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P R O T O K Ó Ł  NR  XXVII/13 

z  sesji  Rady Miejskiej Chełmży 
 

XXVII sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 5 września 2013 roku  

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

Urzędu Miasta Chełmży. 

_______________________________________________________________ 

 

W sesji uczestniczyli : 

Pan Jerzy Czerwiński   - Burmistrz Miasta 

Pani Krystyna Lulka          - Skarbnik Miasta 

Pan Janusz Wilczyński           - Sekretarz Miasta 

Ponadto w  sesji udział wzięli  : radca prawny Urzędu Miasta, przedstawiciel  MMS 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 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 

rok – druk sesyjny nr 202a. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025 -  druk sesyjny nr 203. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie zadań 

inwestycyjnych – druk sesyjny nr 197.   

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy 

miasta Chełmży – druk sesyjny nr 196.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej 

p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na konserwację ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w kościele p.w. Świętej Trójcy w Chełmży – druk sesyjny nr 198. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 – druk sesyjny nr 200. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 – druk sesyjny nr 201. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu PiMBP im. Juliana Prejsa w 

Chełmży – druk sesyjny nr 199. 

11. Interpelacje.  

12. Odpowiedzi na interpelacje. 

13. Wnioski i zapytania. 

14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

15. Oświadczenia. 

16. Komunikaty. 

17. 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)   Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie -  14 za.   

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

Ad. pkt 2 

Informacja z pracy Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym 

 

Radny Janusz Kalinowski 

Pozwolę sobie zabrać głos w sprawie pomostu łączącego brzegi jeziora. Przyznam, że tego mi 

zabrakło w przedłożonej informacji z pracy Burmistrza Miasta. W związku z komplikacjami 

w sprawie budowy pomostu proszę o informację na ten temat. W spotkaniu zorganizowanym 

8 sierpnia 2013 roku nie wszyscy radni mogli uczestniczyć. Coraz częściej też padają pytania 

ze strony mieszkańców w przedmiocie „co dalej z pomostem”. Proszę w kilku zdaniach 

przybliżyć nam tę problematykę. 
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Radny Janusz Mikołajczyk 

     Pkt 26. W dniu 25 czerwca br. Burmistrz Miasta uczestniczył w posiedzeniu Kolegium 

Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. 

     Jakie były ustalenia co do gminy Miasto Chełmża ? 

     Pkt 28. W dniu 5 lipca br. Burmistrz Miasta uczestniczył w spotkaniu w sprawie wspólnego 

wypracowania wniosków i propozycji do projektu Strategii rozwoju województwa do roku 

2020. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Solcu Kujawskim.  

Czy były wnioski dotyczące naszego miasta ? 

Radny Franciszek Kuczka 

Pkt 25. W dniu 19 czerwca br. Burmistrz Miasta uczestniczył w debacie społecznej 

poświęconej bezpieczeństwu na wodach i terenach przyległych w powiecie toruńskim. Debata 

odbyła się w Chełmżyńskim Domu Kultury w Chełmży. 

Jakie ustalenia tam zostały poczynione i jak zostały wdrożone w życie w przypadku Jeziora 

Chełmżyńskiego ?  

Radna Krystyna Myszkowska 

Pkt 27. W dniu 26 czerwca br. Burmistrz Miasta uczestniczył w Szkole Podstawowej Nr 3 w 

spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli miejskich. 

W związku z tym, że taka trudna sytuacja oświaty jest na terenie naszego kraju proszę o 

informację jakie tematy zostały poruszane na spotkaniu ?  

Pkt 13. Zatwierdzenie istotnych warunków przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. : 

„Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie miasta 

Chełmży”.  

Podejrzewam, że ten przetarg już się odbył lub za chwilę odbędzie, bo okres sprawozdawczy 

jest długi.  Proszę o przybliżenie tematu.  

Pan Jerzy Czerwiński 

Ad. pkt 13. Termin składania ofert mija 16 września b.r. zakres finansowy, kosztorysowy to 

jest 1.307.000,00 zł. Finansowanie ze środków unijnych, oczywiście przy założeniu takiego 

kosztorysu to 75% czyli 948 tys. zł. Jest to sprawa termomodernizacji sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej nr 2, w Przedszkolu nr 1 centralne ogrzewanie, dach i część elewacji 

ścian, w Przedszkolu nr 2  elewacje i centralne ogrzewanie, w  Gimnazjum  docieplenie 

stropodachu sali gimnastycznej. 

