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P R O T O K Ó Ł  NR  XXVI/13 

z  sesji  Rady Miejskiej Chełmży 

 

XXVI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 6 czerwca 2013 roku  

w godzinach od 12,00 do 14,00. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej 

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński   - Burmistrz Miasta 

Pan Marek Kuffel                   - Zastępca Burmistrza Miasta 

Pani Krystyna Lulka          - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński           - Sekretarz Miasta 

Ponadto w  sesji udział wzięli  przedstawiciel  MMS Studio oraz mieszkańcy Chełmży. 

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 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży  

          a) prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta  Chełmży 

za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży, 

          b) opinia komisji rewizyjnej w sprawie  sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełmży  

za rok 2012, 

          c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu miasta Chełmży za rok 2012, 

          d) dyskusja nad sprawozdaniami, 

          e) głosowanie nad projektem uchwały. 

4.  Informacja o stanie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży. 

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta   

Chełmży 
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                      a) wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Chełmży za 2012 rok, 

                 b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2012 rok, 

       c)  dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

         d)  głosowanie nad projektem uchwały. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz 

przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania – druk sesyjny nr 190. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami – druk sesyjny nr 189. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmży 

– druk sesyjny nr 191. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej 

gminy miasta Chełmży za rok 2012 – druk sesyjny nr 192. 

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 14. Lista obecności stanowi załącznik do 

protokołu. 

b) Sekretarzem obrad  wybrana została radna Małgorzata Polikowska w wyniku 

głosowania - za 13, wstrz. 1. 

      c)    

Pan Jerzy Czerwiński zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej gminy miasta 
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Chełmży na lata 2013-2025.Wprowadzany projekt uchwały ma związek z rozstrzygniętym 

przetargiem na ubezpieczenie majątku gminy.  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowaną przez Burmistrza Miasta  

poprawkę. Wszyscy radni głosowali za jej przyjęciem jednogłośnie. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia wraz z 

powyższą poprawką. Wszyscy radni głosowali „za”. Wprowadzony do porządku projekt 

uchwały zostanie omówiony w punkcie 10. 

 

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

 

W trakcie sesji  Pani Alicja Jabłońska oraz Pan Rafał Puczka reprezentanci Polskiego 

Czerwonego Krzyża dokonali wręczenia honorowej odznaki PCK Burmistrzowi Miasta Panu 

Jerzemu Czerwińskiemu. 

 

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

     Radny Janusz Mikołajczyk 

Pkt 13. Dla kogo ? 

Radna Irena Szubrych 

Pkt 1. Czy przetarg już się odbył ? Czy został rozstrzygnięty pozytywnie ? 

 Radny Marek Wierzbowski 

 Pkt 19. Co było tematem spotkania ? 

 Radna Krystyna Myszkowska 

 Pkt 11. Czy w tej umowie są również ujęte obiekty  OSiT_u ? Czy te obiekty korzystają z 

ulgi? Wydatki za energię są pokaźne a wiadomo, że OSiT zarządza dwoma Orlikami, halą 

sportową, basenem. Czy z ulgi korzystają również szkoły ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 15. Wiem, że takie zestawy kupowane są systematycznie. Są one dostarczane poprzez 

dystrybutory do mieszkańców Chełmży.  Mają pojawić się dwa nowe dystrybutory. Gdzie one 

zostaną umieszczone ? 

 Radna Małgorzata Polikowska 

 Pkt 14. Jak będzie przebiegała dystrybucja ? 
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 Pan Jerzy Czerwiński 

 Ad. pkt 11 

„W dniu 30 kwietnia br. został podpisany aneks Nr 1 do umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej w dniu 26 marca 2013 r. w Łubiance z PGE Obrót S.A. z siedzibą w 

Rzeszowie. Zmiana  polega na wyłączeniu z umowy ze skutkiem od dnia 1 maja 2013 r. 3 

punktów poboru energii elektrycznej : tj. 

    Biblioteka, Chełmża Rynek 4, PPE : PL 0037910024073569     

    Biblioteka, Chełmża Rynek 4, PPE : PL 0037910024073670     

    Biblioteka, Chełmża Hallera 2, PPE : PL 0037910024073468    

    Przewidywane wynagrodzenie wykonawcy w okresie realizacji umowy wyniesie brutto 

238 514, 57 zł. „ 

 Rodzi się pytanie dlaczego aneks i wyciągnięcie z tego tematu biblioteki. Stąd, że biblioteka 

skorzystała wcześniej z promocji w ramach indywidualnej umowy z Energą i w ten sposób 

nie dotrzymałaby warunków umowy, bo ta umowa jest na określony czas. Mogłoby to się 

skończyć karą.  

 Są tu wszystkie nasze jednostki organizacyjne, bo w ten sposób wolumen zakupu jest większy 

i mamy większą szansę uzyskać lepsze warunki. Rzeczywiście to uzyskaliśmy. Zresztą 

Państwo spotykacie się z coraz częstszymi informacjami, że energia elektryczna ma tanieć. 

Na ile to będzie dotyczyło odbiorców indywidualnych trudno mi powiedzieć.  Jeżeli chodzi o 

wszystkie zamówienia zbiorowe to rzeczywiście ta energia  w  stosunku do roku ubiegłego w 

sposób znaczący staniała. Dyskusje są różne. Mówi się, że konkurencja na rynku powoduje, 

że firmy zajmujące się wytwarzaniem energii walczą o rynek, który się kurczy z powodu 

kryzysu gospodarczego.    

Ad. pkt 13 

„Zlecenie usunięcia dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenach komunalnych przy 

ul. Chełmińskie Przedmieście w Chełmży. Za wykonanie przedmiotowych prac ustalono 

wynagrodzenie w wysokości 3.100,00 zł brutto łącznie z podatkiem VAT”. 

Były trzy oferty. Na pewno „BIOS” i ZGK a trzecia firma to chyba „Aldom”. Najlepsza 

oferta była BIOS-u.  Mam apel do naszych mieszkańców. Jak Państwo widzicie są to wydatki, 

które nie musiałyby istnieć. Tym bardziej, że w coraz lepszy sposób zabezpieczamy odbiór 

odpadów. Mogę z satysfakcją powiedzieć, że przy składanych deklaracjach niewiele było 

takich, w których stwierdzano, że wcześniej nie była zawarta żadna umowa. Możemy 

spokojnie założyć, że znakomita większość właścicieli nieruchomości takie umowy zawarła.  

Ad. pkt 14 
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„Podjęcie decyzji w sprawie wykonania  550 sztuk numerków –  znaczków                                                                                                                     

rejestracyjnych dla psów z napisem „m.Chełmża 2013 r.” Koszt wykonania znaczków 

wyniesie 811,80 zł brutto wraz z podatkiem VAT”.   

Z roku na rok zakupujemy mniej numerków.  Kiedyś ich było 700. Numerki idą do 4 

weterynarzy, którzy prowadzą szczepienia psów na terenie miasta. Oczywiście prowadzą 

odpłatnie. Dostarczamy im równo te numerki i tak właściwie to właściciele psów mieliby 

obowiązek, żeby numerki znalazły się na szyi psów.  Ten obowiązek jest trudny do 

wyegzekwowania. Jest to rodzaj  znakowania psów. Weterynarze numerki wydają przy 

szczepieniu psa. Daje to nam wgląd w ilość szczepionych psów.   

