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P R O T O K Ó Ł  NR  XXII/17 

z  sesji  Rady  Miejskiej  Chełmży 

 

XXII sesja Rady Miejskiej Chełmży  odbyła się w dniu 22 czerwca 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 MF STUDIO. 

 

Proponowany porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji: 

    a) stwierdzenie quorum, 

    b) wybór sekretarza obrad, 

    c) przyjęcie porządku obrad, 

    d) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2.  Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

3. Rozpatrzenie skargi mieszkańców na bezczynność Burmistrza Miasta w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych 

Postęp Ogród nr 12 przy ul. Frelichowskiego w Chełmży. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 

rok  – druk sesyjny nr 168. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 – druk sesyjny nr 169. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północno-wschodnim rejonie miasta 

– część ul. Trakt – druk sesyjny nr 166. 

          7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Gen. Józefa Hallera o 

symbolu planu C.11.MW,MN – druk sesyjny nr 167. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej pod nazwą 

„Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny CUMA” – druk sesyjny nr 165. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy miasta Chełmży do 

realizacji projektu „Nie bądź samotny” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączanie społeczne i 

rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w 

ramach ZIT – druk sesyjny nr 170. 

10. Interpelacje. 

11. Odpowiedzi na interpelacje. 

12. Wnioski i zapytania. 

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

14. Oświadczenia. 

15. Komunikaty. 

16. 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 10, wstrz.1  wybrana została radna 

Małgorzata Polikowska. 

c)  

Radny Janusz Kalinowski 

W związku z tym, iż Prokurator Okręgowy w Toruniu za pośrednictwem Rady Miejskiej 

Chełmży wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na 

uchwałę nr XX/143/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za 

parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania opłat, 

istnieje konieczność upoważnienia  Burmistrza Miasta Chełmży do wniesienia odpowiedzi na 

skargę. Dlatego też wnoszę o umieszczenie w punkcie 10 porządku obrad projektu uchwały w 

tej sprawie. 
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Powyższą propozycję przyjęto jednogłośnie (12 za). 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek posiedzenia. Wszyscy radni 

głosowali za ( „za” 12).  

d) Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej Chełmży został przyjęty w głosowaniu – 12 za.  

 

Ad. pkt 2          

         Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 1 

Podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Chełmży przy 

ul. Chełmińskie Przedmieście z obrębu 9 nr działki 14/4 o pow. 0.5442 ha i nr 367     o pow. 

0.0191 ha za cenę wywoławczą 1.000.000,00 zł netto. 

Jaki jest los tej decyzji ? 

Radny Marek Jopp 

Pkt 6 i 7 

Zlecenie firmie ASKLEPIOS Małgorzata Jania ze Szczecina zakup i dostawę 10 sztuk ławek 

parkowych – siatkowych. Cena za 1 sztukę ławki brutto wynosi 707,25 zł co daje łączną kwotę 

7.072,50 zł oraz koszty transportu 885 zł brutto.  Termin realizacji dostawy do dnia 7 lipca 

2017 r.  Za powyższe zostanie zapłacona kwota 7.958,10 zł brutto wraz z podatkiem VAT.  

Zlecenie firmie „Kęsbet” Wyroby Betonowe Lubrza zakup 4 elementów małej architektury tj; 

-  stół do gry  tenisa za kwotę 3.816,32 zł brutto wraz podatkiem VAT, 

-  stół do gry w piłkarzyki za kwotę 4.529,11 zł brutto wraz z podatkiem VAT, 

-  dwie donice betonowe za kwotę 1.448,94 zł brutto wraz z podatkiem VAT. 

Koszty transportu wyniosą 885,60 zł brutto warz  podatkiem VAT.  Łączny koszt wyniesie 

10.679,97 zł brutto wraz  podatkiem VAT. Dostawa nastąpi w terminie do dnia    5 lipca br. 

Gdzie one będą umiejscowione ? 