Ad. pkt 25. Taka debata odbyła się po raz pierwszy. Debata odbyła się właściwie z udziałem 

wszystkich podmiotów, które odpowiadają za bezpieczeństwo na wodzie. Była ona trochę 

późno, bo dobra pogoda spowodowała, że nasi mieszkańcy korzystali już z kąpieli w jeziorze. 
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Inicjatorem była Komenda Miejska Policji w Toruniu. Uczestniczył Sanepid, Straż Pożarna, 

WOPR, przedstawiciele samorządów. Spotkanie było otwarte. Mogli uczestniczyć również 

mieszkańcy. Wiem, że byli przedstawiciele dwóch stowarzyszeń, które funkcjonują nad 

wodą. Może trudno mówić o ustaleniach. To spotkanie miało uczulić wszystkie podmioty do 

działań na rzecz bezpiecznego korzystania z kąpieli i z terenu przyległego. Sanepid odnosił 

się do spraw czystości wody. Policja do tego wszystkiego co dzieje się na wodzie i w obrębie 

wody. Mówiło się o dodatkowych służbach w Zalesiu, o posterunku wodnym, który co roku 

funkcjonuje na naszym jeziorze. Straże Pożarne podkreślały swoją odległą rolę w sytuacji 

kąpieli, zagrożenia i bezpieczeństwa, bo właściwie nie są wprost powołani do tego typu 

ratownictwa. Uczulano ich bardziej na wsparcie w przypadku gdy działają służby do tego 

powołane. Tego typu spotkania będą odbywać się co roku. Cel spotkań jest jeden, żeby 

kąpiele i korzystanie z brzegów jeziora było bezpieczne. 

Spotkanie przebiegało w ten sposób, że właściwie Policja zdała sprawozdanie z tego co 

poczyniono, żeby stworzyć bezpieczne warunki na jeziorze. A potem każdy wymienionych 

przeze mnie podmiotów zdawał relacje z tego w jaki sposób jesteśmy przygotowani do lata. 

Mówili śmy o sprawach czystości, bezpieczeństwa, plażach strzeżonych i niestrzeżonych. 

Sanepid odniósł się do czystości wody. Podkreślił, że nasze jezioro jest czyste. Z 

przyjemnością przyjąłem fakt, że warunki jakie stwarzamy wokół jeziora zasługują na 

wyróżnienie. W zakresie spraw sanitarnych i technicznych jesteśmy sprawni. Straż Pożarna 

mówiła o różnych przypadkach. Poruszono również sprawę ratowania na lodzie. Trudno to 

pominąć, bo z jeziora korzystamy cały rok. Zdawano relację z tego co zrobiono i ewentualnie 

ustalano to co jeszcze należy zrobić. Między innymi Sanepid podawał potrzebę otwartego 

działania jeżeli o badanie wody nie tylko na wniosek Sanepidu ale również na nasz wniosek. 

Jest to kontrola, która ma nam zagwarantować zdrowe korzystanie z akwenu. Tak jak 

powiedziałem już Sanepid ocenił bardzo dobrze czystość wód. Na pewno jesteśmy wyżej 

notowani niż stan średni jeśli chodzi o czystość wód. Na to składa się wiele rzeczy ale między 

innymi i to, że większa część wokół jeziora jest wyłączana z produkcji rolnej.   

Ad. pkt 26.  Wciąż jesteśmy na takim etapie, że właściwie nie ma Bydgosko-Toruńskiego 

Obszaru Metropolitarnego. Wciąż istnieją wątpliwości szczególnie po stronie Bydgoszczy co 

do tego, czy funkcjonowanie razem jest funkcjonowaniem jedynym i najbardziej 

efektywnym. Razem mam na myśli Toruń i Bydgoszcz. Władze Torunia są otwarte  na fakt, 

że te podmioty w jakiś sposób są skazane na siebie. W pełni to popieramy. Nie wyobrażam 

sobie, żeby mogło być inaczej. Tym bardziej, że pewne funkcje budują się od dołu i gdzieś na 

końcu nie potrzebowałyby  ustawień formalnych ale są one konieczne. W którymś momencie 
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zapadnie decyzja ministerstwa rozwoju regionalnego jaki ma być kształt obszaru 

funkcjonalnego. On nazywa się obszarem metropolitarnym ale najprawdopodobniej będzie to 

miejski obszar funkcjonalny. Dla miasta i gminy Chełmża jest to zupełnie inna kwestia. 