Ad. pkt 15 

„Podjęcie decyzji w sprawie zakupu i dostawy zestawów higienicznych dla zwierząt Animals 

w ilości 7.000 sztuk za kwotę 1.960 zł brutto z VAT oraz dwóch dystrybutorów zewnętrznych 

TOBI wraz ze słupkami za kwotę 1.156,20 zł brutto  z VAT. Powyższe zamówienie zostało 

zlecone p. Małgorzacie Jania ASKLEPIOS ze Szczecina”.   

Zakupiliśmy dwa nowe dystrybutory. Myślę, że jest to temat, który omówimy na 

posiedzeniach komisji. Ja nawet nie czuję się uprawniony sam decydować. Miejsc jest wiele. 

Radni zgłaszali wnioski. To temat, nad którym się wspólnie pochylimy.   

Ad. pkt 19 

„W dniu 27 maja br. Burmistrz Miasta uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami szkół i 

przedszkoli miejskich”. 

Temat dotyczy bloku spotkań związanych z organizacją nowego roku 2013/2014. Na 

spotkaniu w dniu 27 maja omawialiśmy m.in. realizację zastępstw doraźnych. Wykonujemy 

swoją funkcję dydaktyczną i opiekuńczą ale oprócz tego patrzymy na pieniądze. Takim 

tematem istotnym jaki poruszaliśmy to była ocena złożonych projektów organizacyjnych 

przez dyrektorów szkół i ewentualnych uwag z tym związanych. Było to spotkanie czysto 

robocze, na pewno nie ostatnie w tym roku szkolnym.  

Ad. pkt 1 

Zatwierdzenie istotnych warunków przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu 

komunalnego w celu ustawienia letniej kawiarenki na Rynku  w latach 2013 – 2016. 

 Przetarg miał odbyć się  jutro (w piątek) ale dziś już wiemy, że nie dojdzie do skutku. 

Dlatego, bo nie było żadnego wadium. Zakładam, że więcej przetargów nie będzie. Nie ma 

zainteresowania.   
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Ad. pkt 3  

             Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży  

     

 a) prezentacja przez Burmistrza Miasta sprawozdania z wykonania budżetu miasta  Chełmży 

za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży, 

     

Pan Jerzy Czerwiński  

Szanowni Państwo !  Myślę, że jest to bardzo ważny moment w roku, ponieważ zdajemy 

sprawozdanie z tego co udało nam się zrobić w roku, który minął w ramach środków 

budżetowych, którymi dysponowaliśmy. Zdaję sobie sprawę, że to jest sprawozdanie, które 

poprzedza czynności związane z udzieleniem absolutorium burmistrzowi. Chciałbym jednak 

podkreślić, że my  właściwie wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za to co realizujemy, za to co 

zaplanujemy, za to na co uda nam się wygospodarować pieniądze, a więc tak naprawdę za to 

wszystko z czym w sprawozdaniach przez okres prawie dwóch miesięcy się zapoznawaliście, 

o czym dyskutowaliśmy  na komisjach, gdzie pojawiały się wnioski już do nowego budżetu.  

A więc to wszystko co jest istotne właściwie wydarzyło się podczas prac komisji. To na 

posiedzeniach komisji wspólnie z Panią Skarbnik zdawaliśmy sprawozdanie z tego co w roku 

2012 było zrealizowane. Budżet na rok 2012 uchwaliliśmy w dniu 29 grudnia roku 2011.  

Budżet jest  płynny.  Dane, które się pojawiają jako dane po stronie dochodów i wydatków są 

na tyle pewnym wróżeniem i planowaniem, że w minionym roku 2012 aż 27 razy ten budżet 

był zmieniany. Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani wzrostu dochodów,  ani też ich 

zmniejszenia. Budżet na 2012 rok był zmieniany i właściwie zamknął się on dochodami na 

poziomie 41.739.967,42 zł , przy czym dochody bieżące to była kwota 38.697.016,00 zł. To 

dochody majątkowe, dochody bieżące to wszystko co mamy z dotacji, z opłat lokalnych, z 

subwencji ogólnych i celowych. Dochody majątkowe to kwota 3.042.951,00 zł. Są  to 

dochody, które mamy ze sprzedaży mienia i ze środków w tym przypadku przede wszystkim 

z Unii Europejskiej, które udaje nam się pozyskać. Moglibyśmy powiedzieć , że nie jest to 

kwota  najwyższa, ale ja się pokusiłem o takie wyliczenie kwoty środków z Unii Europejskiej 

, które udało nam się uzyskać z  RPO, który kończy się w roku 2013. Tak naprawdę rok 2014 

jest nowym rokiem budżetowym. Pozyskaliśmy kwotę ponad 18.000.000 zł. Jest to naprawdę 

bardzo dobry wynik. Myślę, że niewiele miast czy gmin tej wielkości jak my będzie mogło 

pochwalić się takim wynikiem.  Średnio 40 procent dodajemy do tego z naszych środków. 

Możemy więc uznać, że był to okres bardzo intensywnego, korzystnego dla miasta, dla 
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mieszkańców pozyskiwania środków i realizacji inwestycji, które przez ten okres się 

wydarzyły. To jest  rok pewnej końcówki stąd tych dochodów unijnych jest zdecydowanie 

mniej. Wydatki to kwota 40.343.661,39 zł , w tym wydatki bieżące 35.937.572,00 zł i 

wydatki majątkowe 4.406.000,00 zł. Są to wydatki właściwie inwestycyjne. Wynik budżetu 

jest dodatni i zamknął się kwotą 2.759.440,00 nadwyżki operacyjnej. Oczywiście porównuję 

cały czas wydatki i dochody. Proszę Państwa i ta nadwyżka to jest ta kwota, która w 

następnych budżetach  w sposób najistotniejszy jako podstawowy wskaźnik będzie określać 

nasze możliwości inwestycyjne, nasze możliwości kredytowe.  Nie ukrywam, dziś już jest 

bardzo ostra krytyka, że mierzenie nadwyżki operacyjnej w stosunku do gmin, w skali roku 

jest jak gdyby największym błędem zmian w ustawie o finansach publicznych. W sytuacji, 

kiedy ta sytuacja gospodarcza jest gorsza  gminy ratują się kredytem ale doskonale sobie 

radzą mając nadwyżkę operacyjną, kiedy jest to okres rozkwitu gospodarczego, pewnego 

wzrostu redukcji bezrobocia.  A mierzenie tego w skali jednego roku jest właściwie 

podejściem chłodnym, wskaźnikowym i niewiele wnoszącym. To powoduje, że dziś się mówi 

o blisko 600 samorządach, które mogą na rok 2014 nie uchwalić budżetu.  Zważywszy 

jeszcze na to, że akurat układem odniesienia są 3 lata, z czego 2 lata co najmniej można 

nazwać latami kryzysowymi, bo to będą lata 2011,2012,2013 , niewątpliwie lata 2012-2013 

już nie należą do tych lat, które moglibyśmy powiedzieć, że były okresem rozkwitu 

gospodarczego i dobrze funkcjonującej gospodarki. Wystarczy spojrzeć na wskaźniki 

bezrobocia, które mówią same za siebie. Proszę Państwa w roku sprawozdawczym 2012 