Radna Danuta Zdrojewska 

Pkt 5 

Powołanie punktu kontaktowego Host Nation Suport zwanego dalej „Punktem Kontaktowym 

HNS” Burmistrza Miasta Chełmży. 

Czy to jest powiązane z obroną terytorialną czy to jest jakby odrębne działanie ? 

Radny Janusz Mikołajczyk 
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Pkt 24 

W dniu 29 maja br. Burmistrz Miasta uczestniczył w VI posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT 

BTOF w Bydgoszczy . 

Proszę o kilka słów na temat efektów tego spotkania. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 25 

W dniu 31 maja br. Burmistrz Miasta uczestniczył w sali konferencyjnej Kujawsko – 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w  regionalnej konferencji pt. „Handel 

ludźmi – niewolnictwo XXI w”.   

Proszę o bliższą informację na ten temat. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 1 

To teren położony nad stacją benzynową Orlenu przy Chełmińskim Przedmieściu. Tak 

właściwie skomunikowany od ulicy Górnej. Pomysł próby sprzedaży tego terenu wziął się z 

zainteresowania właściciela działki sąsiedniej, bezpośrednio graniczącej z tą działką. Ta 

osoba złożyła wniosek. W planie zagospodarowania przestrzennego jest tam zieleń miejska. Z 

rozmów można było wywnioskować, że zakupiona działka przeznaczona będzie na 

aktywizację gospodarczą, przy zostawieniu jakiejś części terenu zielonego. 

Przeprowadziliśmy całą procedurę, ona nie jest jeszcze skończona. Przeprowadzimy 

procedurę przetargową ale z tego co wiem, to zainteresowanie działką w sposób znaczący 

spadło. Może inny podmiot się tym zainteresuje. To jeden z terenów, który chcielibyśmy 

zagospodarować w taki sposób, żeby służył mieszkańcom nie tylko zielenią ale dawał 

możliwość działalności, podatków i miejsc pracy.    

Ad. pkt 5 

Wiąże się to ze stacjonowaniem i przemarszem wojsk NATO przez tereny naszego miasta na 

wypadek ćwiczeń lub działań wojennych. My jesteśmy zobowiązani mieć taki punkt, który 

zapewni całą logistykę. A więc określi skąd będziemy brali żywność, jaka to będzie żywność 

a nawet w jakiej cenie.. Te wojska są zobowiązane do płacenia za to. Ten punkt działa u nas 

od 2015 roku. Uaktualnianie przepisów spowodowało, że tam pojawiły się nowe dokumenty.  

Ad. pkt 6 i 7 

Donice betonowe duże mają stanąć na początku pomostu. Chodzi o to, żeby ożywić pomost 

zielenią. Stół do gry w piłkarzyki będzie ustawiony na jednej z zatok Bulwaru, które 

docelowo są przeznaczone na działalność handlową, jeśli taka się pojawi. Stół do tenisa 
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ustawimy przy skate parku. Obok stołu, który jest i latem cieszy się dużym zainteresowanie. 

Ławki : dwie betonowe znajdujące się przy chodniku w  Sadku chcemy zamienić na dwie 

nowsze, estetyczne takie same jak te przy fontannie. 5 sztuk chcielibyśmy wymienić na 

zielonym terenie przy cmentarzu wojsk radzieckich. Jedną musimy przywrócić na cmentarzu 

ewangelickim, bo zginęła w ubiegłym roku od razu po postawieniu.  Dwie chcieliśmy 

postawić na osiedlu Jana Pawła II przy siłowni terenowej. Taka była sugestia mieszkańców 

przy otwarciu siłowni. 

Ad. pkt 24 

Spotkanie w szczególe dotyczyło zmian w strategii przy czym te zmiany dotyczyły 

poszczególnych gmin w zadaniach przypisanych poszczególnym gminom. Nie dotyczyło to 

naszego miasta. Takich zmian nie planowaliśmy. Na spotkaniu zajmowaliśmy się analizą 

strategii i roboczymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem samej administracji ZIT. 