Kwestia przynależności do miejskiego obszaru funkcjonalnego bydgosko-toruńskiego. Do 

tego obszaru należą Bydgoszcz i powiat bydgoski, Toruń i powiat toruński, z wyłączeniem 

miasta i gminy Chełmża, Kowalewo i Nakło. Nie wiemy co jest  dobre dla nas, czy bycie czy 

też nie. Tak naprawdę nikt nie potrafi określić czy w ramach tak zwanych ZIT-ów, czyli 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będzie można korzystać ze środków unijnych. Jest 

to osobna pula 138 mln euro wydzielona na obszar funkcjonalny. Tak naprawdę te pieniądze 

będą na rozwój dużych miast. Prawda jest taka, że my nie zgadzamy się z jedną z koncepcji 

delimitacji czyli wytyczenia granic funkcjonalnych w Polsce.  To jest koncepcja prof. 

Śleszyńskiego, teoretycznie  wypracowana w Warszawie. U nas takie decyzje podejmuje się 

właśnie z takiej odległości. Koncepcja twierdzi, że my funkcjonalnie jako miasto i gmina nie 

przystajemy  do tego obszaru. Nie zgadzamy się z tym dlatego, że w tym nieuwzględnione 

jest funkcjonowanie strefy gospodarczej. Te koncepcje były wcześniej niż powstała strefa. 

Nie uwzględniona do końca jest komunikacja pomiędzy nami i Bydgoszczą, nami i Toruniem. 

To jak gdyby nałożyło się na to, że według  czynników uwzględnianych w delimitacji, 

Chełmża nie załapała się. Mamy też  informację, że ministerstwo rozwoju regionalnego 

przyjęło koncepcję prof. Śleszyńskiego ale wciąż istnieje pewien margines możliwości 

podjęcia decyzji poprzez zarząd województwa albo sejmik.  Działamy wspólnie z Panem 

Wójtem Gminy Chełmża. Jesteśmy na etapie stałej korespondencji, stałych kontaktów, próby 

lobbowania, żebyśmy się w tym obszarze znaleźli. Być może nie znajdziemy się nim. 

Chciałem uczulić na jedną rzecz. To jeszcze o niczym nie świadczy. Jest to jeden ze 

sposobów na środki unijne, ale na środki, które tak naprawdę pójdą na duże miasta i jest to 

tylko fragment tego co w ramach perspektywy na 2014-2020 będzie dzielone. Po drugie te 

obszary funkcjonalne też będą miały odpowiedniki tak zwane regionalne i subregionalne. 

Nikt nie powiedział, że my możemy się stać takim obszarem funkcjonalnym z miastem i 

gminą oraz ewentualnie z gminami przyległymi innego powiatu. To wszystko się rodzi. Czas 

pokaże jak to będzie wyglądało. Myślę, że my będziemy tak o to walczyć, że co najmniej nie 

narazimy siebie na straty. Właściwie to są wiodące tematy na tych spotkaniach.  

To bardzo dziwne. 138 mln naznaczone w budżecie unijnym  na obszary funkcjonalne jest w 

taki sposób określone, że albo razem i bierzecie, albo osobno i zapomnijcie. Dosłownie tak to 

wygląda. Oczywiście dotyczy to obszaru metropolitarnego a przede wszystkim Bydgoszczy i 
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Torunia. Dlatego walczymy o obecność tam ale wcale nie przekonuje nas to czy to jest jedyna 

droga na zdobycie tych dodatkowych pieniędzy.  