zaciągnięto kredyty w kwocie 2.203.435,00zł. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska, czyli tam gdzie te kredyty częściowo są umarzane kwotę 406.000,00 zł. W BGK 

kwotę 608.608,00 zł, a więc tam gdzie możemy korzystać z Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego jako dofinansowanie do środków unijnych. Jest to jedyna możliwość 

pozyskania kredytu na bardzo korzystnych warunkach.  Zaciągnęliśmy również kredyty 

komercyjne w kwocie 1.188.000,00zł. Spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w 

latach ubiegłych w kwocie 2.778.000,00zł. Muszę Państwu powiedzieć, że jest pewna różnica 

między tym co pożyczyliśmy, a tym co oddajemy. Można powiedzieć, że idziemy, co jest 

niezwykle ważne, w zmniejszanie tego zadłużenia. Natomiast niewątpliwie takim 

przełomowym rokiem jest rok 2014 i 2015. Tak wyglądają obciążenia budżetowe. I to do tego 

zupełnie inne podejście do wskaźników zadłużenia. Chciałbym również przedstawić strukturę 

dochodów, bardziej mieszkańcom niż radzie, bo rada doskonale to zna.  44,86% to są 

dochody własne. Jest to kwota 18.723.117.00 zł. Są to dochody wynikające z podatków 

lokalnych, opłat lokalnych, aktywności naszych podmiotów gospodarczych, bo w tym jest pit 
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i cit. Blisko 28% to są subwencje z budżetu państwa. Jest to kwota 11.843.000,00 zł. Dotacje 

celowe  a więc te, które są m.in. przeznaczane na pomoc społeczną, na działanie MOPS, na 

wszystko co mamy jako zadania zlecone i wykonujemy je w imieniu wojewody i rządu, to są 

dotacje na poziomie 8.135.000,00 zł i stanowią one blisko 20% ogółu budżetu. Wspomniane 

dochody w wysokości 45% budżetu to jest przede wszystkim  podatek od nieruchomości w 

kwocie 6.853.000,00 zł. Sytuację gospodarczą odzwierciedla podatek pit. To jest odpis od 

tego co nasi mieszkańcy płacą do urzędu skarbowego. Jest to kwota 5.556.000,00 zł. Na 

relatywnie wysokim poziomie jest podatek cit. Jest to podatek od osób prawnych. Jest to 

kwota 1.365.000,00 zł. Drugie miejsce w strukturze dochodów naszej gminy to są subwencje. 

Mamy subwencję oświatową, wyrównawczą, równoważącą i uzupełniającą. Oświatowa jest 

dla wszystkich państwa jasna. To jest subwencja, która ma pokrywać a właściwie uzupełniać 

wydatki na oświatę. W naszym przypadku brakuje 32%. Jest tu pewna tendencja, świadcząca 

o dobrym funkcjonowaniu naszej oświaty albo dobrym gospodarowaniu rady środkami, które 

są na oświatę. Właśnie ta kwota dofinansowania maleje. To też jest niezwykle ważne. 

Sytuacja  w naszej oświacie jest względnie uporządkowana i nie przewiduje szoków 

kadrowych, o czym państwo czytacie w prasie i co się dzieje w naszej okolicy. Dosyć 

systematycznie dochodziliśmy do pewnych zmian w oświacie, do poddawania się nowym 

regułom gry i na dziś mamy sytuację względnie stabilną. Drugą subwencją jest subwencja 

wyrównawcza. Ona wyrównuje nasze dochody. Dzielona jest z budżetu państwa. Jest na 

poziomie 4.128.000,00 zł. Ja ją traktuję jako niezwykle krzywdzącą. Ona właściwie 

powoduje, że miejsce naszego miasta jeżeli chodzi o poziom gospodarowania robi się dużo 

niższe niż to co mamy z własnej inicjatywy i z własnego działania. W zestawieniach w 

przeliczeniu dochodów na mieszkańca miasto jest lokowane na 84 miejscu na 144 samorządy 

w województwie. Jak na ten potencjał gospodarczy, który mamy a on nie jest ogromny, to ten 

wynik jest całkiem dobry. Potem okazuje się, że jak państwo wyrównuje dochody m.in. 

subwencją wyrównawczą  to spadamy na 134 miejsce. Mechanizm jest nam znany ale nie 

umiem  wytłumaczyć dlaczego spadamy tak nisko przy wsparciu państwa. Tym bardziej, że 

nasza gmina relatywnie radzi sobie dobrze. Jest to niepokojące. To oczywiście  ma swoje 

drugie odbicie. Doskonale wiecie, że miasta, które wypracowują bardzo duże dochody na 

głowę mieszkańca walczą o to, żeby nie płacić „janosikowego” a więc tej kwoty, którą muszą 

odprowadzać do budżetu, żeby dzielić się z nami. Czasem zastanawiam się jaka jest zasługa 

tych gmin, że u nich jest kopalnia albo, że przecięły się dwie autostrady. Subwencja 

równoważąca to jest subwencja, która równoważy dodatki mieszkaniowe. Jest to kwota 

657.000,00 zł. W miejsce dopłaty do dodatków weszła subwencja równoważąca. Subwencja 
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uzupełniająca to kwota niewielka, bo 30.000,00 zł, które udało nam się wyrwać z nadwyżki 

jaka powstała po rozdzieleniu subwencji oświatowej. Rezerwa jest tworzona na szczeblu 

rządowym.  

Kolejne miejsce w naszych dochodach stanowi pomoc społeczna. Jest to też drugi co do 

wielkości wydatek. Jeżeli na oświatę wydajemy  kwotę blisko 11  mln zł., to w dużym 

przybliżeniu na pomoc społeczną wydajemy kwotę około 10 mln zł. 5 mln zł pochodzi z 

dotacji ale ona nie pokrywa potrzeb. Blisko 450 tys. zł to są dopłaty do domów pomocy 

społecznej. Kwota 1.200.000,00 to dodatki mieszkaniowe.  Mamy ogromną dopłatę do 

funkcjonowania MOPS-u, który tak właściwie jest zadaniem zleconym. Wciąż udział gminy 

w zadaniach zleconych jest ogromny. To też traktujemy jako wydatki bieżące. Inaczej być nie 

może, bo w sposób znaczący wpływają na obniżenie naszej nadwyżki operacyjnej. Dochody 

majątkowe wiążą się ze sprzedażą mienia, z dotacjami wynikającymi z pozyskaniem środków 

na realizację zadań. Takie znaczące zadanie to Orlik - 816 tys. zł. W tym jest 1.459.000,00 zł 

dotacji z Unii Europejskiej. Nie chcę przytaczać w sposób precyzyjny zadań realizowanych w 

roku poprzednim. My tak naprawdę zamykaliśmy to wszystko co było realizowane z środków 

UE. Pokusiłem się o zbilansowanie tej kwoty. Wciąż były jeszcze rozliczenia  z Tumskiej, z 

rewitalizacji  nr 1 i 2, były środki związane z pracowniami fizyczną i chemiczną w 

gimnazjum – 50 tys. zł. Blisko 400 tys. zł to modernizacja sieci sanitarnej. Bardzo często są 

dyskusje, czy  w sposób właściwy, celowy wydajemy środki pozyskiwane z UE. Nie mamy 