Ad. pkt 25   

To jedno z  cyklu szkoleń jakie organizuje Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Uczula na to. Nie 

mówi się wprost o handlu ale o wszelkich formach wyzysku człowieka, w tym przede 

wszystkim imigrantów w pracy na czarno, o pozbawianiu paszportów. Takich przypadków 

zarejestrowanych w  Polsce jest niewiele ale prawda jest taka, że wykrywalność jest 

niewielka. Takie szkolenia mają nas uczulić. Mówiło się również o różnych formach domów 

publicznych, których pracownikami są osoby przymuszane. Zjawisko w Polsce nieduże ale 

dotyczące Polek za granicami kraju. Szkolenie dedykowane było samorządowcom i 

komendantom Komisariatów Policji.   

  

Ad. pkt 3  

          Rozpatrzenie skargi mieszkańców na bezczynność Burmistrza Miasta w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Rodzinnych Ogródków 

Działkowych Postęp Ogród nr 12 przy ul. Frelichowskiego w Chełmży 

 

Pan Janusz Kalinowski przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Nie chcę się odnieść do części skargi, która jest jak gdyby orzeczeniem rady  w kwestii czy 

skarga jest zasadna, czy też nie. Skarga na bezczynność urzędniczą  w samym podłożu co do 

treści nie jest uzasadniona. Natomiast co do zjawiska i problemu uważam, że podjęcie 

problemu było działaniem słusznym. Rzeczywiście problem całej gospodarki odpadami, w 

tym umów w ogrodach działkowych nie do końca był realizowany tak jak wymaga nasz 
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regulamin czystości. A więc mieszkanka Chełmży, która u mnie była dwukrotnie, zwróciła 

uwagę na problem, który niewątpliwie był. Uważam, że już po pierwszej wizycie został 

załatwiony. Nabrał takiego wymiaru, że będziemy w sposób szczegółowy kontrolować ten 

temat. Co do tematu, zgadzam się z osobą, która go wniosła. Natomiast co do samej skargi i  

bezczynności to widzę sprzeczność. Ponieważ po dwóch wizytach i zadziałaniu   w kwestii 

gospodarki odpadami na ogrodach działkowych otrzymałem pismo, z którego wynikało, że 

moje działanie było niezwykle skuteczne i spowodowało zmianę tego stanu rzeczy. Problem 

na pewno istniał i warto było się nad nim pochylić. Myślę, że został skutecznie załatwiony. 

Tym bardziej skarga jest bezzasadna. 

Radny Janusz Mikołajczyk – przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał stanowisko 

komisji w sprawie skargi mieszkańców Chełmży na bezczynność Burmistrza Miasta w 

zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD POSTĘP. Stanowisko 

stanowi załącznik do protokołu.  

Radny Franciszek Kuczka 

Stanowisko komisji rewizyjnej jest właściwe i zgodne z stanem faktycznym. Wprawdzie na 

ogrodach działkowych  mamy zróżnicowaną sytuację jeśli chodzi o warunki terenowe 

związane z gospodarką odpadami to jednak działania Burmistrza Miasta w tym zakresie są 

właściwe i skarga w moim odczuciu jest bezzasadna.  

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 11, wstrz. 1.  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXII/163/17 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Rodzinnych Ogródków 

Działkowych Postęp Ogród nr 12 przy ul. Frelichowskiego w Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 4  

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2017 rok   
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Pani Krystyna Lulka omówiła proponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków.    

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXII/164/17 

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 5 

          Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka – przewodniczący komisji planowania… przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie w/w projektu uchwały. 

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXII/165/17 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  

gminy miasta Chełmży na lata 2017-2030 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. pkt 6 

          Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północno-wschodnim rejonie 

miasta – część ul. Trakt 

            

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Każde zmiany planu zagospodarowania, które prowadzą do stworzenia warunków rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego w naszym mieście są wskazane do poparcia.  

 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXII/166/17 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w północno-wschodnim rejonie miasta – część ul. Trakt 

 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

         Ad. pkt 7  

                   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Gen. 

