Biskupowi 

Andrzejowi Wojciechowi Suskiemu 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych 

na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Chełmża jest organem 

prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz 

dokumentów niezbędnych  do potwierdzenia spełniania tych kryteriów  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XX/149/17 

w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do 

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 

których Gmina Miasto Chełmża jest organem prowadzącym, liczby punktów 

przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych  do 

potwierdzenia spełniania tych kryteriów 

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

Ad. pkt 5 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących 

na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego dla klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża, liczby 

punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XX/150/17 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania  

rekrutacyjnego dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża, liczby punktów przyznawanych za 

poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 6  

         Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta 

Chełmży do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 

przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. ”Rozbudowa i modernizacja sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży” oraz akceptacja założonych 

w Studium Wykonalności planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą 

dopłat do taryf  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Radni uwag nie zgłosili. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XX/151/17 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chełmży do złożenia wniosku o 

dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia 

pn. ”Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta 

Chełmży” oraz akceptacja założonych w Studium Wykonalności planów taryfowych 

wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

        Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2017 rok 

 

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

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie powyższego projektu uchwały. 

Radna Małgorzata Polikowska 

Jaki jest stopień zaawansowania realizacji zadania z działu 600 rozdz. 616 „wykonanie 

projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa drogi łączącej  

ulicę Browarną z zapleczem magazynowym ZGM oraz przepompownia ścieków sanitarnych i 

deszczowych”, chodzi mi konkretnie o teren przy placu zabaw tzw. „Danonki”.   

Pan Jerzy Czerwiński 

Według mojej wiedzy to w tej chwili znajduje się w opracowaniu koncepcja, która będzie 

podstawą do wyłonienia wykonawcy tego tematu. Sprawa jest rozpoczęta. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XX/152/17 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8 

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 

na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XX/153/17 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 

roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto 

Chełmża 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni uwag nie zgłosili. 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.  
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Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XX/154/17 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Chełmża 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

          Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 11  

           Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 12 

          Wnioski i zapytania 

Radny Janusz Mikołajczyk 

1/ Proszę o złożenie wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zamontowanie progów 

zwalniających na ulicy Toruńskiej. Pierwszy próg zwalniający od strony Grzywny, czyli od 

strony wjazdu do miasta. I drugi próg na wysokości skrzyżowania ulicy Toruńskiej i 

Dąbrowskiego. Wielokrotnie poruszałem temat nie przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego. Zamontowany jest znak ograniczenia prędkości do 40 km/h. Kierowcy nie robią 

sobie nic z tego znaku. Jestem świadkiem łamania przepisów na co dzień. Dlatego proszę, 

żeby burmistrz złożył taki wniosek w celu poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców.  

2/ Druga sprawa dotyczy wszystkich dróg szutrowych. Czy na tych drogach odbywają się 

wałowania i równania ? Przychodzą mieszkańcy i proszą o interwencję.     

Radny Bartłomiej Kaczorowski 

Jak wygląda uzupełnianie ubytków w jedni po okresie zimowym ? Czy na wszystkich ulicach 

dziury zostały już uzupełnione ? Czy są jeszcze lub będą wykonywane prace na ulicach na 

których jeszcze to nie było robione ?     
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Radny Marek Jopp 

W całym kraju trwa wycinka drzew. Taką możliwość dała ustawa, którą minister środowiska 

pan prof. Szyszko wprowadził. Czy taka sytuacja ma miejsce także w mieście ? Czy znane są 

Panu Burmistrzowi wycinki drzew ?  

Radna Krystyna Myszkowska 

1/ Proszę Pana Burmistrza aby spowodował umieszczenie regulaminu korzystania z pomostu 

od strony ulicy Plażowej. Jest to sugestia ze strony wędkarzy, którzy bardzo rzadko 

odwiedzają teren Bulwaru a korzystają od ulicy Plażowej z możliwości wędkowania. Jeden z 

wędkarzy nie mając takiej świadomości, że nie można korzystać ze spinningu zadziałał tą 

metodą i niestety naraził się na mandat. Gdyby ten regulamin był od tej strony miałby 

możliwość jego przeczytania. 

2/ Przepraszam, że nie zadałam tego pytania przy omawianiu zmiany budżetu.  Chciałam 

zapytać w dziale 855 „rodzina” jest przeniesienie  kwoty 20670,00 zł z ubezpieczenia 

rentowo-emerytalnego na wynagrodzenia. Czy ta kwota była przeszacowana ? Dlaczego takie 

działanie zostało podjęte ? 

  

Ad. pkt 13 

          Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pani Krystyna Lulka 

Środki w dziale 855 to środki zlecone. Przeliczyliśmy dokładnie ile potrzeba na 

wynagrodzenia i na składki. Dlatego urealniono ten plan pod potrzeby. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie progów zwalniających jest problemem 

natury prawnej. Nie buduje się progów na drogach wojewódzkich. Wysłać takie pismo 

możemy ale wiemy jaka będzie odpowiedź. Mówi się nawet, że nie buduje się progów na 

ulicach, na których jeżdżą autobusy komunikacji ogólnopolskiej. Obiecuję, że na pewno to 

sprawdzimy.  