żadnej  dowolności w działaniu jeżeli chodzi o środki europejskie, bo to nie są pieniądze, o 

które my się staramy, są nam przyznawane a potem możemy usiąść i zastanowić się na co je 

wydamy. Są to pieniądze  pochodzące z osi priorytetowych, z naznaczeniem w RPO, z 

zaznaczeniem w negocjacjach rządu z  UE zadania, w które my możemy się wpasować. Te 

środki są limitowane na poszczególne zadania, dla poszczególnych gmin. Tak jak na drogi 

można było wziąć załóżmy 2 mln, tak można je wziąć tylko na drogi  i w żaden sposób nie 

można przeznaczyć na coś innego. Jestem w stanie udowodnić nadwyżki w tym zakresie 

ponad to co mogliśmy dostać. Czasem są tzw. resztki, które pozostają po przetargach. My w 

tym uczestniczyliśmy. W ten sposób wykonana jest ulica Tumska. Były to środki, których 

praktycznie nie mieliśmy szans pozyskać na drogi a się udało. Tylko przygotowana gmina w 

sposób właściwy i na właściwym poziomie może próbować po te środki aplikować. Na ogół 

są to konkursy i nie zawsze się udaje. Natomiast nie ma tu żadnej dowolności przeznaczenia 

środków.  

Inwestycje kontynuowane w 2012 roku to ulica Tumska, budowa i przebudowa infrastruktury 

związana z modernizacją szaletów przy ulicy Łaziennej, z terenami zielonymi, z 
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zakończeniem parkingu, 3-ci etap doposażenia skate parku. Kwota 100 tys. zł zamknęła 

budowę zlewni ścieków przy ulic Polnej. Największe zadanie to Orlik. To niezwykle udana 

inwestycja. Przyjęta z radością nie tylko przez młodych. To żywy obiekt. Tam wciąż ktoś gra. 

Zadanie bardzo ważne to sprawa węzłów  sanitarnych na osiedlu Chełmińskie Przedmieście. 

Osiedle to było zaniedbane inwestycyjnie. To jest pierwszy krok w tę stronę. To samo na 

osiedlu Owocowa-Wyszyńskiego. Udało nam się to zrealizować. Jest to częściowo 

konsekwencja POiŚ-u czyli uzyskanie efektu ekologicznego. To powód do ulgi.  

Często są dyskusje na temat inwestycji w oświacie. Nasza oświata to substancja, która w 

większości przypadków ma za sobą 100 lat. Nigdy te szkoły nie będą takie jak szkoły 

nowoczesne. Na pewno są tam problemy, o których mamy świadomość, jak instalacje 

elektryczne, malowanie szkół. Nie możemy mówić o problemach z wyposażeniem. Mamy to 

zrealizowane na właściwym poziomie. Nie mamy dużych tematów do realizacji. W 2012 roku 

zakończyliśmy dach na SP 3. Przez cały rok możemy wyliczyć wykonane zadania 

inwestycyjne, remontowo-budowlane i cały czas mimo tej starej substancji podnoszona jest 

jakość szkoły. Warunki są lepsze i gwarantują pewien poziom bezpieczeństwa i właściwe 

warunki do spędzania czasu w szkole. Szkoły wszystkie w Polsce  mają jedną smutną cechę. 

W szkołach jest wszystko  oprócz dzieci.  

Gmina będzie miała swój indywidualny wskaźnik, który będzie decydował o jej 

możliwościach finansowych. Po zaciągniętych kredytach i wpłatach jakie miały miejsce w 

2012 roku poziom zadłużenia dotyczący zobowiązań rocznych w stosunku do dochodów 

budżetu jest na poziomie  8,8% przy dopuszczalnym wskaźniku 15%.  Dopuszczalny 

wskaźnik 60% czyli suma zadłużenia w stosunku do dochodów jest na poziomie 40%.  

Przedstawiłem budżet w tak telegraficznym skrócie ale chciałem, żeby to było przejrzyste 

spojrzenie na budżet, na działanie. Wciąż potrzeby na poziomie wydatków bieżących a więc 

to co nazywamy gospodarką komunalną, jest u nas niezwykle dużą częścią budżetu. Zaś 

możliwości intensywnego działania na rzecz pozyskiwania przedsiębiorców i pozyskiwania 

większych dochodów ograniczone jest z jednego zasadniczego powodu, że my nie mamy 

nieruchomości zarówno stanowiących własność gminy jak i naszych mieszkańców, gdzie 

moglibyśmy w tym kierunku działać na rzecz przedsiębiorczości i z tego powodu tworzyć 

dochody oraz nadwyżkę budżetową. Nasze terytorium jest jakie jest. Jakiekolwiek działania, 

żeby je zwiększyć są niemożliwe.  

Dochodem dla gmin jest sprzedaż mienia. Specjalnie o sprzedaży mienia mówić nie możemy, 

bo zasoby w tym zakresie są niewielkie. Nigdy nie były ogromne. To nie tyle wiąże się z 

majątkiem ruchomym ale z terenami, którymi nie dysponujemy. Tematem niepokojącym  są 
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rosnące wydatki w oświacie. Pozytywnym jest malejący nasz udział. Powinienem powiedzieć, 

że budżet był trudny. Budżet jest zawsze trudny, bo planowanie w przypadku budżetu jest 

wróżeniem z fusów i występują momenty niepokojące. W naszym budżecie nie było utraty 

płynności finansowej. Nie było żadnych zakłóceń w zobowiązaniach terminowych w 

stosunku do biorców. To był budżet, który w  niektórych miejscach, tak jak wspomniany pit i 

cit, można zaliczyć do udanych. Wymagał ogromnej pracy od wydziału finansowego, 

wymagał właściwego pilnowania przez wydział gospodarki komunalnej i pozostałych 

pracowników urzędu, żeby udało się go zamknąć na koniec roku.          

 

          b) opinia komisji rewizyjnej w sprawie  sprawozdania z wykonania budżetu miasta 

Chełmży  za rok 2012, 

         

Radny Janusz Mikołajczyk – przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił pozytywną 

opinię komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.  

 

         c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu miasta Chełmży za rok 2012, 

    

Przewodniczący obrad  – radny Janusz Kalinowski  odczytał uchwałę nr 14/S/2013 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 6 w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2013 

roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chełmża 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia 

Miasta.  

Uchwała  stanowi załącznik do protokołu. 

 

d) dyskusja nad sprawozdaniami, 

 

Radny Jacek Kałamarski 

Chciałbym w imieniu przewodniczącego komisji radnego Krzysztofa Zduńskiego przedstawić 

stanowisko dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok oraz 

sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży. 
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Komisja planowania, budżetu i finansów Rady Miejskiej Chełmży analizowała przedstawione 

na posiedzeniu komisji w dniu 28 maja br. sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 

rok jak i sprawozdanie finansowe gminy miasta Chełmży. Analiza sprawozdania z wykonania 

budżetu miasta za 2012 rok nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania.  W celu zapewnienia 

prawidłowej relacji pomiędzy dochodami a wydatkami Rada Miasta uchwałami, a Burmistrz 

zarządzeniami dokonywano w 2012 roku 27 krotnie zmian w budżecie, co pozwoliło na nie 

przekroczenie planowanych wydatków. Budżet miasta na rok 2012 zamknął się wynikiem 

dodatnim w wysokości 1.396.306,03. Dochody ogółem wobec planu pozwoliły osiągnąć 

98,39% skuteczności wykonania założeń, a wydatki 98,38%. W dochodach bieżących 

dominowały dochody własne osiągając ponad 48 procentowy udział w dochodach. O 

poziomie dochodów własnych zdecydowały wpływy z podatków dochodowych, podatków i 

opłat lokalnych oraz inne dochody. W grupie wydatków bieżących budżet został 

zrealizowany w 98,20% planu, a sektorami na które wydatki pochłonęły najwięcej środków to 

oświata i wychowanie, pomoc społeczna i ochrona zdrowia, gospodarka mieszkaniowa i 

komunalna, administracja publiczna. W grupie wydatków majątkowych z kwoty 4.406.089,21 

wydatkowano środki na inwestycje kontynuowane  w wysokości 2.314.039,56, inwestycje 

nowo rozpoczęte 1.759.155,14. Wydatkowanie środków następowało zgodnie z zasadą 

celowości, gospodarności, oszczędności w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.  