Ad. pkt 27. To jest klasyczne, coroczne podsumowanie roku szkolnego. Nie jest  spotkaniem, 

na którym omawiane są wytyczne na kolejny rok szkolny. Takie spotkania to robimy na 

początku kwietnia, bo do końca maja musimy wiedzieć jak wygląda organizacja roku 

szkolnego od września. To jest podsumowanie, gdzie dyrektorzy mają okazję podzielić się 

uwagami, spostrzeżeniami, które stają się przedmiotem realizacji w następnym roku 

szkolnym. Na takim spotkaniu pochylamy się zawsze nad ogromnym problemem jakim jest 

kwestia malejącej liczby uczniów. Takim rekordem jaki nam się przytrafił to jest jedna klasa I 

w Szkole Podstawowej nr 3. To negatywny rekord ale od niczego nie zależy. Prognozuje on 

bardzo źle. To nie chodzi tylko o naszą oświatę, o zatrudnienie w oświacie ale kto potem 

będzie pracował na nasze emerytury i kto w przyszłości będzie budował Polskę. Jest to 

tendencja ogólnokrajowa i tak się dzieje. Ktoś tu mówił o złej sytuacji w oświacie. My wciąż 

jeszcze nie mamy sytuacji przełomowej. Prowadząc taką politykę jaką prowadzimy od 

momentu zmiany reformy oświatowej, być może uda nam się uniknąć radykalnych 

rozwiązań, które w  wielu gminach się dzieją. Jednakże jest zbyt wcześnie na składanie 

deklaracji, że to się nam uda. Dane statystyczne nie pozwalają nie patrzeć na to spokojnie.  

Ad. pkt 28. Strategia to dokument, który mówi o dobrych i złych stronach województwa. 

Mówi o celach strategicznych, o obszarach działania. My zgłaszaliśmy tam swoje uwagi. 

Między innymi o tym, że ma ona bardzo duży stopień ogólności, a więc nie mówi się o 

konkretnych zadaniach w konkretnych gminach. Tak naprawdę konkretne zadania są tylko 

potraktowane w przypadku zadań drogowych dotyczących Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad. Do tej strategii zostaną opracowane programy branżowej, które będą 

precyzowały pewne sprawy. Dla nas istotna jest obwodnica. To jeden z celów strategicznych 

naszych a powinien mieścić się w celach strategicznych województwa, bo niesie określone 

rozwiązania komunikacyjne. Sytuacja obwodnicy jest taka, że drogą naznaczoną  ale 

nieprecyzyjnie opisaną, bo ona należy do zadań województwa a nie do dyrekcji. Przy 

bogatym jest zawsze lepiej, jest zawsze szansa na lepsze. Zwróciliśmy uwagę Prezydentowi 

Bydgoszczy, że my razem z Toruniem będziemy przy Bydgoszczy czuli się silniejsi. Mamy 

więc swój interes, żeby to się działo razem. To była jedna z uwag do strategii, bo również  

strategia jest ukształtowaniem miejskiego obszaru funkcjonalnego. Jest to dokument, który 

właściwie w pełni powiązany jest z narodowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

później z wojewódzkim. Stanie się podstawą do kontraktu krajowego, czyli kontraktu między 
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rządem a unią. A w naszym przypadku kontraktu wojewódzkiego, czyli między marszałkiem 

a rządem.  

Pytanie o pomost. Odbyło się spotkanie. Nie wszyscy radni byli a mieszkańcy pytają również 

i mnie. Po rozstrzygnięciu przetargu, wyłonieniu firmy AARSLEFF Sp. z o.o., po podpisaniu 

umowy, od pierwszych tygodni po podpisaniu firma nie podjęła działań na budowie mimo, że 

plac zabaw był przekazany. Rozpoczęła z nami dyskusję o wartości zamówienia. Nie trudno 

się było szybko zorientować, że firma przyznaje, iż oferta przez nią złożona nie obejmuje 

wszystkiego, powoływali się na błędy w dokumentacji. Szukali właściwie przyczyn, które 

mogłyby spowodować wprowadzenie robót dodatkowych. Tak naprawdę ani nie mieliśmy  

zamiaru tych robót dodatkowych wprowadzić, bo tak była skonstruowana specyfikacja i 

umowa, że wykonawca powinien przewidzieć pewne zmiany, które mogą się pojawić. Ani w 

żaden sposób nie byliśmy przekonani co do tego, że nawet błędy w dokumentacji mogłyby 

spowodować zwiększenie wartości zamówienia. A one są zawsze większe lub mniejsze, tym 

bardziej, że w tym przypadku były na bieżąco przez projektanta usuwane.  Po drugie nie było 

żadnej delegacji prawne, żeby tak robić. Mówiono o kwocie około 500 tys. zł netto, czyli 

ponad 700 tys. zł brutto. A więc kwota nie mała. W konsekwencji nie wchodzenie firmy na 

budowę spowodowało, że podczas jednej z takich rozmów ustaliłem termin i 

poinformowałem, że odstąpimy od zawartej umowy. Firma w międzyczasie powołując się na 

kruczki prawne odstąpiła od umowy. Dziś mamy taką sytuację, że od umowy odstąpiła firma 

AARSLEFF i gmina Miasta Chełmży. Wzajemnie nie uznajemy swoich odstąpień od umowy. 