Józefa Hallera o symbolu planu C.11.MW,MN  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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Uchwała nr XXII/167/17 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Chełmży, dla terenu położonego przy ul. Gen. Józefa Hallera o symbolu planu 

C.11.MW,MN 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 8  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej pod 

nazwą „Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny CUMA”  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radny Franciszek Kuczka 

Jaka jest ilość nowych miejsc pracy ? 

Pan Jerzy Czerwiński 

Na ten moment minimum to 5 osób. Czy będzie więcej to trudno powiedzieć. 

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXII/168/17 

w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej pod nazwą „Spółdzielnia Socjalna Klub 

Artystyczny CUMA” 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 9  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy miasta Chełmży 

do realizacji projektu „Nie bądź samotny” z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączanie 
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społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług 

opiekuńczych w ramach ZIT  

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXII/169/17 

w sprawie przystąpienia gminy miasta Chełmży do realizacji projektu „Nie bądź 

samotny” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączanie społeczne i rozwój 

usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w 

ramach ZIT 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 10  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 

 

Radny Franciszek Kuczka 

Proszę, żeby Pan Burmistrz omówił  pismo, które dotarło do nas z Prokuratury Okręgowej w 

Toruniu. Na czym to zaskarżenie polega ?  

Pan Jerzy Czerwiński 

W roku 2016 Wojewódzkie Sądy Administracyjne zastanawiały się nad tym, czy sobota jest 

dniem roboczym czy dniem wolnym od pracy. Jeden sąd orzekł, że jest dniem wolnym a inny, 

że roboczym. W konsekwencji tematem zajął się Naczelny Sąd Administracyjny. Określono 

soboty jako dni wolne od pracy. W związku z tym, że nadal to określenie jest nieprecyzyjne 

to proponuje się w najbliższym czasie zmianę w ustawie. W tej ustawie precyzyjnie określi 

się w jakie dni pobiera się opłaty a w jakie nie. Od początku do końca to wszystko dotyczy 

opłat w strefach płatnego parkowania. My w związku z tym orzeczeniem NSA w grudniu 

zmieniliśmy naszą uchwalę. Tym samym straciła moc prawną uchwała dotycząca naszej 

strefy płatnego parkowania i ta, która powodowała, że realizowaliśmy konieczność opłat w 
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soboty. Jest to udokumentowane. Po orzeczeniach Trybunału prokuratury zwróciły się do 

wybranych gmin, w tym do nas o samą treść uchwał jakie obowiązywały wcześniej. I 

prokuratura podjęła decyzję o zaskarżeniu uchwały do sądu o stwierdzenie nieważności  tej 

uchwały. Na czym polega różnica ? My uchwałę uchyliliśmy podejmując nową uchwałę. 

Jednakże stwierdzenie nieważności powoduje wycofanie jej zupełnie z bytu prawnego, czyli 

praktycznie od roku 2012 uchwała ta nie miała swojej mocy prawnej. Jako, że zaskarżenie 

odbywa się poprzez burmistrza właściwej jednostki samorządowej, stąd delegacja wynikająca 

z tej uchwały do tego, żeby wniosek prokuratury do sądu o stwierdzenie nieważności tej 

uchwały był przekazany dalej. Bardziej są to kwestie formalne, nie mające żadnych 

konsekwencji finansowych.        

 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 12 radnych –  za 12  

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

Uchwała nr XXII/170/17 

udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Bydgoszczy 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. pkt 11 

          Interpelacje 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

Ad. pkt 12  

           Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 13  

           Wnioski i zapytania 

Radny Bartłomiej Kaczorowski 
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1/ Wnioskuję o naprawienie dwóch kratek ściekowych na ulicy Frelichowskiego mniej więcej 

na wysokości restauracji Pablo. Jedna z nich znacząco wystaje powyżej jezdni. A druga jest 

zapadnięta. 

2/ Proszę o usunięcie ubytku asfaltu przy studzience kanalizacyjnej, która znajduje się także 

w tym obrębie. 