Na koniec 2012r. relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu długu do dochodów miasta  

wyniósł  8,88% , a ogólny poziom zadłużenia budżetu nie przekroczył 40,85% . Powyższe 

normatywy zadłużenia są niższe od określonych 15% i 60% w ustawie o finansach 

publicznych. Sprawozdania zostały przygotowane w sposób rzetelny, czytelny, przejrzysty i 

zgodny z ustawą o finansach publicznych. Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawione 

sprawozdania. 

Chciałbym w imieniu komisji podziękować wszystkim pracownikom urzędu, którzy byli 

odpowiedzialni za realizację budżetu roku 2012. 

Radny Jakub Ingram 

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok, jak i 

sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży, należy stwierdzić, że wykonanie budżetu 

miasta za 2012 rok nie budzi zastrzeżeń. W minionym roku na terenie miasta dokonano wiele 

inwestycji, które niewątpliwie cieszą, były to m.in. liczne remonty, budowa węzłów 

sanitarnych, budowa boiska Orlik oraz kontynuacja  rewitalizacji infrastruktury terenów 

zielonych przy Jeziorze Chełmżyńskim. Myślę, że przy opracowywaniu budżetu miasta na 

2014 rok jak i budżetów kolejnych powinniśmy skupić się jeszcze na infrastrukturze  
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miejskiej czyli budowie nowych dróg, jak i modernizacji nawierzchni dróg, którymi zarządza 

nasze miasto. 

Uważam, że budżet miasta został dobrze wykonany, dlatego będę głosował za przyjęciem  

sprawozdania za 2012 rok. Chciałbym również podziękować wszystkim, którzy przyczynili 

się do wykonania budżetu. 

Radna Krystyna Myszkowska 

Analizując budżet za 2012 rok i mając na uwadze to co się wydarzyło w marcu na naszej 

sesji, bardziej szczegółowo przeanalizowałam dodatki mieszkaniowe. Są one m.in. obrazem 

tego co się dzieje w naszych kieszeniach. Budżet to nie tylko miasto ale to również nasze 

zasoby prywatne.  Dodatki mieszkaniowe są elementem, który stanowi pomoc dla wszystkich 

mieszkańców naszego miasta. Jeżeli mieszkańcy ubożeją, to dodatki zaczynają wzrastać. 

Patrząc na zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2009-2012 roku, 

widzimy jak one systematycznie rosną. A one stanowią pomoc dla wszystkich tych, którzy 

znajdą się w tragicznej  sytuacji, kiedy tracą dochód. Przy przyznawaniu dodatku 

mieszkaniowego ten dochód traktowany jest jako dochód utracony. W marcu zarzucono nam, 

że nic tu się nie dzieje, że miasto ubożeje, że są sytuacje gdzie dwoje żywicieli rodziny traci 

pracę i dla takich mieszkańców powinniśmy  stworzyć odpowiednie warunki, np. żeby nie 

płacili czynszu.  Takie warunki są stworzone od bardzo dawna. Jeżeli ktoś nie ma dochodu to 

dodatek pokrywa w 100% czynsz. Tylko mieszkaniec musi wykazać inicjatywę. Osoba 

będąca w tak trudnej sytuacji dostaje jeszcze dodatkowo pieniądze na zakup opału. Analizując 

ten budżet, sprawdzając zestawienia finansowe skupiłam się na dodatkach mieszkaniowych. 

Mieszkańcy nie zostają odtrąceni, nie zostają bez pomocy. Ta pomoc wzrasta, oczywiście na 

tyle na ile budżet na to pozwala. Nie stać nas na to, żeby utrzymywać 1000 rodzin. Są różne 

inne formy pomocy. A akurat dodatki mieszkaniowe  są dla mieszkańców spółdzielni 

mieszkaniowych, zasobów komunalnych, domków jednorodzinnych. Mieszkańcy mają równe 

szanse. Otrzymują pomoc, nie są pozostawieni bez opieki miasta.  

Radny Mariusz Kałużny    

Refleksje Pani radnej tyczyły się mojej wypowiedzi w marcu. Sądzę, że Pani wypowiedź 

bierze się z totalnego niezrozumienia ówczesnej mojej wypowiedzi. Na pewno nie 

zarzucałem, że nie interesujemy się sprawami miasta. W ogóle nie w tym tonie i nie w takiej 

retoryce była moja wypowiedź. Albo to się bierze z zupełnego niezrozumienia, albo 

nieuważnie Pani mnie słuchała.  

A teraz chciałbym przejść do budżetu. 
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Sprawozdanie zostało przedstawione już bardzo szczegółowo. Przerabialiśmy je na 

komisjach. Znamy liczby. Chciałbym, żeby Pan Burmistrz pokusił się w swojej wypowiedzi o 

porównanie budżetu na przełomie kilku lat. Czy ten budżet był trudniejszy niż w latach 

poprzednich ?  

Radny Grzegorz Sosnowski 

Odpowiedzialność, tym powinien cechować się budżet. Jak potwierdziły to opinie instytucji 

do tego powołanych nasz budżet taki był. Rozsądne gospodarowanie i inwestycje w 

infrastrukturze sprawdzają się. O budżecie wszyscy wiedzą wszystko, bo każdy z nas 

dysponuje budżetem domowym i nikt z nas nie wydaje więcej niż ma.  A  nawet najlepsze, 

najmądrzejsze i najbardziej potrzebne inwestycje, na które nie ma środków odkładamy do 

momentu, kiedy te środki się pojawią. Budżet miasta to bardziej skomplikowana wersja 

budżetu domowego, a w chwili obecnej pod rządami ministra Rostowskiego wręcz 

ekstremalna dyscyplina ekonomii. Tym bardziej odpowiedzialność powinna cechować ludzi, 

którzy za niego odpowiadają.  W naszym mieście tak jest. Ze zdziwieniem więc przyjęliśmy 

fakt, że niektórzy próbują w dziwny sposób narzucić reszcie rady uzasadnione, potrzebne  

choć nierealne wydatki, na które nie ma pieniędzy i które realizowane są w różnych formach 

przez inne ośrodki zarządzane przez miasto. Dziwi mnie, że radny  z doświadczeniem 

politycznym i z zapleczem  w postaci parlamentarnej partii politycznej zgłasza takie wnioski i 

sugestie. Tym samym nie wskazuje środków na ich realizację. Posłużę się przykładem jak 

można to zrobić posiadając zaplecze partyjne. Otóż radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej  

wraz z Burmistrzem Miasta Chełmży pozyskali z Ministerstwa Kultury 150 tys. zł na remont 

biblioteki. Wraz z dyrektorem jednostki oświatowej działającej na terenie miasta  obecnym 

radnym Markiem Wierzbowski od Marszałka Wenderlicha pozyskali 800 obiadów na łączną 

kwotę 2400 zł dla najbiedniejszych dzieci. Wraz z władzami miasta  i eurodeputowanym 