Robimy to z uwagi na ewentualne odszkodowania. W zależności od tego kto zostanie uznany 

winnym odstąpienia ten ewentualnie będzie płacił odszkodowanie. Dziś to trudno 

przewidzieć. Wspomniałem Państwu o możliwości ubezpieczenia ale o możliwości a nie 

obligatoryjności. Nikt nie wiem jak to będzie wyglądało. Nikt nie wie jakie będzie stanowisko 

sądu. A liczymy się z tym, że to się skończy w sądzie.  Zdawałem sobie od początku sprawę, 

że ta oferta jest bardzo korzystna w cenie. W żaden sposób nie miałem delegacji prawnej, 

żeby ustalać jakieś inne wartości. Nie było innej możliwości zachowania się w tej sytuacji.  

Drugi temat jest taki, że w tym tygodniu ogłosimy ponowny przetarg. Jest on w pewnym 

niepokoju, bo dziś rozmawialiśmy z radcami prawnymi. Właściwie ten temat toczy się przez 

cały czas w urzędzie. Postawiono kwestię a co będzie jeżeli sąd uzna, że oba odstąpienia były 

nieprawne ? Tego też wykluczyć nie można i będziemy mieli dwie umowy. Jedną zawrzemy z 

firmą, która teraz wygra przetarg a druga będzie nadal ważna. Nie chcę odpowiadać  na 

pytania w trybie przypuszczającym, bo wydarzyć tutaj może się wszystko. Nie znam sytuacji 

prawnej, która dzieje się przed sądem i można powiedzieć przed postanowieniem sądu, że coś 
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jest jednoznaczne. Musimy nadać bieg sprawom. Dla mnie jedyna możliwa sytuacja w tej 

chwili to budowanie pomostu. A więc ogłoszenie przetargu i jego rozstrzygnięcie. Obawy 

mam różne. Może być ofert mało, że mogą one być wysokie, że może z powrotem wystąpić   

AARSLEFF. Chociaż  może to pozwoliłoby rozwiać istniejące wątpliwości. Może być 

sytuacja, że wystąpi AARSLEFF w konsorcjum i tak mógłbym mówić jeszcze z trzy godziny. 

Zdajemy sobie sprawę, że ceny takiej już nie osiągniemy. Najbardziej chcielibyśmy, żeby 

cena była realna, nie powyżej istniejącego kosztorysu, bo wtedy przyjdzie nam wspólnie 

decydować co robimy dalej. Jak się rozstrzygną sprawy traktuję drugoplanowo, bo inaczej 

innego rozwiązania nie widzę. Nie drugorzędnie ale drugoplanowo. Z całą 

odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że ma tu żadnej umyślnej winy pracownika. Nie ma 

zaniechania, nie ma błędu. AARSLEFF skorzystał z sytuacji prawnej i jest to całkowicie 

niezawinione przez jakiegokolwiek pracownika. A więc od początku do końca nasze intencje 

były jasne, przejrzyste. Chronimy budżet miasta i w żaden sposób, nie pozwoliłbym sobie na 

to, aby po przetargu dołożyć komuś 700 tys. zł. Nie chcę używać słów jakie mi się cisną na 

usta w stosunku do firmy AARSLEFF w kontekście zwiększenia wartości zamówienia. Nie 

chcę chociażby z powodów prawnych. Tyle na ten moment mogę Państwu w tej sprawie 

przekazać. 