Ad. pkt 14  

          Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

Pan Jerzy Czerwiński 

Na ile to jest prosta sprawa, tak jak przedstawia Pan radny, to muszą ocenić nasze wodociągi. 

Bardzo wiele zarówno studni zlewnych jak i kratek ściekowych jest położonych poniżej 

poziomu. Natomiast bardzo rzadko jest to tylko ubytek asfaltu. Jest to bardzo często 

zapadanie się studni co jest naturalne. Te studnie niestety osiadają. Na pewno nie jest to 

zadanie do zrobienia od razu. Na pewno będzie zrealizowane w określonej kolejności 

realizacji tego typu zadań. Taki problem mamy w tej chwili w wielu miejscach. Nasze 

wodociągi ocenią i w zależności jaki jest zakres robót zostanie to zrobione w terminie 

bliższym lub dalszym.  

   

Ad. pkt 15  

          Oświadczenia 

Radna Krystyna Myszkowska 

Chciałabym wyrazić opinię w imieniu właścicieli wspólnoty Św. Jana 12. W związku z 

wybudowaniem skweru zielonego przed blokiem do tychże właścicieli budynku dochodzą 

nieprzyjemne opinie z zarzutem, że ten budynek dostał dotację z Urzędu Miasta na 

wybudowanie tak drogiego skweru. I te środki pochodzą z umorzonej dotacji na zmianę 

ogrzewania w mieście.  Nie wiem skąd to się bierze. Chciałam tylko sprostować, że 

właściciele sfinansowali ten skwer wyłącznie z własnych środków, z własnej inicjatywy i tu 

nie było żadnego udziału urzędu w finansowaniu tego terenu zielonego.  

Radny Grzegorz Sosnowski 

W imieniu swoim, kolegi Jacka Kałamarskiego  jak i Pana Burmistrza, który jest 

współorganizatorem  Dnia Sąsiada czyli pikniku rodzinnego na osiedlu Jana Pawła II, bardzo 

serdecznie zapraszam Państwa do wspólnej zabawy. 23 czerwca b.r. godzina 16,00. 

Pan Jerzy Czerwiński 

My ani nie mamy takiej ścieżki finansowania, ani nie dofinansowujemy w taki sposób. Jeśli 

mamy udział w tym co robi wspólnota to tylko na takiej zasadzie, że za mieszkania, które 
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stanowią własność gminy w danej wspólnocie my wnosimy opłaty, które są konsekwencją 

czynszu, umów najmu, które mamy z najemcami.  Wszystko to co dzieje się na terenach 

wspólnoty wykonywane jest za pieniądze wspólnoty. Nie ma dotacji, nie ma umorzeń i tego 

typu działań. A programy ekologiczne lub inne, które by się wpisywały, że budynek 

wielorodzinny mógłby z tej ścieżki zadanie finansować są realizowane transparentnie, a po 

drugie nie mieliśmy ostatnio na nie szczęścia. Choćby przykład programu Kawka.      

Radny Franciszek Kuczka 

To co zrobiła wspólnota przy Św. Jana 12 zasługuje na pochwałę Został podniesiony wygląd 

nie tylko budynku ale całej drogi i należy cieszyć się, że wspólnoty podejmują takie ambitne 

działania i podnoszą estetykę miasta. 

  

Ad. pkt 16  

          Komunikaty 

Radny Janusz Kalinowski odczytał informację Burmistrza Miasta z dnia 12 kwietnia 2017 

roku o wydanych decyzjach i zgłoszeniach żądania w trybie ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Ponadto przewodniczący obrad odczytał zaproszenie z Klubu Sportowo-Turystycznego 

„Włókniarz” dla radnych na wizytę, której celem jest zapoznanie się ze stanem budynku 

klubu po wykonanym remoncie. Wizyta zaplanowana jest na dzień 29 czerwca b.r. o godzinie 

12,00. 

 

Ad. pkt 17  

            Zamknięcie sesji 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXII sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski 

 

                                Sekretarz obrad : 

                                                                                               Małgorzata Polikowska 

 