Januszem Zemke uruchomili punkt informacji europejskiej oraz klub internetowy, w którym 

bezpłatnie szkoleni są nasi mieszkańcy.  Myślę, że każdy radny w trosce o dobro miasta i jego 

mieszkańców działa najlepiej jak potrafi i w miarę swoich możliwości. Wszyscy w tej radzie 

w sposób odpowiedzialny będą podchodzić do swoich obowiązków, czego efektem jest 

budżet poprzedni, obecny i będzie przyszły. Dlatego jako radni Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej będziemy głosować za udzieleniem absolutorium Panu Burmistrzowi za 

wykonanie budżetu.     

Pan Jerzy Czerwiński 

Przeprowadzając analizę budżetu przyglądamy się poprzednim budżetom pod kątem czysto 

rachunkowym. Domyślam się, że pytanie radnego idzie bardziej w kierunku  funkcjonalnym 
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oceny tego budżetu. Planuje się wciąż tak samo. Natomiast dochody realizuje się coraz 

trudniej. To jest cecha każdego kolejnego budżetu. Nasze budżety ewaluują wysokością 

dochodów i wydatków. Jakbym spojrzał na to na przestrzeni 10 lat to zaczynaliśmy od 

budżetu 32 mln ale pamiętam budżet powyżej 50 mln zł. Wziął się on z tego, że mieliśmy 

przypływ środków unijnych. Te budżety 41-42 mln zł są to budżety realne ale trzeba 

uwzględnić realne wydatki jakie idą na pomoc społeczną i na oświatę. Te wydatki niestety 

rosną. Nie chcę tutaj analizować budżetu rok po roku, bo chyba nie o to chodzi. Chcę 

powiedzieć, że planowanie jest cały czas na tym samym poziomie trudności a realizacja jest 

zdecydowanie trudniejsza. Jeżeli jest tak, że zachowujemy płynność finansową, nie mamy 

sytuacji kiedy rzeczywiście ktoś czeka na to co mu się słusznie należy, to znaczy, że nie jest 

źle. W tym budżecie tak było.  Pamiętam czasy opóźnionych składek do ZUS-u, pamiętam 

wykonawców czekających na swoje pieniądze. Gdyby  w tej nowej rzeczywistości prawnej 

udało nam się tak konstruować budżety na przyszłość i realizować je w taki sposób jak w 

roku 2012, z tymi wszystkimi trudnościami które są, to nie byłoby najgorzej. 

 

e) głosowanie nad projektem uchwały. 

 

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 głosowało 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta  

Uchwała nr XXVI/185/13 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z wykonania budżetu   za 2012 rok oraz 

sprawozdania finansowego gminy miasta Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

     Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 4   

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy miasta Chełmży 

 

    Pan Jerzy Czerwiński Burmistrz Miasta Chełmży omówił informację o stanie mienia 

komunalnego gminy miasta Chełmży. 
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Ad. pkt 5  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta   Chełmży 

               

  a)  wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Chełmży za 2012 rok, 

    

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski odczytał wniosek komisji rewizyjnej w 

sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Chełmży za 2012 rok. Wniosek 

stanowi załącznik do protokołu. 

          

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku komisji 

rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2012 rok, 

        

       Przewodniczący obrad odczytał uchwałę nr 15/W/2013 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej Nr 6 w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2013 r.  w sprawie wniosku 

komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży za 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

c) dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, 

Radni nie zabrali głosu.  

          

         d) głosowanie nad projektem uchwały. 

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 głosowało 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, że została podjęta  

Uchwała nr XXVI/186/13 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chełmży 

Sekretarz obrad odczytał tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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     Radny Janusz Kalinowski 

 Panie Burmistrzu, gratuluję dobrze wykonanej pracy. Jednogłośne przyjęcie uchwały 

świadczy o tym, że niezależnie od tego kto jakie wyznaje poglądy, kto  ma jakieś osobiste 

priorytety, głosowanie wykazało jednoznacznie, że to co było zrobione  w 2012 roku zrobiono 

bardzo dobrze. 

 Pan Jerzy Czerwiński 

Dziękuję bardzo. Jest to nasz sukces, bo realizacji tego budżetu nie wyobrażam sobie bez 

współdziałania z radą od początku kiedy go tworzymy do jego rozliczenia. Chciałbym w tym 

miejscu podziękować wszystkim służbom urzędu. Tak naprawdę w imieniu państwa sprawuję 

nadzór nad realizacją budżetu ale ta prawdziwa, trudna, mrówcza praca, która w zasadzie 

toczy się z dnia na dzień przez cały rok to przede wszystkim pracownicy urzędu, w tym 

oczywiście szczególna osoba w nadzorze jaką jest Pani Skarbnik Krystyna Lulka. Dziękuję 

bardzo. 

 

     Ad. pkt 6  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystania  

 

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 XXVI/ 187 /13 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół 

niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 7  

           Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia planu nadzoru nad żłobkami, 

klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami  

 

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 XXVI/ 188 /13 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi 

oraz dziennymi opiekunami 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 

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 13, przeciw.1. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVI/ 189 /13 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Chełmży 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

            Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej gminy miasta Chełmży za rok 2012 
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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 XXVI/ 190 /13 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy miasta Chełmży 

za rok 2012 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego  uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025 

 

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 XXVI/ 191 /13 

zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej 

gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11  

Interpelacje  

 
Radna Małgorzata Polikowska 

W naszym mieście funkcjonuje stowarzyszenie muzyczne „Kamerton” prowadzone przez 

obecnego tu dzisiaj i profesjonalnie przygotowanego kapelmistrza Pana Jacka Kałamarskiego. 
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Niejednokrotnie mieszkańcy mieli okazję posłuchać orkiestry  z okazji różnych uroczystości 

jakie odbywały się na terenie naszego miasta. Jednak zdaniem wielu mieszkańców brakuje 

udziału orkiestry w procesji Bożego Ciała, która niewątpliwie uświetniłaby tę uroczystość. 

Proponuję, aby stworzyć w tej sprawie płaszczyznę porozumienia między organizatorem 

uroczystości a orkiestrą. Jeżeli można by prosić Pana Burmistrza, żeby wystąpił w roli 

mediatora to jestem przekonana o wielkiej wdzięczności uczestników procesji. Mieszkańcy 

Chełmży byli świadkami niejednokrotnie wspólnych działań kościoła z Urzędem Miasta na 

rzecz naszej społeczności lokalnej. Mam nadzieję, że kwestię udziału orkiestry w procesji 

można by również pozytywnie załatwić.      

 

Ad. pkt 12  

Odpowiedzi na interpelacje 

 

Pan Jerzy Czerwiński 

Chciałbym tylko powiedzieć,  żeby mediować to musi być wola stron. Jeżeli wola stron 

będzie to ja mogę zaryzykować. 