Radny Mariusz Kałużny 

Wydaje mi się, że rzeczywiście nie można tego progu zamontować. Wiemy jednak, że pan 

radny ma rację, bo na tej drodze ruch jest szybki. Może należy rozważyć zainstalowanie 

samej instalacji świetlnej dla przejścia dla pieszych albo bardziej podkreślić, że tam jest 

przejście dla pieszych. To rozładuje ruch przy przejściu dla pieszych do Lidla. 

Pan Jerzy Czerwiński 
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1/ Zainstalowanie instalacji świetlnej nawet jeśli ona dotyczy tylko pieszych jest 

skomplikowaną operacją zmiany organizacji ruchu. Na przykład znając temat skrzyżowania 

ulicy Sikorskiego z Toruńską wiem jak skomplikowane jest rozładowanie ruchu. Postawienie 

jednej sygnalizacji świetlnej bardzo często powoduje korki. To logiczne. Poszczególne 

skrzyżowania muszą rozładowywać ruch. Rzeczywiście jest to uwaga, nad którą możemy się 

pochylić i rozmawiać z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Nie wiem na ile będzie to skuteczne. 

Bardzo często słyszymy, że szybko jeżdżą, zróbcie 30 km/h. Nie przestrzegają 50 km/h to 30 

km/h też nie będą przestrzegać. Musimy zobligować Policję, a  w tym drogówkę, bo to jest 

najbardziej skuteczna metoda. Te wszystkie wnioski, o których mówicie poddamy pod 

rozwagę, przedyskutujemy z Zarządem Dróg Wojewódzkich.         

2/  Drogi szutrowe są równane. Sami Państwo wiecie, że przerywamy te równania gdy są 

opady deszczu. Część dróg została zrobiona, część będzie. Chociaż z tego co wiem, to 

większość dróg została zrobiona. Jak wejdzie równiarka to wystarczy dobry opad deszczu i 

robota jest zupełnie nieefektywna. Staramy się to robić na bieżąco i nawet jak coś nie wyjdzie 

to powtarzamy.  

3/ Ubytki w asfaltach są robione w systemie ciągłym. One wciąż są niedokończone. Tego jest 

dużo i wygląda nieciekawie. Były robione również zimą taką technologią na zimno, co 

kończyło się tym, że za chwilę wypadało.  

4/ Wycinka drzew.  Nie mamy tego zjawiska. Gdyby nie patrzeć przez pryzmat własności 

deweloperskiej czy własności terenów pod deweloperów to zjawisko nie jest takie groźne. 

Wszelka wycinka pod działalność gospodarczą jest objęta nadal zgodą i zezwoleniem. My 

takie zezwolenia nadal wydajemy. Zresztą są określone sankcje okrutne finansowo. One w 

nowej ustawie nieco złagodniały. Natomiast cięcie na terenie prywatnym jeżeli on nie jest 

objęty planem zagospodarowania przestrzennego jako teren przeznaczony pod działalność 

gospodarczą jest w jakimś sensie wolne ale ono było wolne w poprzedniej ustawie. Tylko 

tyle, że trzeba było przejść procedurę w urzędzie. I na pewno na ileś set wydawanych 

zezwoleń w pojedynczych przypadkach była odmowa. Generalnie kiedy deklaracją jest 

sadzenie nowych drzew   w  to miejsce to staramy się, żeby pewna swoboda kształtowania 

krajobrazu na terenie własnej nieruchomości była możliwa. Nie mamy sytuacji, która byłaby 

zjawiskiem niepokojącym, żeby działy się takie rzeczy, że nagle wycięto wiele drzew, że 

zostało to zrobione bez zezwolenia, z naruszeniem prawa albo z wykorzystaniem tej ustawy.  

5/ Regulamin powinien być ale życie. Regulamin jest i za chwile go nie ma. Niektórzy chętnie 

by poczytali a niektórzy wolą mieć regulamin w garażu, w domu itd. W ciągu sezonu tablice 

uzupełniamy po kilka razy. Wcale nie jest to mały koszt. To nic innego jak zwykłe akty 
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wandalizmu, które dla niektórych są celem samym w sobie, bo nie wiem jak to określić. 

Oczywiście ten regulamin się pojawi i być może zrobimy go od razu w kilku egzemplarzach. 

 

Ad. pkt 14     

           Oświadczenia 

Nie złożono oświadczeń. 

 

Ad. pkt 15  

           Komunikaty 

Nie zgłoszono komunikatów. 

 

Ad. pkt 16  

           Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XX sesji Rady Miejskiej 

Chełmży. 

 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 

                    Sekretarz obrad : 

 

                                                                                                Małgorzata Polikowska  
 

 

 

 

 