                        

Ad. pkt 3  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta 

na 2013 rok 

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

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

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 XXVII/192/13 

zmieniająca  uchwałę w sprawie w sprawie budżetu miasta na 2013 rok 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 4  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej 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 XXVII/193/13 

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 5  

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie zadań 

inwestycyjnych   

 

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, wstrz.1. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVII/ 194 /13 

zmieniająca  uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 

Europejskim Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. pkt 6  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z 

terenu gminy miasta Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie imienne. Wyczytano według 

listy obecności  imię i nazwisko radnego, który wstając określił swoje stanowisko. Protokół z 

głosowania  imiennego stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVII/ 195 /13 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługę 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Chełmży 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 7  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży na konserwację ołtarza 

bocznego p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele p.w. Świętej Trójcy w 

Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 12, wstrz.2. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 
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UCHWAŁA NR XXVII/196/13 

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

w Chełmży na konserwację ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 

kościele p.w. Świętej Trójcy w Chełmży 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015  

 

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 XXVII/197/13 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 9  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 

 

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. 
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Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVII/198/13 

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Miasto Chełmża na lata 2008-2015 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 10  

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu PiMBP im. Juliana Prejsa 

w Chełmży  

 

Pan Jerzy Czerwiński przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni do projektu uchwały uwag nie wnieśli. 

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Przebieg głosowania : 

Na obecnych na sesji 14 radnych –  za 14. 

Przewodniczący obrad stwierdził, iż została podjęta 

UCHWAŁA NR XXVII/199/13 

w sprawie nadania statutu PiMBP im. Juliana Prejsa w Chełmży 

 

Sekretarz obrad radna Małgorzata Polikowska odczytała tekst uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. pkt 11  

Interpelacje 

Interpelacji nie złożono. 

 

Ad. pkt 12  

Odpowiedzi na interpelacje 

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

 

Ad. pkt 13  

     Wnioski i zapytania 
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Radny Janusz Mikołajczyk 

Panie Burmistrzu, na posiedzeniach komisji, które odbyły się w ubiegłym miesiącu 

poruszyłem kwestię przywrócenia oświetlenia na ulicy Ładownia. Ponawiam te sprawę. 

Trzeba do tego wrócić. Mieszkańcy przez cały czas się o to pytają. Wieczory są już ciemne. 

Ci ludzie chcieliby poruszać się w normalnych warunkach. Jakie są Pana ruchy w tym 

kierunku ? 

Radna Małgorzata Polikowska 

Chciałabym zwrócić uwagę Państwa na budynek, w którym mieszkały siostry zakonne przy 

ulicy Tumskiej. Budynek ten jest obecnie w posiadaniu prywatnej firmy, która remontując go 

doprowadziła do ruiny budowlanej. Nic tam się nie dzieje w tym budynku. Mało tego, że stan 

tego budynku nie przysparza estetyki naszemu miastu to jeszcze stwarza zagrożenie. Są  

rozbite szyby. A szlak przy tym budynku jest często uczęszczany, stwarzając  tym samym 

zagrożenie dla osób tam przechodzących. Dlatego składam wniosek, aby zwrócić się do 

właściciela budynku o zabezpieczenie okien od strony zewnętrznej. 

Radny Marek Wierzbowski 

Grupa mieszkańców przy bloku ks. P. Skargi 10 zwróciła się z prośbą, aby skierować na ręce 

Pana Burmistrza następujący wniosek. Grupa młodzieży w godzinach wieczornych spotyka 

się przy tym budynku. Ludzie starsi czują się zagrożeni. Nie skutkują interwencje na Policji. 

Zanim Policja podjedzie to już tej grupy młodzieży nie ma. Chciałbym na ręce Pana 

Burmistrza złożyć wniosek, aby poprosić komendanta Straży Miejskiej i komendanta Policji o 

patrole piesze, aby w godzinach wieczornych np. około godziny 21,00 przeszła się tam 

Policja i zareagowała na niewłaściwe zachowanie młodzieży.   

 

Ad. pkt 14  

Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 
Pan Jerzy Czerwiński 

Była już informacja, że za moment będzie się świecić. Natomiast okazuje się, że przez cały 

czas wykonawca tej inwestycji jaką jest cały tor kolejowy do Grudziądza, firma NDI S.A. 

wraz z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. szukają awarii. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. 

Nie jesteśmy w stanie zrobić tego za nich. Nie jest to temat zaniechany. Jest to temat, który 

relatywnie szybko zostanie rozstrzygnięty. Już rozważa się przyłącze z innej strony. Jak się 

okaże, że uszkodzili bezpośrednio pod torami, co jest prawdopodobne, będzie musieli 
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poszukać jakiegoś rozwiązania. W żaden sposób ten temat nie był odstawiony. Miałem już 

informację, że od dzisiaj się świeci. I taką informację przekazałem a wiem, że nadal się nie 

świeci. Nadal toczy się walka. 