 

Ad. pkt 13  

     Wnioski i zapytania 

 
Radny Franciszek Kuczka 

1/ Wnioskuje o opracowanie koncepcji dotyczącej gospodarki wodami opadowymi w rejonie 

ulicy Browarnej. Po opadach w tym roku i w roku ubiegłym stwierdziłem, że wody opadowe 

nie trafiają do kanalizacji deszczowej ale spływają w kierunku placu zabaw i terenu 

zielonego, który został obecnie urządzony.  

2/ Kiedy Zakład Gospodarki Komunalnej będzie dostarczał pojemniki na śmieci ?  

Radny Jakub Ingram 

Kiedy Zarząd Dróg Wojewódzkich zacznie malować znaki drogowe poziome na drogach  

znajdujących się w naszym mieście, którymi zarządza ?  

 
Ad. pkt 14  

Odpowiedzi na wnioski i zapytania 
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Pan Jerzy Czerwiński 

1/ Rozumiem sprawę ale nie rozumiem wniosku. Co to jest „opracowanie koncepcji 

gospodarowania wodami opadowymi „ ?  To wielki temat. Natomiast myślę, że Pan radny 

mówi o problemach technicznych. Wymienił konkretne miejsce. Oczywiście, że należy się 

temu przyjrzeć. Takich miejsc mamy wiele, chociażby z powodu ukształtowania naszego 

miasta. W tym konkretnym przypadku uwaga jest słuszna i należy się temu przyjrzeć. Nawet 

nie muszę Panu odpowiadać, że poprawienie sytuacji w tym zakresie uzależnione będzie od  

środków finansowych. Z czym to się może wiązać ? Albo z innym umieszczeniem wpustów, 

albo z innym ukształtowaniem samego pasa jezdni. Może jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie. 

Ja w tej materii nie czuję się fachowcem. Temat jest i trzeba mu się przyjrzeć.  Tak to widzę. 

2/ ZGK i pojemniki. Nie znam terminu. Jeden termin jaki nas wiąże po podpisaniu umowy to 

jest 1 lipca i rozpoczęcie działania. Nie wyobrażam sobie, że mogliby nie zdążyć. O tyle jest 

im łatwiej, bo właściwie firma wchodzi w to co znajduje się na większej części posesji. 

Odpowiedzi udzielę na piśmie.  

3/ Sprawa ZDW. Ja wiem, że ten temat powtarza się kolejny rok z rzędu. W ubiegłym roku 

dla bezpieczeństwa  na wniosek radnej to my malowaliśmy znaki za nich koło cmentarza, bo 

taka była sytuacja. Oni są na etapie przetargu na wyłonienie tego, który będzie to wykonywał. 

W roku ubiegłym monitowaliśmy do Pana marszałka w tej sprawie, bo są to jego jednostki. Ja 

zrobię wszystko, żeby w momencie jak zostanie  wyłoniony wykonawca, żeby weszli od razu. 

Zresztą oni takie deklaracje składają ale obawiam się, że mogą je składać nie tylko nam. 

Zrobimy wszystko co możliwe w tej sprawie.     

 

Ad. pkt 15  

Oświadczenia 

 

Radny Jarosław Malczyński 

W imieniu radnych Klubu Ruch Samorządowy dla Chełmży chciałbym stanowczo 

zaprotestować przeciwko wypowiedziom Pana Radnego Mariusza Kałużnego w artykule 

dodatku piątkowego do „Nowości” z dnia 26.04.2013r. pt. „Krytyczny problem”. Problem 

pomocy dla bezrobotnych oraz ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej jest 

znany również pozostałym radnym i żywo ich dotyka, a nie tylko tym radnym wymienionym 

z imienia i nazwiska w przytoczonym artykule. Pan radny zaproponował i argumentował w 

swoim wystąpieniu na sesji Rady Miejskiej Chełmży częściowe umorzenie czynszu na 

określony czas dla osób bezrobotnych, będących w trudnej sytuacji życiowej i skierował do 
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wszystkich komisji rady założenia programowe do projektu uchwały pt. „Pomoc 

mieszkaniowa osobom bezrobotnym”. W wytycznych zaproponowanych przez Pana radnego 

do projektu uchwały jest wiele założeń niezgodnych ze względów prawnych, z czym radny 

podczas dyskusji na posiedzeniach komisji zgodził się, szczególnie z argumentacją Pana 

Burmistrza. Trzeba w tym momencie zdecydowanie zaznaczyć, że w większości przypadków 

i składanych wniosków do właściwych organów stosowany jest dodatek mieszkaniowy jako 

jeden z instrumentów pomocy osobom potrzebującym. Myślę, że ton wypowiedzi i ciężar 

gatunkowy problemu bezrobocia w naszym mieście, nie przesłonił Panu radnemu 

obiektywnej oceny sytuacji, a co za tym idzie pozostałym radnym, w szczególności radnym 

Klubu Ruch Samorządowy dla Chełmży leży również na sercu. Żywię nadzieję, że 

pokonywanie problemów bezrobocia i wykluczenia społecznego oraz troska o ludzi 

potrzebujących pomocy, będzie odbywało się poza podziałami, a dla wspólnego dobra 

mieszkańców naszego miasta. 

Radny Jacek Kałamarski 

Chciałbym odnieść się do interpelacji, którą złożyła radna Małgorzata Polikowska. Stosunki 

między Stowarzyszeniem Muzycznym „Kamerton” a naszą parafią uważam, że są bardzo 

dobre. Świadczą o tym uroczystości kościelne z oprawą orkiestry, m.in.. pasterka, koncert 

kolęd wspólnie wykonany z Chórem „Św. Cecylia”. Oświadczam, że w roku bieżącym 

parafia nie zgłosiła się w sprawie oprawy muzycznej uroczystości Bożego Ciała.   

 
Ad. pkt 15  

Komunikaty  

 

Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski odczytał pismo Burmistrza Miasta z dnia 23 

maja b.r. w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Mariusz Kałużny 

Mam komunikat z Ministerstwa Gospodarki ale zanim go przeczytam to chciałbym 

powiedzieć kilka słów. Obserwuję zjawisko, że niektórzy radni zajmują się moją osobą a  nie 

sprawami, o których tutaj dyskutujemy. Zawsze mówię w swoim imieniu. Niech każdy mówi 

w swoim imieniu. Jeżeli ktoś recenzuje moje wywiady w gazecie, to niech wskaże gdzie się 

minąłem z prawdą. Jeżeli takiej sytuacji nie ma to nie widzę problemu. Przyznałem uczciwie,  

trafiły do mnie argumenty Pana Burmistrza oraz radnego Kuczki. I tak w istocie było.  

Przechodząc do mojego komunikatu, tak jak powiedziałem wysłałem list do Ministra 

Gospodarki. Odbyłem w maju spotkanie z posłami i europosłami w Sejmie w tej sprawie. 
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Prosiłem o interwencję w ministerstwie. Otrzymałem odpowiedź od Ministra Gospodarki. 

Przypomnę, że mój list dotyczył sytuacji w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej. Nie będę 

przytaczał całej odpowiedzi ministra ale to co jest z pewnością najważniejsze dla 

mieszkańców. 

„Odpowiadając na Pana list zarówno Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, jak i 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewoda Pomorski  podjęli działania 

mające na celu pobudzenie aktywności gospodarczej na tym terenie. Skutkiem tego powinno 

być powstanie w Ostaszewie miejsc pracy. Prowadzone są rozmowy pomiędzy japońskimi 

przedsiębiorstwami a zainteresowanymi inwestorami, a niektóre z tych rozmów są daleko 

zaawansowane. W II półroczu 2013 roku należy oczekiwać pierwszych transakcji i 

zatrudniania nowych pracowników.” 

Miejmy nadzieję, że słowa te się spełnią. Nie chciałbym podgrzewać atmosfery ale wydaje mi 

się, że wiele wypowiedzi wynika z niezrozumienia mojej postawy, albo po prostu ze złej woli. 

Też tak może być, nie wykluczam tego. 

Pan Jerzy Czerwiński 

Odniosę się do komunikatu, który przedstawił radny Kałużny.  Mam ogromny szacunek do 

rządu ale ta informacja jest informacją, która krąży od dwóch lat. Działania marszałka 

faktycznie są takie i przeszkód jest wiele. Mam okazję spotykać się z szefową Pomorskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dobrze, że minister odpowiedział, bo to dobrze o nim 

świadczy ale ja w tym nic budującego nie widzę. Są to komunikaty, które w części i ja 

Państwu przekazywałem. Dobrze byłoby, gdyby to co tutaj usłyszeliśmy było prawdziwe. Nie 

są to działania Pana ministra z PSL-u ale działania wcześniej podejmowane przez marszałka i 

rząd a teraz również przez pana ministra. 

Chciałbym skorzystać z okazji i naszych mieszkańców bardzo serdecznie zaprosić na ciekawe 

spotkanie. Otóż w ramach spotkań toruńskich i odbywających się pod hasłem „Harcerskie 

czuwanie z Błogosławionym ks. Stefanem Wincentym Frelichowskim” w Chełmży w sobotę 

od godziny w przybliżeniu od godziny 10,30 takie spotkanie się odbędzie na Rynku naszego 

miasta z udziałem 350 harcerzy z kilkunastu krajów Europy a może i nie tylko, z udziałem 

władz Stowarzyszenia Wspólnota Polska, zajmującego się sprawami Polonii, z udziałem 

przedstawicieli władz województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach tych obchodów, 

czuwania z błogosławionym Frelichowskim, w Chełmży odbędzie się przekazanie flagi 

harcerzom, złożenie wiązanek pod tablicą na budynku, w którym urodził się błogosławiony 

Stefan Wincenty Frelichowski oraz uroczystość w katedrze. Chcielibyśmy, żeby to było 

spotkanie z historią katedry, z jej zabytkami a przy okazji z muzyką organową, którą w tym 
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dniu dla wszystkich zaprezentuje organista naszej świątyni. Zapraszam gorąco. Nie potrafię 

pewnych rzeczy precyzyjnie określić, bo goście przyjadą specjalnym pociągiem, który ma 

pojawić się w Chełmży  o 10,28. Odjeżdżają o 14,10.  Wszystko odbywa się w ramach 

spotkań toruńskich. Wyjątkowo się cieszę, że to są spotkania chełmżyńskie. To dla nas 

ogromny powód do dumy, że właśnie są spotkania chełmżyńskie z powodu czuwania z 

błogosławionym Stefanem Frelichowskim. W mieście, w którym się urodził, wychował, w 

którym spędził znaczącą część swojego życia. Gorąco zapraszam mieszkańców, zapraszam 

Państwo. Wszystko w tej materii jest na naszej stronie internetowej. Staraliśmy się, żeby był 

komunikat w Telewizji Marton. Są plakaty. Mówię o tym, ponieważ my sami mamy te 

informacje dosyć dzielone. Najwięcej będziemy na ten temat wiedzieć w dniu dzisiejszym 

później. Dla mnie te spotkania zaczynają się  w piątek o godzinie 18,00 w Kościele 

Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Z okazji tego spotkania jutro, czyli w piątek zostaną 

poświęcone dwie tablice, poświęcone bł. Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu. Jedna 

zostanie zawieziona do Dachau, czyli do miejsca śmierci błogosławionego. Zaś druga 

zostanie w Chełmży. Zgłosiliśmy taki projekt, że zostanie ona początkiem procesu nadania 

imienia Gimnazjum nr 1 ucznia tej szkoły. A więc myślę, że na Rynku odbędzie się również 

przekazanie tej tablicy, którą prawdopodobnie ja odbiorę jutro o 18,00.  Dzisiaj będę wiedział 

więcej ale nie będę miał okazji tego przekazać.         

Wszystko odbywa się w ramach całotygodniowego okresu obchodzenia święta naszego 

województwa. Jest cały blok imprez. Między innymi jutro ( w piątek) o godzinie 20,00 w 

Fosie Staromiejskiej jest montaż słowno-muzyczny poświęcony błogosławionemu. Z kościoła 

około 19,30 nastąpi przemarsz do Fosy Staromiejskiej i tam nastąpi dalsza część uroczystości.   

Radna Małgorzata Polikowska 

Chciałam poinformować, że trwa konkurs ogłoszony przez Fabrykę Farb i Lakierów 

„Śnieżka” pod hasłem  „Kolorowe boiska … czyli szkolna Pierwsza Liga”. Celem konkursu 

jest propagowanie aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Konkurs jest 

przeznaczony dla szkół podstawowych w małych miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. 

Przeznaczony jest dla szkół, które nie mają boisk lub ich boiska są w złym stanie 

technicznym. Do tego konkursu zgłosiły się dwie chełmżyńskie szkoły,  jest to Szkoła 

Podstawowa nr 2 i nr 3. Konkurs trwa od 23 maja do 23 czerwca b.r. Po tym terminie 

organizator wyłoni 10 szkół, które uzyskały największą ilość głosów. Zwycięska szkoła  

otrzyma nagrodę w formie wybudowanego nowego, wielofunkcyjnego boiska. Pozostałe 

szkoły otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego, odzieży sportowej oraz 

farb na kwotę 1500 zł firmy „Śnieżka”. Jak pomóc szkołom ? Poprzez głosowanie. Głosować 
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możemy tylko drogą elektroniczną. Zatem musimy wejść na stronę www.koloroweboiska.pl. 

Należy się zalogować. Tam jest podany instruktaż  i według niego możemy oddać głos. 

Bardzo proszę o oddawanie głosów na nasze szkoły. Kiedy 7 lat temu głosami internautów 

udało nam się wygrać danonkowy plac zabaw, to wówczas szkoły również głosowały. 

Pomóżmy teraz im. Pozycje jakie na dzień dzisiejszy odczytałam  to SP nr 2 – zajmuje 29 

pozycję, z przeszło 6 tys. głosów. Wydaje się to odległe ale przy pełnej mobilizacji 

wszystkich sympatyków szkoły, naszego miasta jest szansa na wygraną, względnie na 

zmieszczenie się w I dziesiątce. Szkoła Podstawowa nr 3 zajmuje pozycję 76 i ma 1 tys. 

głosów. Apeluję o codzienne oddawanie głosów. Możemy oddać jeden głos na dobę.   

 
 
Ad. pkt 16 

           Zamknięcie sesji 

 

           Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXVI sesji Rady 

Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 

      Sekretarz obrad :  

 Małgorzata Polikowska 

 
 

 

 

 