Jeżeli chodzi o klasztorek, to niekoniecznie trzeba nam zwracać uwagę. Jest to temat ciągły. 

Tym tematem zajmuje się inspektor nadzoru budowlanego. Jest to jednostka powiatowa. 

Zajmuje się tym między innymi z naszej inicjatywy. Problem jest o wiele większy niż  radna 

o tym mówi. Jest to niebezpieczeństwo. Jest to nieestetyczne na bardzo ładnej ulicy, którą 

wykonaliśmy ale jest już w tej chwili zagrożenie bezpieczeństwa nie z powodu szyb ale ścian 

klasztorku. Był taki moment kiedy inspektor nadzoru chciał narzucić nam zamknięcie ulicy 

Tumskiej. Nie wiem czy tak się nie stanie. Inspektor nadzoru prawdopodobnie mógłby zlecić 

jakiejś firmie rozbiórkę ściany zewnętrznej na koszt właściciela ale nie wiem, czy właściciel 

nie jest już bankrutem, czy  jest wypłacalny. Brak jest gwarancji materialnych realizacji 

prawa. Tu brakuje konkretnie pieniędzy. Oczywiście inspektor najchętniej by to zlecił nam 

ale my tego na siebie nie weźmiemy. Natomiast na myśl o tym, że można by zamykać tę ulicę 

jeży się włos na głowie. Jest nam przykro. Temat trwa. Trwa wymiana poglądów łącznie z 

zagrożeniem zamknięcia ulicy. Chodnik jest tam wąski. Jeżeli nie będzie wyjścia to dla 

bezpieczeństwa to zrobimy. Szkoda, bo włożono w to ogromną pracę, jest bardzo ładna ulica. 

Tak to właśnie wygląda. Jest to sprawa, która nas bardzo niepokoi.  

Ulica ks. P. Skargi 10. Spotkam się z komendantem Policji i zwrócę uwagę. Są takie miejsca, 

gdzie coś zawsze się dzieje, gdzie mieszkają jakieś osoby, gdzie młodzieży jest więcej. Są też 

takie sytuacje, które są podwójnie przykre. Zrobiliśmy plac zabaw na Łaziennej. Jest to 

bardzo ładny plac zabaw. A po 21,00 lub 22,00 zabawia się tam młodzież, która żadnego 

związku z placem zabaw już mieć nie powinna. Bawi się tak, że dewastuje okolice. 

Rozmawiałem o tym z komendantem. Nie wiem czy starczy tych patroli pieszych ale na 

pewno będę to sygnalizował, aby tych sytuacji uniknąć. Dziś mniej się dziwię mieszkańcom 

kiedy my pytając gdzie zrobić plac zabaw słyszeliśmy nie róbcie i tak naprawdę nie chodziło 

o dzieci ale o nieco starsze dzieci, które okupują te place po godzinie 21,00, czyli jak się zrobi 

ciemno. Tak zresztą było przy Netto. Prowadziliśmy z Netto rozmowy na temat monitoringu. 

Chcieliśmy wpiąć się do ich monitoringu ale nie mogli się na to zgodzić. Dziś tego placu tam 

nie ma ale problem jest w nowym miejscu. Jeżeli chodzi o ulicę ks. P. Skargi 10 to temat jak 

najbardziej będzie poruszony.            

 

Ad. pkt 15  

Oświadczenia 
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Oświadczeń nie złożono.  

 

Ad. pkt 16  

Komunikaty  

 
Pan Jerzy Czerwiński 

Zapraszam na rajd rowerowy, który odbędzie się 14 września. Jest to sympatyczne 

wydarzenie. Autor rajdów siedzi tu z nami na posiedzeniu rady. Zapraszam, bo warto i dla 

zdrowia i dla rekreacji.  

 
 

Ad. pkt 17 
           Zamknięcie sesji 

 

           Przewodniczący obrad radny Janusz Kalinowski dokonał zamknięcia XXVII sesji 

Rady Miejskiej Chełmży. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący obrad: 

Aldona Lipińska                                                      Janusz Kalinowski  

 

      Sekretarz obrad :  

 Małgorzata Polikowska 

 

 

 

 

 


